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aPrESEntação

Esta antologia é fruto direto das atividades realizadas pela Rede de Pes-
quisa “Integração, Estado e Governança” e, também, das atividades da Cátedra 
Jean Monnet Direito UFMG e reúne os resultados de pesquisa de seus partici-
pantes. A diversidade dos ensaios aqui reunidos reflete a própria diversidade 
da rede que congrega instituições de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras 
tais como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de 
Itaúna (UIT), Faculdades Milton Camos, Universidade Nove de Julho (UNI-
NOVE), Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS) no Brasil, Universidad de Alcalá de Henares e 
Universidad Castilla-La Mancha na Espanha, Università degli Studi di Perugia 
na Itália, Universidade de Lisboa e Universidade Europeia de Lisboa em Portu-
gal. A concretização desta obra deu-se graças ao generoso financiamento tanto 
da Comissão Europeia no âmbito da Cátedra Jean Monnet da UFMG, Projeto 
(565401-EPP-1-2015-1-BREPPJMO-CHAIR), quanto da CAPES no marco do 
Programa PAEP/2018.

Agrupados em seis partes, os estudos reunidos nessa antologia discutem 
relevantes temas relacionados à política exterior, segurança e terrorismo, bem 
como aspectos das relações internacionais da Europa e da América do sul. 
Na primeira parte, os capítulos debatem aspectos contemporâneos da política 
externa e de segurança europeias abordando questões como o complexo pro-
blema dos refugiados, a delicada questão da subtração de menores, o difícil 
tema da cooperação judicial, o problema da unidade europeia em sua política 
externa comum e os desafios do combate ao terrorismo no ambiente euro-
peu. Já em uma segunda parte, são debatidos temas relacionados a aspectos 
de política exterior e segurança globais e da América do Sul. Assim, por um 
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lado abordam-se as perspectivas do Conselho Sul-Americano de Defesa da 
UNASUL e o papel da OEA frente às normativas do Pacto do Rio e, de outro, 
debatem-se problemas atuais da segurança internacional como a inovação e 
responsabilidade dos estados frente ao advento dos sistemas autônomos de 
armamentos e as dificuldades da implementação da Convenção de Haia sobre 
Sequestro de Crianças.

As demais partes são dedicadas a aprofundar diversos aspectos do fe-
nômeno do terrorismo transnacional. Na parte três, os capítulos se debru-
çam sobre diferentes aspectos gerais do terrorismo, tais como a conexão 
entre o fundamentalismo e o terrorismo, a relação entre o Wahabismo e 
o islamismo, os problemas das abordagens midiáticas sobre as mulheres 
bombas, o papel das redes sociais na propagação da mensagem terrorista 
e um histórico da importante interligação entre o combate ao terrorismo 
e os direitos humanos. O próximo conjunto de capítulos se dedica a de-
bater as nuances da arquitetura normativa internacional de combate ao 
terrorismo. Aqui se discutem as mudanças normativas pelas quais o direito 
internacional passa frente a essa matéria, bem como se faz uma compara-
ção das normas de combate ao terrorismo na Itália, Brasil e França, para 
finalmente abordar as dificuldades da criação de uma convenção geral de 
combate ao terrorismo. Em seguida, reúnem-se ensaios que se debruçam 
sobre a temática do financiamento do terrorismo. No primeiro capítulo 
desta parte, analisa-se como o uso do Hawala tem contribuído para esse 
financiamento. Em seguida, discute-se a controversa relação entre o finan-
ciamento do terrorismo e os fluxos migratórios, bem como outros aspectos 
ligados ao financiamento e detecção do terrorismo. Por fim, apresentam-se 
estudos acerca de grupos terroristas específicos, como o Lashkar-e-Taieba, 
o Boko Haram e o Estado Islâmico.

Dessa forma, ao apresentar as investigações de professores e pesquisado-
res nacionais e estrangeiros participantes da Rede, bem como de professores 
convidados, esta antologia reúne importantes pesquisas sobre debates na área 
da política externa, segurança e terrorismo, contribuindo, de maneira inequí-
voca, para a consolidação desse programa de pesquisa no Brasil e na Europa. 
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PartE 1 

Política ExtErior E  
SEgurança na EuroPa



Ana Carolina Barbosa Pereira Matos
Tarin Cristino Frota Mont’Alverne

INTRODUÇÃO

A crise migratória que se instalou nos últimos anos, especialmen-
te no continente europeu, expôs um antigo problema internacional, as 
migrações pelo mar. Diante da vulnerabilidade das fronteiras marítimas, 
foram adotadas medidas de segurança relacionadas aos fluxos migratórios, 
contudo o foco tem sido aumentar a segurança das fronteiras externas dos 
países em detrimento ao respeito dos direitos humanos, por meio de ações 
de controle e contenção de tais fluxos, o que fragiliza a tutela dos direitos 
dos migrantes pelo mar1-2-3.

Em afinidade com as políticas anti-imigrantes de países membros da 
União Europeia – UE, os países que estão mais próximos do continente euro-

1 Destaque-se que não há homogeneidade política entre os países da União Europeia em relação ao tema 
migrações e controle de fronteiras, não existido entre os países do bloco uma política comum sobre tais 
temas. As poucas medidas comuns não têm sido sequer respeitadas, sendo esse um dos principais fatores 
de divisão institucional. 

2 O termo “migrante pelo mar” será utilizado em referência a todos os imigrantes que utilizam rotas marí-
timas na tentativa de alcançar o país de destino desejado, o que inclui imigrantes voluntários (geralmente 
aqueles que imigram por questões econômicas) e imigrantes forçados (solicitantes de refúgio, refugiados 
e outras pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitam de proteção internacional).

3 “That irregular migration flows to Europe increased compared to previous years is a reality; this is 
mostly attributable to the surge in migrant crossings along the Eastern Mediterranean route (from Tur-
key to the EU via Greece, Bulgaria or Cyprus), which became by far the main route of entry to Europe 
for migrants and asylum-seekers, as opposed to the Central Mediterranean Route (from North Africa 
to Italy and Malta), which was the predominant route in 2014”. IOM. 2015 Global Migration Trends: 
factsheet. Disponível em: <http://publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_fac-
tsheet.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2017, p. 12.
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peu, como Hungria e os países dos Bálcãs, fecharam suas fronteiras4, impedin-
do que solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes por questões econômicas 
e deslocados forçados cruzem seus territórios, o que os leva a buscar rotas 
marítimas a fim de chegar à Europa. 

Destaque-se que a União Europeia é banhada por quatro mares – Mar 
Báltico, Mar Negro, Mar Mediterrâneo e o Mar do Norte – e por dois oceanos 
– o Oceano Ártico e o Oceano Atlântico –, com uma fronteira costeira externa 
de mais de 90.000km e a maior Zona Econômica Exclusiva – ZEE do Mundo 
– com área total de 20Mkm2 de área quando somadas as ZEE’s de todos os seus 
Estados costeiros5, sendo esse um dos fatores que facilita as migrações pelo 
mar em direção aos países do referido bloco. 

Com a adoção de uma política de fechamento das fronteiras terrestres a 
partir de 2015, o número de migrantes tentando chegar aos países costeiros eu-
ropeus pelo mar aumentou consideravelmente6. No ano mencionado, a Grécia 
foi a principal porta de entrada para migrantes indocumentados7 e solicitantes 
de refúgio, tendo o número de entradas irregulares nesse país superado o nú-
mero de 900.000 (novecentos mil) indivíduos, dos quais 93% (noventa e três 
por cento)8 chegaram pelo mar9.

Dados da Organização Internacional para as migrações contabilizam 
363.348 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e oito) migrantes 
pelo mar que chegaram ao continente europeu só no ano de 2016, tendo no 
ano de 2015 o número de entradas sido ainda maior, 1.011.712 (um milhão, 
onze mil e setecentos e doze) de pessoas chegando à Europa pelo mar10.

4 THE LOCAL. Austria’s refugee crisis: One year on. Disponível em: <http://www.thelocal.at/20160824/
austrias-refugee-crisis-one-year-on-refugees-welcome-solidarity-elections-far-right>. Acesso em: 12 
jan. 2017.

5 EUROPEAN COMISSION. European Union Maritime Security Strategy: Responding together to 
Global Challenges – a guide for stakeholders. Disponível em: <https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
sites/maritimeaffairs/files/leaflet-european-union-maritime-security-strategy_en.pdf>. Acesso em: 
24 jul. 2017.

6 A esses migrantes pelo mar a doutrina estrangeira chamou de boat people.
7 “Estrangeiro que entra ou permanece num país sem ter os documentos necessários, nomeadamente, entre 

outros: (a) alguém que não tem os documentos legalmente exigidos para entrar num país, mas consegue 
entrar clandestinamente, (b) alguém que entra com documento falsos, (c) alguém que depois de entrar 
com os documentos legalmente exigidos, permaneceu para além do período de permanência autorizado 
ou violou as condições de entrada e permaneceu sem autorização”. ORAGANIZAÇÃO INTERNA-
CIONAL DE MIGRAÇÃO. Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migração. Genebra: 
OIM, 2009, p. 26.

8 Um total de 853.650 pessoas, segundo dados da OIM.
9 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. 2015 Global Migration Trends: fact-

sheet. Disponível em: <http://publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_fac-
tsheet.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2017, p. 12.

10 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Disponível em: <http://www.iom.int/>. 
Acesso em: 11 jan. 2017.
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Para se entender os números acima apresentados e a queda drástica de 
entradas de um ano para outro, é necessário entender o que motivou o nú-
mero recorde de 2015. Dois fatores combinados levaram ao aumento recorde 
de migrações com destino à Europa no ano mencionado, especialmente pelo 
mar – haja vista que a maioria das fronteiras terrestres já se encontrava fechada 
–, o agravamento dos conflitos na Síria e a decisão da Alemanha de suspender 
a deportação de Sírios com base na Regulação Dublin11-12.

A Alemanha em agosto de 2015 autorizou o processamento de pedidos 
de refúgio de sírios, ainda que não tivesse sido o país de entrada destes no blo-
co europeu, o que levou a uma corrida de pessoas vindas da Síria na tentativa 
de entrar, a qualquer custo, no território daquele país.

A medida adotada pelo governo alemão, no entanto, não durou muito, 
tendo a Regulação Dublin voltado a ser aplicada em novembro do mesmo 
ano, o que significou a deportação de solicitantes de refúgio, ainda que de 
origem Síria, que desrespeitassem a regra da necessidade de processamento do 
pedido de refúgio pelo país de entrada do indivíduo na área Schengen13, exceto 
se o país de entrada tivesse sido a Grécia, tendo em vista a sua capacidade de 
recepção já ter sido excedida14.

A considerável redução dos números de travessias de 2015 para 2016 não 
se deve apenas ao recuo da política alemã de acolhimento de solicitantes de 
refúgio sírios, mas também em razão de uma série de medidas adotadas ao lon-
go do ano de 2016 para reforçar o controle de fronteiras terrestres e marítimas 
em vários pontos da União Europeia – como, por exemplo, a mais comentada 
delas, o acordo entre União Europeia e a Turquia.

11 HOLEHOUSE, Mathew; HUGGLER, Justin; VOGT, Andrea. Germany drops EU rules to allow in Syr-
ian refugees. The Telegraph, World, 24 ago. 2015. Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/germany/11821822/Germany-drops-EU-rules-to-allow-in-Syrian-refugees.html>. 
Acesso em: 19 jul. 2017.

12 Uma das determinações da Regulação Dublin é que o Migrante só pode fazer a solicitação para o 
reconhecimento de sua condição de refugiado no primeiro país membro da União Europeia que ele 
entre, devendo ser deportado se não observar esta diretriz. Trata-se de um dos principais instrumentos 
jurídicos do sistema comunitário europeu de asilo, cujo objetivo é determinar que Estado membro 
é responsável por um pedido de proteção internacional. WOLLMER, Anna. International refugee 
law and the common European asylum system: conformity or human rights violation? Dissertação 
(Mestrado em Direito Internacional Público). Programa de Direito Internacional Público da UPPSA-
LA Universitet, 2014, p. 14-15.

13 Também conhecida como espaço Schengen, trata-se de zona geográfica em que, em razão da celebração 
de acordos internacionais multilaterais, estabeleceu a livre circulação de pessoas entre a maioria dos 
países integrantes da União Europeia e também entre alguns países que não compõem o referido blo-
co. COMISSÃO EUROPEIA. Europa sem fronteiras: O Espaço Schengen. Disponível em: <https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochu-
re_dr3111126_pt.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

14 MAURICE, Eric. Germany makes U-turn on Syria refugees. euobserver, migration, 11 no. 2015. Dispo-
nível em: <https://euobserver.com/migration/131062>. Acesso em: 19 jul. 2017.
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Ressalte-se que, apesar da queda no número geral de chegadas de mi-
grantes pelo mar à Europa no ano de 2016, na Itália o cenário era diferente, 
tendo sido registrado um aumento de 18% (dezoito por cento) das chegadas 
de migrantes por rotas marítimas ao país em comparação aos números re-
gistrados em 201515.

Em 2016, mais de 181.000 (cento e oitenta e um mil) migrantes irregu-
lares utilizaram a rota marítima do mediterrâneo central, dos quais a maioria 
chegou à costa italiana. Aproximadamente 90% (noventa por cento) desses 
migrantes partiram da Líbia, fazendo com que o país se tornasse o principal 
país de saída dos migrantes que se utilizaram de rotas marítimas naquele ano16, 
o que levou à celebração em fevereiro de 2017 de um memorando de entendi-
mento entre a Itália e a Líbia, com o fito de combater a imigração irregular, o 
tráfico e o contrabando de pessoas, bem como para reforçar a segurança das 
fronteiras marítimas entre os dois países.

Em 2017, observou-se a manutenção da tendência de queda dos núme-
ros de entrada de migrantes por rotas marítimas no continente europeu, ao 
longo do ano foram contabilizadas um total de 170.249 (cento e setenta mil, 
duzentos e quarenta e nove) pessoas que chegaram ao continente europeu 
por rotas marítimas17.

A preocupação com o tema, no entanto, continua, especialmente por-
que o número de mortos e desaparecidos no mar durante tais travessias 
tem sido muito alto. Observou-se um decréscimo no número de pessoas 
que fizeram travessias marítimas com destino aos países da União Euro-
peia em 2016 em comparação aos números de 2015, entretanto o número 
de mortes e desaparecimentos aumentou em aproximadamente 35% (trinta 
e cinco por cento)18, totalizando 5.079 (cinco mil e setenta e nove) pessoas 
mortas ou desaparecidas.

15 EUROPEAN COMISSION. Joint communication to the European Parliament, the European Coun-
cil and the Council from 25 jan. 2017. 2017. Avaible at: <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/ho-
meaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_
en.pdf>. Access on: 21 may 2018.

16 EUROPEAN COMISSION. Joint communication to the European Parliament, the European Coun-
cil and the Council from 25 jan. 2017. 2017. Avaible at: <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/ho-
meaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_
en.pdf>. Access on: 21 may 2018.

17 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Mediterranean Migrant Arrivals Reach 
170,249 in 2017; Deaths Reach 3,116. Disponível em: <https://www.iom.int/news/mediterranean-mi-
grant-arrivals-reach-170249-2017-deaths-reach-3116>. Acesso em: 10 fev. 2018.

18 No ano de 2015 3770 pessoas morreram ou desapareceram nessas travessias marítimas. INTERNATIO-
NAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Disponível em: < http://www.iom.int/ >. Acesso em: 11 
jan. 2017.
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Em 2017, o número de mortos e desaparecidos continuou alto em re-
lação ao número de chegadas, foi contabilizado um total de 3.116 (três mil, 
cento e dezesseis) pessoas mortas ou desaparecidas no mar19.

Ressalte-se ainda a precariedade das embarcações clandestinas utilizadas 
por tais migrantes na tentativa de chegarem à Europa em busca de proteção e/
ou melhores condições de vida.

Conforme demonstrado, embora não seja um fenômeno recente, o nú-
mero de migrantes que tentam chegar aos Estados costeiros por via marítima, 
especialmente os países da União Europeia, nunca foi tão elevado, o que levou 
ao desenvolvimento de políticas de gestão dos fluxos migratórios baseados na 
retirada e/ou contenção de tais fluxos.

Um dos mais controversos desses mecanismos são as medidas de exter-
nalização de fronteiras. Nos últimos dois anos, os países europeus firmaram 
acordos com países fora do bloco, a fim de externalizar o controle de suas 
fronteiras marítimas para conter esses fluxos de imigração, no entanto é discu-
tível a legalidade desse tipo de medida.

Considerando a atual crise migratória, é urgente discutir a legalidade 
desses acordos, tendo em vista os direitos humanos internacionalmente reco-
nhecidos, especialmente levando em conta o conceito de terceiro país seguro, 
bem como o poder da ação dos Estados nas zonas marítimas de acordo com a 
Convenção sobre o Direito do Mar e a possibilidade de aplicação extraterrito-
rial do princípio do non-refoulement.

O presente artigo está dividido em duas partes. A primeira parte visa 
analisar as medidas de externalização das fronteiras adotadas pela Itália e pela 
Grécia, com a Líbia e a Turquia, respectivamente, e o poder da ação dos Esta-
dos nas zonas marítimas. A segunda parte centra-se nos impactos das políticas 
de externalização das fronteiras para os direitos dos requerentes de asilo, con-
siderando o conceito de terceiro país seguro.

1. MEDIDAS DE EXTERNALIZAÇÃO DE FRONTEIRAS: 
ESPAÇOS MARINHOS E O PODER DOS ESTADOS

No presente tópico, serão abordados com mais detalhes os acordos fir-
mados por países membros da União Europeia com a Turquia e a Líbia para 
a adoção de medidas de externalização de fronteiras marítimas, com o fito de 
controlar os fluxos migratórios irregulares com destino ao continente europeu 
por vias marítimas.

19 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Mediterranean Migrant Arrivals Reach 
170,249 in 2017; Deaths Reach 3,116. Disponível em: <https://www.iom.int/news/mediterranean-mi-
grant-arrivals-reach-170249-2017-deaths-reach-3116>. Acesso em: 10 fev. 2018.
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Em novembro de 2015, na tentativa de controlar e desestimular o cres-
cimento dos fluxos migratórios entre Turquia e Grécia, a União Europeia fir-
mou um acordo com o governo turco, que ficou conhecido como Declaração 
União Europeia20 – Turquia, pelo qual ele ficaria responsável por interceptar 
os migrantes com destino à Grécia, que saíssem em embarcações a partir de sua 
costa, bem como as autoridades gregas devolveriam à Turquia os imigrantes 
ilegais que conseguissem burlar a fiscalização turca e chegassem ao seu litoral, 
de acordo com o princípio um por um, independente se fossem solicitantes 
de refúgio ou não21. 

Dentre os vários motivos para a celebração de um acordo com a Tur-
quia, destaca-se o fato do referido país ter se tornado uma das principais 
plataformas a partir da qual os sírios, afegãos e iraquianos tentavam entrar no 
território europeu22, muitos com a intenção de apresentarem um pedido de 
reconhecimento da sua condição de refugiado.

Segundo a declaração firmada entre os países, os pedidos de refúgio se-
riam processados na Turquia e, uma vez aceitos, os refugiados seriam enviados 
legalmente para outros países europeus. A União Europeia comprometeu-se 
a acolher um refugiado sírio por cada deportado para a Turquia, tendo sido 
estabelecido 72 mil lugares neste regime23.

Para a Turquia, as vantagens oriundas do referido acordo seriam a con-
cessão de 3 bilhões de euros iniciais para ajudar os 2,7 milhões de refugiados 
no país, a isenção de vistos para turcos ingressarem na UE e avanços no pro-
cesso de adesão do país ao bloco europeu24.

20 Importante esclarecer que, de acordo com decisão proferida pela Corte Europeia de Justiça, indepen-
dentemente de constituir, como defende o Conselho Europeu, uma declaração política, a declaração 
UE-Turquia, publicada através do comunicado de imprensa n. 144/16, não pode ser considerada uma 
medida adotada pelo Conselho Europeu ou, ainda, por qualquer outra instituição, órgão, organismo ou 
agência da União Europeia, sendo considerado apenas como um acordo celebrado pelos Chefes de Es-
tado ou de Governo dos Estados-Membros da União Europeia e o primeiro-ministro turco. CORTE EU-
ROPEIA DE JUSTIÇA. Case T-192/16, julgamento em 28 fev. 2017. Disponível em: <http://curia.eu-
ropa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55dfbe485bc104ba195779319476caf96.
e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=EN&mo-
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86080>. Acesso em: 14 maio 2018.

21 CONSELHO EUROPEU. Declaração UE-Turquia de 18 março de 2016. 2016. Disponível em: <http://
www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>. Acesso em: 14 
maio 2018.

22 BALBINO, Michelle Lucas Cardoso; LIMA, Sarah Dayanna Lacerda Martins; LIMONGE, Katherine. 
Crônicas da atualidade do direito internacional. Rveista de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 3, 
2016, p. 2-15, p. 11.

23 CONSELHO EUROPEU. Declaração UE-Turquia de 18 março de 2016. 2016. Disponível em: <http://
www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>. Acesso em: 14 
maio 2018.

24 CONSELHO EUROPEU. Declaração UE-Turquia. Disponível em: < http://www.consilium.europa.eu/pt/
policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/eu-turkey-statement/>. Acesso em: 14 maio 2018.
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Com a celebração da Declaração União Europeia – Turquia, a principal 
rota marítima de chegada de migrantes irregulares passou a ser a rota do medi-
terrâneo central, tendo a Itália se convertido em principal destino dos fluxos 
migratórios em direção à Europa e a Líbia, em principal porta de saída de mi-
grantes25, razão pela qual, conforme já mencionado, em fevereiro de 2017 foi 
firmado entre Itália e Líbia um memorando de entendimento, cujo objetivo 
seria combater a imigração irregular, o tráfico e o contrabando de pessoas e 
reforçar a segurança das fronteiras marítimas entre os dois países26.

O cerne do memorando referido é a cooperação entre os dois países no 
sentido de promover a segurança das fronteiras marítimas europeias, em espe-
cial do litoral italiano, a fim de conter o fluxo de migrantes irregulares. 

Nesse sentido, a Itália se comprometeu a fornecer o apoio técnico, tec-
nológico e, especialmente, financeiro necessário à Líbia, e esta firmou o 
compromisso de conter o fluxo de migrantes irregulares por vias marítimas, 
por meio de suas instituições militares e de segurança, ou seja, devendo o 
governo líbio impedir a saída do seu território dos migrantes pelo mar com 
destino à Europa27.

Tendo em vista que ambos os acordos ora analisados, entre as várias 
medidas adotadas, tiveram como objeto medidas de externalização das fron-
teiras europeias, com vistas a conter/impedir a saída de migrantes pelo mar 
com destino aos países europeus, faz-se necessária uma análise dos limites à 
jurisdição dos Estados costeiros no que diz respeito ao exercício de poderes 
sobre a faixa marítima denominada de “mar territorial”, considerando as 

25 EUROPEAN COMISSION. European Political Strategy Centre Strategic Notes: Irregular Migration 
via the Central Mediterranean from emergency responses to systemic solutions. 2 february 2017. 2017. 
Available at: <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/irregular-migration-mediterra-
nian-strategic_note_issue_22_0_en.pdf>. Access on: 21 May 2018. 

26 ITALY-LIBYA memorandum of understanding on migration and development: English translation. 
Available at: <http://www.statewatch.org/news/2017/feb/it-libya-memo-eng.htm>. Access on: 21 
May 2018.

27 “Article 1. The Parties commit to: A) start cooperation initiatives in conformity with programs and 
activities adopted by the Presidential Council and the National Agreement Government of the Libya 
State, in reference to the security and military institutions’ support in order to stem the illegal migrants’ 
fluxes and face the consequences coming from them, in accord with what foresees the Treaty of friend-
ship, partnership and cooperation signed by the two countries and agreements and memorandum of 
understanding signed by Parties.

 B) the Italian party provides support and financing to development programs in the regions affected by 
the illegal immigration phenomenon within different sectors, such as renewable energy, infrastructure, 
health, transports, human resource development, teaching, personnel training and scientific research. 
C) the Italian party commits to provide technical and technologic support to the Libyan institutions in 
charge of the fight against illegal immigration, and that are represented by Defense Ministry border 
guard and the coast guard and Interior Ministry competent organs and departments.” ITALY-LIB-
YA memorandum of understanding on migration and development: English translation. Available at: 
<http://www.statewatch.org/news/2017/feb/it-libya-memo-eng.htm>. Access on: 21 May 2018.
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disposições da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar – CNUDM, 
para que seja possível verificar a validade desse tipo de medida de acordo com 
o Direito Internacional.

A Convenção de Direito do Mar, em seu art. 3º, prevê que “Todo Estado 
tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial até um limite que não 
ultrapasse 12 milhas marítimas, medidas a partir de linhas de base determina-
das de conformidade com a presente Convenção”28-29-30.

Infere-se da redação do art. 2º31 da Convenção de Direito do Mar que 
esta adotou a teoria do direito de soberania do Estado costeiro sobre o espaço 
considerado como seu mar territorial, entretanto trata-se de uma soberania 
limitada, sujeita à observância de certas obrigações, conforme regulado pela 
própria Convenção32.

28 CONVENÇÃO das Nações Unidas sobre o Direito do Mar = CONVENTION on the law of the sea. 
10 dezembro 1982. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-
99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 jan. 2018.

29 “Ao definir o mar territorial, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar seguiu o entendi-
mento consuetudinário de alguns Estados, estabelecendo que ele se estenda a partir da linha de base, ou 
seja, da linha de baixa-mar ao longo da costa, conforme definido por cartas marítimas de grande escala, 
até um limite que não ultrapasse doze milhas marítimas. Essa extensão é definida por uma linha em que 
cada um dos pontos fica a uma distância do ponto mais próximo da linha de base igual à largura do mar 
territorial”. MENEZES, Wagner. O direito do mar. Brasília: FUNAG, 2015, p. 92.

30 Ressalte-se que, excepcionalmente, em relação aos Estados com costas adjacentes ou situadas frente a 
frente “nenhum desses Estados tem o direito, salvo acordo de ambos em contrário, de estender o seu mar 
territorial além da linha mediana cujos pontos são eqüidistantes dos pontos mais próximos das linhas de 
base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial de cada um desses Estados. Contudo, este 
artigo não se aplica quando, por motivo da existência de títulos históricos ou de outras circunstâncias 
especiais, for necessário delimitar o mar territorial dos dois Estados de forma diferente”, conforme 
disposto no art. 15 da CNUDM. Outra exceção a ser citada no que tange a não observância do limite 
máximo de 12 milhas náuticas para a fixação do mar territorial encontra-se no art. 12 da CNUDM, que 
diz respeito aos ancoradouros situados, inteira ou parcialmente fora do traçado geral do limite exterior 
do mar territorial, se estes forem utilizados habitualmente para carga, descarga e fundeio de navios, são 
considerados como fazendo parte do mar territorial. CONVENÇÃO das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar = CONVENTION on the law of the sea. 10 dezembro 1982. Disponível em: <http://www2.
camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.
html>. Acesso em: 18 jan. 2018.

31 “ARTIGO 2. Regime jurídico do mar territorial, seu espaço aéreo Sobrejacente, leito e subsolo. 1. A 
soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território e das suas águas interiores e, no caso de 
Estado arquipélago, das suas águas arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente designada pelo nome 
de mar territorial. 2. Esta soberania estende-se ao espaço aéreo sobrejacente ao mar territorial, bem como 
ao leito e ao subsolo deste mar.

 3. A soberania sobre o mar territorial é exercida de conformidade com a presente Convenção e as demais 
normas de direito internacional.” CONVENÇÃO das Nações Unidas sobre o Direito do Mar = CONVEN-
TION on the law of the sea. 10 dezembro 1982. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/de-
cret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 jan. 2018.

32 “Em suma, o Estado ribeirinho, por exercer soberania sobre o seu mar territorial, goza do exclusivo 
das competências exercidas sobre essa zona, ao mesmo tempo em que está sujeito a certas obrigações”. 
ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 121.
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Dentre os direitos garantidos pela soberania do Estado costeiro sobre a 
sua faixa de mar territorial, destacam-se, considerando o objeto desta pesquisa, 
o poder de polícia sobre a navegação nessa zona e a possibilidade do Estado 
ribeirinho adotar leis referentes às questões de imigração, entre outros temas33.

Importante salientar que os direitos de soberania do Estado costeiro so-
bre o mar territorial são fundamentais a fim de resguardar a sua plenitude, a 
sua exclusividade e a sua inviolabilidade34. Dentre essas três características da 
soberania estatal, a última merece especial atenção em razão de sua estreita 
relação com o tema desenvolvido, a soberania nessa zona é considerada invio-
lável, a fim de garantir a segurança desse Estado contra ameaças estrangeiras, 
ou seja, em decorrência da necessidade de respeito à integridade territorial de 
um Estado pelos demais.

Nessa perspectiva, destaca-se o direito exclusivo de polícia sobre a nave-
gação do Estado ribeirinho em relação à faixa de seu mar territorial, o Estado 
costeiro tem o poder/dever de agir perante todos os assuntos relacionados a 
esse espaço, cuja obrigação prevê a garantia de navegação e vida humana sob 
proteção nesse espaço, podendo adotar todas as medidas que entender conve-
nientes para organizar e tornar a navegação no mar territorial mais segura35.

Ocorre que não tem sido nessa perspectiva que Estados como Turquia e 
Líbia têm exercido sua soberania no que tange às questões de imigração, haja 
vista que as medidas adotadas visam resguardar a inviolabilidade de um país 
estrangeiro e não de seu próprio território.

Outro ponto importante no que tange às questões de segurança marítima 
é o direito de adotar leis em matéria de imigração conferido ao Estado ribei-
rinho sobre a sua faixa de mar territorial. Apesar do regime jurídico aplicável 
ao referido espaço marítimo ser o de direito interno do próprio Estado, neste 
ponto observa-se uma limitação à soberania estatal.

Isso porque tal soberania, além de respeitar as normas consagradas na 
CNUDM, deve também se adequar às demais normas de direito internacional, 
especialmente se o Estado em questão for signatário de convenções internacio-
nais que lhe imponham obrigações em matéria de direitos humanos e direitos 
migratórios36, como é o caso da Convenção das Nações Unidas relativa ao 

33 ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 121-124.
34 Isso porque a soberania é considerada plena, não sendo admitidas limitações tácitas ou presumidas, mas 

apenas aquelas que tenham sido consignadas de forma expressa. A exclusividade está relacionada à im-
possibilidade de exercício de competências territoriais por outro Estado sem que haja consentimento do 
Estado costeiro. ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 121.

35 ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 122-123.
36 VIRZO, Roberto. Coastal States and the protection of migrant children at sea. In: IPPOLITO, Francesca; 

BIAGIONI, Giacomo. Migrant children: Challenges for Public and Private International Law. Edito-
riale Scientifica, 2016, p. 03-30, p. 6.
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Estatuto dos Refugiados e as suas limitações em relação à vedação quanto à 
expulsão de refugiados e solicitantes de refúgio, de acordo com o princípio do 
non-refoulement, bem como a obrigação do Estado receptor de solicitantes de 
refúgio de processar seus pedidos, sendo proibida a adoção de medidas de ex-
pulsão coletiva, como será abordado de forma mais aprofundada no segundo 
tópico deste artigo.

Acrescente-se que, desde junho de 2015, a União Europeia lançou uma 
operação de controle de fronteiras marítimas e combate ao contrabando de 
pessoas, chamada de “EU NavFor/Sophia”, por meio da qual navios europeus 
se espalham por até 200 milhas náuticas ao sul da Sicília, na zona de busca e 
salvamento da Líbia, mas fora das águas do mar territorial líbio.

Em relação a esse espaço marinho, com exceção dos direitos de explora-
ção e de jurisdição, todas as demais atividades exercidas nessa zona, especial-
mente a navegação marítima, são regradas pelo princípio da liberdade, equipa-
rando tal espaço marítimo, nesse sentido, ao alto-mar, conforme previsto no 
art. 58.2 da CNUDM37.

Assim, em relação à situação do migrante em alto-mar, tendo em vista o 
regime jurídico desse espaço marítimo, após o migrante cruzar os limites da 
zona contígua em direção ao alto-mar, não há mais que se falar em jurisdição 
ou soberania do Estado Costeiro, portanto no referido espaço marítimo não 
cabe o adjetivo de irregular ou ilegal a um migrante que realiza uma travessia 
internacional e atravessa essa faixa, independente de quais tenham sido as con-
dições em que deixou o país de origem, ou, ainda, a sua condição em relação 
ao país de destino.

Ademais, apesar de não ser pacífico o reconhecimento de um direito 
humano de migrar, não há o que se discutir acerca do reconhecimento quanto 
à liberdade de locomoção, consagrada na Declaração Universal de Direitos 
Humanos, em seu art. 13, § 1º. Logo, não pode o capitão de um navio negar a 
prestação de assistência àqueles que se encontram em perigo no mar com base 
em sua situação imigratória.

As questões de imigração no que concerne à situação de migrantes em 
travessia pelo alto-mar não devem ser tratadas a partir de uma noção de segu-
rança tradicional, ou seja, cujo objeto de referência seja o Estado, mas devem 
ser tratadas a partir da dimensão pessoal de segurança humana, levando-se em 
consideração a proteção à vida e a dignidade humana dos migrantes e o respei-
to aos tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos 
e direitos migratórios.

37 LEUCCI, Pierandrea. The narrow line between indifference and prudence: access to ports by foreign 
vessels in distress at sea. A right or a privilege? Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-
graduação em Direito da Universidade de Florença, 2016, p. 19.
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Nesse sentido, a proibição de refoulement de migrantes buscando proteção 
internacional aplica-se extraterritorialmente, inclusive em relação às operações 
de interdições navais que aconteçam em alto-mar38-39-40. 

A Convenção de Genebra não trata expressamente a respeito da possibi-
lidade de aplicação de modo extraterritorial do princípio do non-refoulement, 
contudo a doutrina internacional, assim como o próprio ACNUR41 concor-
dam que devolver consiste em recuar, repelir ou reconduzir, o que não pressu-
põe uma presença no território ou sobre as faixas marítimas sob a jurisdição 
de um determinado Estado, logo, ratificando o entendimento de que o artigo 
33(1) da referida Convenção abrange a vedação quanto à rejeição na fronteira, 
em zonas de trânsito e mesmo em alto-mar42. 

O princípio do non-refoulement seria esvaziado se fosse aplicado apenas 
para garantir os direitos daqueles que já tiveram a sua solicitação de refúgio 
deferida, conforme Archana Parashar destaca:

If this guarantee is to have any effect at the very least it cannot be available only to 
those whose status has been ascertained in accordance with the Convention. The basic 
idea of protection of refugees therefore demands that the asylum seekers should be protec-
ted pending the formal ascertainment of their refugee status. Otherwise the formal rights 
that apply to asylum seekers will not be of any use43.

O reconhecimento de uma pessoa como refugiada possui natureza decla-
ratória, portanto a condição de refugiada de uma pessoa não decorre de uma 
decisão administrativa ou judicial do Estado receptor, mas das suas próprias 

38 Esse tema será analisado com maior profundidade no capítulo seguinte.
39 VIRZO, Roberto. Coastal States and the protection of migrant children at sea. In: IPPOLITO, Francesca; 

BIAGIONI, Giacomo. Migrant children: Challenges for Public and Private International Law. Edito-
riale Scientifica, 2016, p. 03-30, p. 25.

40 GIUFFRÉ, Mariagiulia . Access to Asylum at Sea? Non-refoulement and a Comprehensive Approach 
to Extraterritorial Human Rights Obligations. In: MORENO-LAX, Violeta; PAPASTAVRIDIS, Efthy-
mios. Boat Refugees’ and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach Integrating Maritime Security 
with Human Rights. Leiden: Brill online books and journals, 2017, p. 248-275, p. 272.

41 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Centro Haitiano de Direitos Humanos 
et. al. v Estados Unidos da América, Decisão da Comissão sobre o mérito do Caso nº 10.675 Estados 
Unidos 13 de arço de 1997, par. 157. Disponível em: <https://cidh.oas.org/annualrep/96port/Caso10675.
htm>. Acesso em: 29 out. 2018.

42 GIUFFRÉ, Mariagiulia. Access to Asylum at Sea? Non-refoulement and a Comprehensive Ap-
proach to Extraterritorial Human Rights Obligations. In: MORENO-LAX, Violeta; PAPASTAVRI-
DIS, Efthymios. Boat Refugees’ and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach Integrating 
Maritime Security with Human Rights. Leiden: Brill online books and journals, 2017, p. 248-275, 
p. 254.

43 PARASHAR, Archana. Human Rights of Refugees. In: ISLAM, M. Rafiqul; BHUIYAN, Jahid Hossain 
(Ed.). An Introduction to International Refugee Law. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, p. 357-
378, 2013, p. 363.
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circunstâncias de vida44. Sendo assim, solicitantes de refúgio devem desfrutar 
desde logo do status de refugiados até que e desde que tal condição seja afastada 
por meio de um escrupuloso processo de verificação45.

Saliente-se que o Tribunal de Direito do Mar, em várias oportunidades46, já 
se manifestou no sentido de considerar que os Estados Partes da Convenção de 
Montego Bay, no cumprimento das obrigações impostas por esta, devem fazê-lo 
observando as obrigações assumidas internacionalmente, especialmente no que 
concerne àquelas constantes em documentos internacionais de direitos humanos47.

O Tribunal afirmou que considera que os Estados são obrigados a cum-
prir as suas obrigações de acordo com o direito internacional, em particular o 
direito dos direitos humanos48. 

Acrescente-se que o disposto no art. 311.2 da CNUDM ratifica o enten-
dimento do Tribunal do mar: 

A presente Convenção não modifica os direitos e as obrigações dos Estados 
Partes resultantes de outros acordos compatíveis com a presente Convenção 
e que não afetam o gozo por outros Estados Partes dos seus direitos nem o 
cumprimento das suas obrigações nos termos da mesma Convenção49.

Logo, não restam dúvidas de que as questões inerentes à observância 
das obrigações assumidas pelos Estados Costeiros em Convenções de Di-
reitos Humanos representam uma limitação ao exercício de seus poderes 
sobre o mar territorial, bem como devem também ser observadas quando 

44 DAUVERGNE, Catherine. Making people illegal: what globalization means for migration and law. 
New York: Cambridge University Press, 2008, p. 61.

45 GIUFFRÉ, Mariagiulia. Access to Asylum at Sea? Non-refoulement and a Comprehensive Approach 
to Extraterritorial Human Rights Obligations. In: MORENO-LAX, Violeta; PAPASTAVRIDIS, Efthy-
mios. Boat Refugees’ and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach Integrating Maritime Security 
with Human Rights. Leiden: Brill online books and journals, 2017, p. 248-275, p. 251.

46 Ver também outros casos já decididos pelo Tribunal com manifestações semelhantes quanto à observân-
cia dos direitos humanos no cumprimento das obrigações previstas na CNUDM: Juno Trader” (Saint 
Vincent and the Grenadines v. Guinea-Bissau), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2004, p. 17, 
at pp. 38-39, para. 77; “Tomimaru” ( Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, ITLOS 
Reports 2005–2007, p. 74, at p. 96, para. 76.

47 VIRZO, Roberto. Coastal States and the protection of migrant children at sea. In: IPPOLITO, Francesca; 
BIAGIONI, Giacomo. Migrant children: Challenges for Public and Private International Law. Edito-
riale Scientifica, 2016, p. 03-30, p. 06.

48 TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA. 2013.28 May 2013. Caso No. 18. THE M/V “LOUISA” 
(SAINT VINCENT AND THE GRENADINES V. KINGDOM OF SPAIN), Judgment, ITLOS Re-
ports 2013, p. 46, para. 155. Disponível em: <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/
case_no_18_merits/published/C18_Judgment_280513.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2018.

49 CONVENÇÃO das Nações Unidas sobre o Direito do Mar = CONVENTION on the law of the sea. 
10 dezembro 1982. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-
99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 jan. 2018.



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)14

do exercício de jurisdição nos demais espaços marinhos, mesmo que digam 
respeito a questões de imigração, inclusive em alto-mar, como é o caso da 
operação “EU NavFor/Sophia”. 

A Líbia, apesar de ter assinado, não ratificou a CNUDM, já a Turquia 
sequer assinou referido documento, o que explica, entre outros motivos, o 
interesse dos países europeus em realizar acordos, como os firmados, com tais 
países, pois eles não estariam sujeitos à jurisdição do Tribunal Internacional 
do Mar, bem como não teriam que observar as limitações estudadas, por não 
terem aderido ao regime estabelecido pela Convenção de Direito do Mar.

Os países europeus, contudo, se submetem às regras da CNUDM, deven-
do, portanto, zelar pelo seu cumprimento, em especial no que tange à obriga-
toriedade de respeito aos direitos humanos na execução dos acordos firmados 
com estes por países estrangeiros.

Em ambos os acordos analisados, a justificativa para a adoção de medi-
das de controle de fronteiras marítimas e contenção de fluxos migratórios foi 
a mesma, qual seja, a necessidade de combate ao tráfico e o contrabando de 
migrantes, bem como a necessidade de garantir a dignidade e os direitos bási-
cos desses migrantes, especialmente a vida daqueles que se submetem a essas 
perigosas travessias pelo mar. 

A despeito do discurso humanitário europeu, os acordos firmados cons-
tituem-se como graves violações dos direitos humanos dos migrantes, como 
será melhor analisado a seguir. 

2. OS DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES PELO MAR NA 
PERSPECTIVA DO CONCEITO DE “SAFE THIRD COUNTRY”: 
QUAL A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS 
COSTEIROS PELOS MIGRANTES PELO MAR?

A pesquisa ora desenvolvida tem como escopo debater, ainda que de for-
ma parcial, qual a extensão da responsabilidade dos Estados pelos migrantes 
que ainda não chegaram em seu território, tendo tal análise como parâmetro 
o conceito de terceiro país seguro.

Conforme já exposto, apesar de não haver reconhecimento do direito 
internacional quanto à existência de um direito humano de migrar, não se 
questiona a existência de um direito humano de liberdade de locomoção, 
nos termos do art. 1350 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que 
garante a todos os seres humanos o direito de deixar qualquer país, inclusive 
o próprio.

50 “§ 1º todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado. § 2º Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar”. 
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Observa-se, portanto, que a Declaração firmada entre União Europeia e 
Turquia, bem como o Memorando de entendimento assinado entre Itália e 
Líbia ferem frontalmente um direito humano básico, que, independentemente 
da ratificação da Declaração Universal de Direitos pelos países envolvidos, se 
aplica a todos os Estados, por se tratar de norma com natureza de jus cogens.

Além disso, não se pode olvidar que tais acordos não só impedem a saída 
de migrantes, mas, no caso da Declaração UE – Turquia, esta prevê também a 
devolução de migrantes que, porventura, consigam burlar a fiscalização turca 
e cheguem à Grécia.

Como visto no tópico anterior, esse tipo de medida representa uma grave 
afronta a um dos principais princípios da proteção internacional de refugia-
dos, o princípio do non-refoulement, que prevê que nenhum dos Estados Con-
tratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as 
fronteiras dos territórios, em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada 
em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social 
a que pertence ou das suas opiniões políticas. 

Merece destaque o fato de tanto a Turquia como a Líbia, mesmo que por 
motivos distintos, não poderem ser considerados terceiros países seguros. 

O governo turco tem tido certo êxito no que tange à garantia de direitos bási-
cos dos refugiados e solicitantes de refúgio, especialmente daqueles vindos da Síria, 
que se encontram em seu território51, no entanto há tensões étnicas, decorrentes de 
conflitos históricos, entre Curdos e Sunitas, o que põe em risco a segurança dos 
sírios de origem sunita, além de dificultar a sua integração no país52.

Já em relação à Líbia, a situação é bem mais grave, de acordo com a 
Organização Não Governamental Human Rights Watch, há denúncias da prá-
tica de abusos físicos, violência sexual, sequestro, extorsão contra migrantes e 
solicitantes de refúgio, bem como de condições de detenção desumanas e de 
imposição de penas de trabalhos forçados. Acrescente-se que houve também 
denúncias de migrantes estarem sendo leiloados como escravos53. 

Nesse contexto, é importante analisar se as medidas analisadas nesta pes-
quisa podem caracterizar o desrespeito ao princípio do Terceiro País Seguro. Tal 

51 “The conditions in the camps have been described by several domestic and international commentators, 
including UNHCR, as significantly more confortable, standardized, and controlled than those in neigh-
boring countries hosting Syrian refugees. Recreational and educational activities are available, and 
security is provided by the Turkish armed forces to prevent petty crimes or quarrels among residentes”. 
Ressalte-se que a maioria dos Sírios tem optado viver fora dos campos de refugiados, enfrentando uma 
série de dificuldade para ter acesso à educação e aos postos de trabalho. IÇDUYGU, Ahmet. Syrian 
Refugees in Turkey: The long road ahead. Washington, DC: Migration Policy Institute, 2015, p. 7-8.

52 IÇDUYGU, Ahmet. Syrian Refugees in Turkey: The long road ahead. Washington, DC: Migration 
Policy Institute, 2015, p. 10.

53 HUMAN RIGHTS WATCH. Lybia Events of 2017. Disponível em: <https://www.hrw.org/world-re-
port/2018/country-chapters/libya>. Acesso em: 28 may 2018.
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princípio não possui uma definição unânime, variando seu conceito de acordo 
com o sistema de proteção de direitos analisado54, apesar disso sua aplicabilidade 
é possível no que tange aos países membros da União Europeia, tendo em vista 
que ele foi definido de forma expressa pelo direito comunitário europeu.

O conceito de terceiro país seguro foi consagrado na Diretiva do Par-
lamento e do Conselho Europeus 2013/32/EU de 26 de junho de 2013, que 
trata sobre procedimentos comuns para a concessão e a revogação de proteção 
internacional, que prevê em seu art. 38 que:

1. Os Estados-Membros só podem aplicar o conceito de país terceiro seguro 
quando as autoridades competentes se certificarem de que uma pessoa que 
requer proteção internacional será tratada no país terceiro em causa de acordo 
com os seguintes princípios: a) Não ameaça da vida e liberdade em virtude 
da raça, religião, nacionalidade, pertença a determinado grupo social ou opi-
nião política; b) Inexistência de risco de danos graves, na acepção da Diretiva 
2011/95/UE; c) Respeito do princípio da não repulsão nos termos da Con-
venção de Genebra; d) Respeito da proibição do afastamento, em violação do 
direito de não ser objeto de tortura nem de tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes consagrado na legislação internacional; e e) Concessão da pos-
sibilidade de pedir o estatuto de refugiado e de, se a pessoa for considerada 
refugiada, receber proteção em conformidade com a Convenção de Genebra. 

A partir de uma análise do conceito acima transcrito, é possível concluir 
que os acordos celebrados por países da União Europeia com a Turquia e a 
Líbia ferem direitos humanos básicos dos migrantes, bem como o disposto 
no ordenamento jurídico europeu no que tange à garantia aos migrantes de 
serem enviados/permanecerem em um país que possa ser considerado seguro, 
de acordo com os requisitos impostos pela própria União Europeia.

Ocorre que tal conceito tem sido utilizado com as mais diferentes varia-
ções de interpretação, tendo como principal objetivo prevenir os Estados de 
assumir obrigações decorrentes da presença de indivíduos de outras nacionali-
dades em seu território55-56.

54 MORENO-LAX, Vitoria. The Legality of the “Safe Third Country” Notion Contested: Insights from 
the Law of Treaties. In: GOODWIN – GILL, GS; WECKEL, P (eds). Migration and Refugee Protection 
in the 21stCentury: Legal Aspects – The Hague Academy of International Law Centre for Research. 
Martinus Nijhoff, 2015, p. 665-721.

55 GIL-BAZO, Maria-Teresa. The practice of Mediterranean states in the context of the European 
Union’s justice and home affairs external dimension: The safe third country concept revisited. Inter-
national Journal of Refugee Law, v. 18, n. 3-4, p. 571-600, 2006, p. 572.

56 “The whole set of practices raise issues of a different legal nature, but what is crucial is that the 
whole system is underpinned by two main legal premises. Firstly, that States’ obligations towards 
refugees are not fully engaged as long as refugees have not managed to enter the territory of the 
asylum State. And secondly, that States are not obliged to process asylum applications or to grant 
asylum, as no such obligations appear in the letter of the Refugee Convention, and that therefore 
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Assim, observa-se que, dependendo do sistema em análise, o princípio 
do terceiro país seguro tem sido interpretado como regra de admissibilidade 
aos pedidos de proteção, como uma espécie de cláusula de exclusão para os 
refugiados e solicitantes de refúgio, bem como, até mesmo, utilizado durante 
a fase de análise de mérito de tais pedidos de proteção57. Acrescente-se, ainda, 
que o princípio também tem sido interpretado como uma ferramenta de inter-
dição, justificando medidas de contenção de fluxos, a fim de impedir a passa-
gem daqueles que estão em travessias pelo mar ou, ainda, para sumariamente 
determinar o retorno daqueles que tenham conseguido alcançar o território 
de um determinado Estado, antes deles apresentarem o pedido de refúgio58-59.

O fundamento para essas interpretações tem sido a Convenção de Refugia-
dos de 1951, em razão do seu silêncio quanto à responsabilidade estatal pelos 
pedidos de refúgio e pela ausência de uma previsão expressa que determine a 
obrigação de conceder a proteção devida aos refugiados de forma permanente.

Os Estados são livres para enviar solicitantes de refúgio para países segu-
ros, desde que sejam respeitadas as obrigações que lhes incumbem por força 
da Convenção, nomeadamente a cláusula de não repulsão prevista no art. 33 
da Convenção de Genebra60.

A Corte Europeia de Direitos Humanos já se manifestou em diversas 
ocasiões a respeito da aplicação do princípio do terceiro país seguro, reco-

they may choose to remove individuals to third countries without considering their protection claims, 
provided that the principle of non-refoulement be respected”. GIL-BAZO, Maria-Teresa. The prac-
tice of Mediterranean states in the context of the European Union’s justice and home affairs 
external dimension: The safe third country concept revisited. International Journal of Refugee Law, 
v. 18, n. 3-4, p. 571-600, 2006, p. 593.

57 MORENO-LAX, Vitoria. The Legality of the “Safe Third Country” Notion Contested: Insights from 
the Law of Treaties. In: GOODWIN – GILL, GS; WECKEL, P (eds). Migration and Refugee Protection 
in the 21stCentury: Legal Aspects – The Hague Academy of International Law Centre for Research. 
Martinus Nijhoff, 2015, p. 666.

58 MORENO-LAX, Vitoria. The Legality of the “Safe Third Country” Notion Contested: Insights from 
the Law of Treaties. In: GOODWIN – GILL, GS; WECKEL, P (eds). Migration and Refugee Protection 
in the 21stCentury: Legal Aspects – The Hague Academy of International Law Centre for Research. 
Martinus Nijhoff, 2015, p. 666.

59 “A conceptual distinction (that often goes blurred in the current state of debate) must be made between 
the STC as a procedural tool for States to refuse responsibility to determine the refugee status of a 
claimant on the grounds that another State should or is (if agreements exist between the two countries) 
responsible to examine the claim, and the STC as a standard to determine whether sufficient protection 
exists in a particular country in order for States to remove/retain individuals there for the purposes of 
examining their claims”. GIL-BAZO, Maria-Teresa. The practice of Mediterranean states in the con-
text of the European Union’s justice and home affairs external dimension: The safe third country 
concept revisited. International Journal of Refugee Law, v. 18, n. 3-4, p. 571-600, 2006, p. 596.

60 MORENO-LAX, Vitoria. The Legality of the “Safe Third Country” Notion Contested: Insights from 
the Law of Treaties. In: GOODWIN – GILL, GS; WECKEL, P (eds). Migration and Refugee Protection 
in the 21stCentury: Legal Aspects – The Hague Academy of International Law Centre for Research. 
Martinus Nijhoff, p. 665-721, 2015, p. 666.
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nhecendo que havendo o real risco de exposição a maus-tratos deve a remo-
ção do migrante ser cancelada61.

Merece destaque também o conceito de lugar seguro estabelecido pela 
diretriz sobre o tratamento de pessoas resgatadas no mar da Organização Ma-
rítima Internacional que definiu como tal um local em que a operação de 
resgate é considerada terminada, sendo também entendido como um lugar 
onde a segurança da vida dos sobreviventes não é mais ameaçada e onde suas 
necessidades humanas básicas (como alimentação, abrigo e necessidades médi-
cas) podem ser atendidas62. 

Infere-se, de acordo com o que até aqui já foi exposto, que o reconheci-
mento de um país como terceiro país seguro está diretamente relacionado com 
a noção de respeito aos direitos humanos básicos.

Apesar disso, países membros da União Europeia continuam a celebrar 
acordos que colocam em risco a vida de migrantes e de solicitantes de refúgio, 
conforme já mencionado em relação à Declaração UE e Turquia e ao Memo-
rando de entendimento celebrado entra a Líbia e a Itália.

A Turquia não pode ser considerada um país seguro, segundo o próprio or-
denamento jurídico europeu, isso porque um dos critérios para tanto é “a possibi-
lidade de pedir o estatuto de refugiado e de, se a pessoa for considerada refugiada, 
receber proteção em conformidade com a Convenção de Genebra”, não existindo 
tal possibilidade para refugiados sírios, bem como para todo e qualquer refugia-
do que não esteja albergado pela limitação geográfica originariamente contida na 
Convenção mencionada, ou seja, não sendo passível de proteção como refugiado 
em território turco qualquer pessoa que não tenha nacionalidade europeia63, tendo 
em vista que a Turquia manteve a limitação referida64. 

61 Cite-se como exemplos: ECtHR, Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, Appl. No. 30471/08, 22 Sep-
tember 2009, considering that the deportation of the applicants either directly or indirectly to Iran by 
Turkey (via Iraq) would be in breach of Article 3; R.C. v. Sweden, Appl. No. 41827/07, 9 March 2010, 
ruling that the return of the applicant to Iran would be in violation of Article 3; Trabelsi v. Italy, Appl. 
No. 50163/08, 13 April 2010, determining that the decision to remove the applicant to Tunisia amounted 
to a violation of Article 3; N v. Sweden, Appl. No. 23505/09, 20 July 2010, establishing that a removal 
to Afganistan would constitute a breach of Article 3; and M.S.S. v. Belgium and Greece, Appl. No. 
30696/09, 21 January 2011, paras. 288-293.

62 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. Guidelines on the treatment of persons res-
cued at sea, Resolution MSC.167(78), 20 May 2004, para. 6.14: ‘A place of safety may be on land, or 
it may be aboard a rescue unit or other suitable vessel or facility at sea that can serve as a place of safety 
until the survivors are disembarked.

63 “These persons can only obtain recognition as ‘conditional refugees’, on a temporary basis, under 
the Turkish Law on Foreigners and International Protection of 2014”. GAMMELTOFT-HANSEN, 
Thomas et al. What is a Compact? Migrants’ Rights and State Responsibilities Regarding the Design 
of the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 2017, p. 29.

64 MORENO-LAX, Vitoria. Europe in Crisis: Facilitating Access to Protection (Discarding) Offshore 
Processing and Mapping Alternatives for the Way Forward. Red Cross EU Office, 2015, p. 31.
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Os sírios, assim como pessoas de outras nacionalidades não europeias, 
só poderão obter reconhecimento como refugiadas condicionais, de forma 
temporária, de acordo com a legislação turca sobre estrangeiros e proteção 
internacional de 2014.

Além disso, relatórios recentes demonstram que as pessoas deslocadas 
que se encontram na Turquia não gozam de proteção suficiente, inclusive não 
havendo garantias de que tais migrantes serão beneficiados pelo princípio do 
non-refoulement65-66.

Logo, a remoção e/ou contenção de migrantes, especialmente solicitantes 
de refúgio, praticada por países europeus para a Turquia deve ser considerada 
ilegal, tendo em vista a Turquia não poder ser considerada um terceiro país 
seguro, em decorrência do risco de violação de direitos humanos básicos, bem 
como da impossibilidade de pessoas deslocadas que não sejam de naciona-
lidade europeia obterem o reconhecimento da sua condição de refugiadas, 
havendo o risco da prática de expulsão pelo governo turco.

Já em relação à situação da Líbia, as medidas de contenção, em uma pri-
meira análise, como já argumentado, representam uma ofensa ao direito de 
liberdade de locomoção. Ademais, analisando especificamente a legalidade do 
memorando de entendimento celebrado entre os países tendo como parâme-
tro o conceito de terceiro país seguro, esbarra-se novamente na impossibilida-
de do solicitante de refúgio impedido de sair da Líbia encontrar ali proteção 
adequada, tendo em vista que a Líbia não é parte da Convenção dos Refugia-
dos, havendo a possibilidade, também, de expulsão. 

Não se pode olvidar das condições degradantes a que os migrantes são 
submetidos na Líbia, como já comentado anteriormente neste artigo, não 
se enquadrando em nenhum dos requisitos previstos no art. 38 da Diretiva 
2013/32/EU como necessários para que um país possa se enquadrar no con-
ceito desenvolvido pela União Europeia de terceiro país seguro.

Acrescente-se que, apesar de realizadas pelo governo líbio e no mar ter-
ritorial desse país, contam com o financiamento e o apoio da Itália, mas não 
apenas isso, são realizadas a fim de satisfazer uma necessidade desse país como 
uma extensão da jurisdição italiana, razão pela qual não isentam a Itália de 
suas responsabilidades de acordo com o Direito Internacional. 

O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas já se posicionou no 
sentido de defender que os Estados Partes devem respeitar e garantir os direitos 

65 MORENO-LAX, Vitoria. Europe in Crisis: Facilitating Access to Protection (Discarding) Offshore 
Processing and Mapping Alternatives for the Way Forward. Red Cross EU Office, 2015, p. 31.

66 “In fact, illegal mass returns to Syria have been reported to be on the rise since the conclusion of the EU-
Turkey deal”. GAMMELTOFT-HANSEN, Thomas et al. What is a Compact? Migrants’ Rights and 
State Responsibilities Regarding the Design of the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration. 2017, p. 30.
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previstos na Convenção para qualquer pessoa que esteja sob a jurisdição ou 
controle efetivo daquele Estado, mesmo que não situado no território dele67-68. 

Infere-se, portanto, que tratamentos desumanos e o risco de refoulement 
devem ser considerados, conforme critérios expressos no ordenamento jurí-
dico europeu, quando da adoção de medidas de externalização de fronteiras 
pelos países membros da União Europeia, haja vista o conceito de terceiro país 
seguro adotado por tal bloco, bem como por representarem uma violação aos 
artigos 369 e 1370 da Convenção Europeia de Direitos Humanos.

CONCLUSÃO

O presente artigo teve como foco a análise de duas medidas recentes 
de externalização de fronteiras marítimas, que demonstram o modo como 
a União Europeia tem gerido os crescentes fluxos migratórios em direção a 
alguns de seus países membros.

Apesar de as medidas de contenção ficarem a cargo de países estrangeiros, 
observou-se que os países europeus se submetem às regras da CNUDM, deven-
do, portanto, zelar pelo seu cumprimento, em especial no que tange à obriga-
toriedade de respeito aos direitos humanos na execução dos acordos firmados.

A justificativa para a adoção dos acordos analisados foi a mesma, a ne-
cessidade de combate ao tráfico e o contrabando de migrantes, bem como 
a necessidade de garantir a dignidade e os direitos básicos desses migrantes, 
no entanto, tais acordos representam na prática graves violações dos direitos 
humanos dos migrantes, especialmente dos solicitantes de refúgio, tendo em 

67 GIL-BAZO, Maria-Teresa. The practice of Mediterranean states in the context of the European 
Union’s justice and home affairs external dimension: The safe third country concept revisited. Inter-
national Journal of Refugee Law, v. 18, n. 3-4, p. 571-600, 2006, p. 594.

68 “The enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States Parties but must also be available 
to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, refugees, migrant 
workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the 
State Party. This principle also applies to those within the power or effective control of the forces of a 
State Party acting outside its territory, regardless of the circumstances in which such power or effec-
tive control was obtained”. UN Human Rights Committee, ‘General Comment No. 31 on Article 2 of 
the Covenant: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant’. 
CCPR/C/74/ CRP.4/Rev.6 (General Comments), of 21 Apr. 2004, para. 10, cited by GIL-BAZO, Maria-
Teresa. The practice of Mediterranean states in the context of the European Union’s justice and 
home affairs external dimension: The safe third country concept revisited. International Journal of 
Refugee Law, v. 18, n. 3-4, p. 571-600, 2006, p. 594.

69 ARTICLE 3 Prohibition of torture No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treat-
ment or punishment.

70 ARTICLE 13 Right to an effective remedy Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Con-
vention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the 
violation has been committed by persons acting in an official capacity.
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vista que a doutrina especializada e o próprio ACNUR defendem a aplicabili-
dade extraterritorial do princípio do non-refoulement. 

No que tange aos dois acordos especificamente analisados neste trabalho, 
observa-se que ambos estão eivados de ilegalidade, por formalizarem medidas 
de remoção e contenção para países que não atendem os requisitos mínimos 
para serem considerados como terceiros países seguros. 
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Lucas Mendes Felippe

INTRODUÇÃO

É lugar comum dizer que, com a globalização, as relações entre cidadãos 
de diferentes Estados se intensificaram. No âmbito da migração e do Direito 
de Família, em especial, alguns números podem ser levantados por veículos 
não oficiais, dada a dificuldade de acesso a levantamentos feitos acerca da 
população brasileira (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2018). 
Indica-se que o Brasil possuía, na primeira metade de 2017, 1,6 milhões de na-
cionais vivendo no exterior, com destaque para Portugal, Itália e Espanha, que 
despontavam como o 4º, 5º e 6º lugar, respectivamente, no ranking de desti-
nação, todos com mais de 100 mil brasileiros residentes (PAMPLONA, 2018). 

Não é surpresa, portanto, que os brasileiros foram identificados como 
componentes da maioria dos imigrantes com os quais os portugueses se 
casam (MOURA, 2008), muito embora isso também elucide expressividade 
dos países europeus em relação a dados mais gravosos, como a subtração 
internacional de menores. Desde já, cabe apresentar a definição desse fenô-
meno, também denominado “sequestro internacional”, qual seja: “o ato de 
transferência ou retenção ilícita da criança em país diferente daquele em 
que a criança detinha residência habitual, sem o consentimento de um dos 
genitores (pai ou mãe), responsáveis legais ou autorização judicial” (MINIS-
TÉRIO DA JUSTIÇA, 2018).

Destarte, no que tange à informação de que aqui registrava-se um caso 
de sequestro internacional de criança a cada três dias, o que totalizava 287 
ocorrências de 2014 a 2016, 56% eram pedidos de devolução feitos por ou-
tros países ao Brasil. Todavia, nesse contexto, Portugal protagonizava o topo 
da lista, com 33 pedidos de cumprimento de restituição do menor, entre os 
170 detectados (VEJA, 2016). Todos esses extratos de noticiários elucidam a 
preocupação, no âmbito do Direito Internacional Privado, com a cooperação 

caPítulo 2

a nEcESSária cooPEração Judicial EntrE  
união EuroPEia E braSil no ÂMbito da  
Subtração intErnacional dE MEnorES
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judicial internacional entre Brasil e demais países europeus em casos de abdu-
ção de menores. Define-se tal cooperação “como um modo formal de solicitar 
a outro país alguma medida judicial, investigativa ou administrativa necessária 
para um caso concreto em andamento” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018). 

Diante disso, cabe compreender o sistema de cooperação judicial esta-
belecido pela Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional 
de Crianças, concluída na cidade de Haia, em 25 de outubro de 1980, que se 
destaca pelo mecanismo da restituição sumária do menor ao país de residência 
habitual (artigo 1). Assim, inicia-se com um tópico que aborda a Convenção, 
para, posteriormente, comparar como os tribunais brasileiros vêm aplicando 
as suas disposições, em oposição ao recrudescimento da devolução sumária en-
tre os países europeus com o Regulamento CE nº 2.201/2003. Por fim, aborda-
-se a possibilidade, com base no Regulamento CE nº 664/2009, que estabelece 
um procedimento para acordos entre países da UE e países não pertencentes à 
UE em matéria de direito de família, de firmar-se tratados bilaterais entre esses 
países europeus, destino de brasileiros emigrantes para fomentar a cooperação 
judicial, à luz da teoria do diálogo das fontes de Erik Jayme.

1. O RETORNO IMEDIATO AO PAÍS DE RESIDÊNCIA 
HABITUAL CONTIDO NA CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980 

A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 
Crianças surgiu, em 1980, no âmbito da Conferência Permanente de Direito 
Internacional Privado, sediada na Haia. Ela é uma instituição dedicada “ao 
estudo e desenvolvimento da codificação” do Direito Internacional Privado, 
o que, associada à característica de norma indireta1 percebida na Convenção, 
que opta pela eleição de um ponto de conexão comum, qual seja, a residência 
habitual para determinar o foro competente para processar as questões de 
família após a detecção de um sequestro internacional, possibilita a aproxi-
mação do trabalho da Conferência ao método de uniformização desse campo 
(ARAUJO, 2016, p. 43).

A Convenção foi internalizada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo 
Decreto nº 3.413, de 14 de abril de 2000. Para os fins desse trabalho, cabe, em 
primeiro lugar, esclarecer os casos em que a Convenção sobre os Aspectos Ci-
vis do Sequestro Internacional de Crianças identifica a ocorrência desse ilícito. 
Extrai-se referida conceituação a partir da leitura conjugada dos artigos 5º e 3º 
do Tratado: 

1 A norma do tipo indireta, também denominada “norma de Direito Internacional Privado conflitual”, 
objetiva, assim, “indicar, em situações conectadas com dois ou mais sistemas jurídicos, qual dentre eles 
deca ser aplicado” (DOLINGER; TIBURCIO, 2018, p. 277). 
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Artigo 3
A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando:
a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a institui-
ção ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do 
Estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de 
sua transferência ou da sua retenção; e
b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em 
conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse está-
-lo sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido.
O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de 
pleno direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo 
vigente segundo o direito desse Estado.
(...)
Artigo 5
Nos termos da presente Convenção:
a) o “direito de guarda” compreenderá os direitos relativos aos cuidados com 
a pessoa da criança, e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar da sua 
residência;
b) o “direito de visita” compreenderá o direito de levar uma criança, por um 
período limitado de tempo, para um lugar diferente daquele onde ela habitual-
mente reside (BRASIL, 2000).

Outrossim, detectada a subtração internacional de um menor, a Convenção 
estabelece, desde seu art. 1º, a priorização do retorno imediato ao país de residên-
cia habitual. Entende-se, portanto, que, no caso de menores de 16 anos (artigo 
4º), passado menos de um ano entre a do ilícito “e a data do início do processo 
perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante onde a 
criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retomo imediato 
da criança”, nos termos do art. 12 (BRASIL, 2000). Ademais, considera-se impres-
cindível que essa devolução aconteça em um prazo razoável. Dessa forma, o art. 
11 da Convenção estabelece como tolerável seis semanas, contadas desde o ajuiza-
mento da ação que aufere, no país requerido, a ocorrência do ilícito2.

Nesse sentido, a cooperação jurídica internacional estabelecida pela Con-
venção da Haia é o auxílio direto, que permite amplo conhecimento do mé-
rito discutido no pedido de cooperação jurídica internacional ao juiz do país 

2 “Artigo 11
 As autoridades judiciais ou administrativas dos Estados Contratantes deverão adotar medidas de urgên-

cia com vistas ao retomo da criança.
 Se a respectiva autoridade judicial ou admìnisttativa não tiver tomado uma decisão no prazo de 6 sema-

nas a contar da data em que o pedido lhe foi apresentado, o requerente ou a Autoridade Central do Estado 
requerido, por sua própria iniciativa ou a pedido da Autoridade Central do Estado requerente, poderá 
solicitar uma declaração sobre as razões da demora. Se for a Autoridade Central do Estado requerido a 
receber a resposta, esta autoridade deverá transmiti-la à Autoridade Central do Estado requerente ou, se 
for o caso, ao próprio requerente” (BRASIL, 2000).
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onde a criança está retida. Assim, essa justiça tem a competência para decidir 
sobre a ocorrência da ilicitude da transferência ou retenção de criança no terri-
tório brasileiro, conforme a referida Convenção da Haia e, ainda que isso seja 
notado, permite-se que, excepcionalmente, mantenha-se a criança no país, 
pela regra de “proteção apta a recusar a restituição”. Essas exceções ao retorno 
são previstas no art. 13 da Convenção, e devem ser “avaliadas restritivamen-
te, protegendo-se a competência do juiz natural” (ADVOCACIA-GERAL DA 
UNIÃO, 2011, p. 9-11):

Artigo 13
Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade judicial 
ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno 
da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se oponha a seu retorno 
provar:
a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da 
criança não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência 
ou da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com 
esta transferência ou retenção; ou
b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos 
de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação 
intolerável.
A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o 
retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já 
idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as 
suas opiniões sobre o assunto.
Ao apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as autoridades judiciais 
ou administrativas deverão tomar em consideração as informações relativas 
à situação social da criança fornecidas pela Autoridade Central ou por qual-
quer outra autoridade competente do Estado de residência habitual da criança 
(BRASIL, 2000).

2. APLICAÇÃO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

No ordenamento brasileiro, a competência para análise dos pedidos de res-
tituição devido a sequestro internacional de menores é atribuída à Justiça Federal. 
Justifica-se tal entendimento em duas disposições contidas no art. 109 da Consti-
tuição, quais sejam, o inciso I, pelo interesse da União em cumprir com as obri-
gações de cooperação judicial, e o inciso III, pela origem da causa em previsão 
contida em um Tratado3 (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 2010, p. 10). 

3 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
 I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
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Nesse sentido, é comum que se atinja as instâncias superiores, vez que 
o procedimento segue o rito ordinário do Código de Processo Civil. Assim, 
há enorme crítica, principalmente dos Estados Unidos, país que mais pos-
sui casos de crianças subtraídas no Brasil, quanto à falta de celeridade do 
processamento do pedido. Ainda que, por exemplo, culpe-se a morosidade 
do judiciário brasileiro, a ampla possibilidade recursal e tente-se resolver isso 
com promessas ligadas à celeridade4, pretende-se demonstrar, nesse trabalho, o 
problema de mais um descumprimento contínuo de uma obrigação contraída 
pelo país no âmbito internacional pelo judiciário.

É nesse contexto em que Nadia de Araujo e Daniela Vargas analisaram, 
em 2014, o REsp 1.239.777. Esse julgado autorizou a realização de prova pe-
ricial para averiguar a inexistência de situação que impediria o retorno da 
criança ao seu país de residência habitual, nos termos dos artigos 12 e 13, já 
explicados (BRASIL, 2012). 

Ressaltam as juristas que o Tribunal encarou a situação como verdadeiro 
dilema, o qual seria muito comum nas jurisdições que analisam tais casos, 
entre o pronto retorno, assegurado pela Convenção5, e o princípio do melhor 
interesse da criança, garantindo na CF/886 e em demais fontes normativas7. 
Esse último, portanto, seria favorecido, na medida em que se abre mão da res-
trição de análise probatória prevista na Súmula 7 do STJ8, para que se revise o 
que foi produzido nas instâncias anteriores (ARAUJO; VARGAS, 2014).

 (...)
 III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo interna-

cional” (BRASIL, 1988). 
4 À época de instalação do PJe, nos idos de 2015, um termo de cooperação foi firmado “entre o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República vai 
garantir a implantação gratuita do Processo Judicial Eletrônico (PJe) para acelerar os processos que 
envolvem subtração internacional de crianças e adoção internacional no órgão do Executivo” (CONSE-
LHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).

5 Demais disso, relevante mencionar outra fonte para o ordenamento interno, ainda que nenhum dos acór-
dãos a tenha citado, qual seja, a Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Meno-
res. Ainda que apresente prazos um pouco mais benéficos (60 dias para a decisão, pelo artigo 12), altera 
pouco os dispositivos da Convenção da Haia de 1980, inclusive ao manter a priorização, em seu primeiro 
artigo, da pronta restituição dos menores (BRASIL, 1994).

6 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colo-
cá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 
(BRASIL, 1988).

7 O superior interesse da criança, para muitos, é uma espécie de princípio de Direito Internacional, pela ampla 
difusão da Convenção, que prevê, em seu art. 3.1: “Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito 
por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 
legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança” (BRASIL, 1990a).

8 “A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial” (BRASIL, 1990).
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De modo a complementar essa crítica, esse trabalho localizou, em pes-
quisa de decisões judiciais do STJ9, para além do Recurso Especial analisado 
pelas autoras, 22 acórdãos proferidos sobre o tema. Desses, nove tratavam da 
análise acerca das exceções contidas nos artigos 12 e 1310. Esse dado, por si só, 
indica como é comum que chegue aos tribunais superiores um pedido para 
rediscussão do mérito acerca da restituição do menor, vez que não se tem 
como fundamento desses recursos qualquer outra questão processual. Isso, 
sem dúvida, denota violação do prazo máximo de seis semanas para a devolu-
ção, contida no citado art. 11, vez que percorreu a análise das duas instâncias 
da jurisdição federal. 

Ao avaliar o conteúdo desses julgados, nota-se que somente um terço, en-
tre eles os REsp 1.293.800/MG, REsp 1.458.218/RJ e REsp 1.390.173/RJ, opta 
por não conhecer do recurso, dada a imperatividade da Súmula 7. À maioria, 
totalizando 5 casos, portanto, aplicou-se a reanálise das provas para afastar, 
novamente, os critérios de exceção (REsp 1.315.342/RJ, REsp 1.214.408/RJ e 
REsp 1.390.173/RJ) e, em dois, REsp 900262/RJ e REsp 1.387.905/RS, a revi-
são das provas embasou a vedação da devolução do menor. 

De modo contrassenso, logo, somente um dos julgados foi completa-
mente contra a produção de provas para averiguação da exceção, uma vez 
verificado o cumprimento do prazo para o pedido de restituição imediata, 
REsp 1.351.325/RJ. Conclui-se, portanto, por confirmar o que foi notado 
anteriormente pelas autoras citadas, relativo à eleição do superior interesse da 
criança não somente pela preferência à não restituição da criança, mas, princi-
palmente, por priorizar uma análise repetitiva e pormenorizada do conjunto 
probatório para ter maior concordância acerca das hipóteses que afastariam 
essa restituição imediata. 

3. REGRAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA E A TEORIA DO 
DIÁLOGO DAS FONTES

O contexto europeu, por certo, denota maior facilitação da mobilidade, 
que impacta nas configurações familiares, o que, associado ao fato de todos os 

9 Pesquisa de decisões judiciais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, com a utilização dos 
termos “sequestro – internacional – crianças – convenção – da – haia”. 

10 Cabe citar que as questões meramente jurídicas discutidas nos demais acórdãos muito estão relacionadas 
à falta de interpretação do texto da Convenção e dúvidas simples quanto à sua aplicação no ordenamento 
interno, como a confirmação da competência do TRF para analisar tais casos (CC 123.094/MG), o não 
conhecimento de conexão entre a ação de busca e apreensão da criança e a ação de guarda e regulamen-
tação de visita (CC 132.100/BA), a legitimidade exclusiva da União para ajuizamento da demanda de 
análise do pedido de restituição (AgInt no REsp 1.454.399/PR), ou o ônus do Estado-parte da Conven-
ção em arcar com os gastos processuais (REsp 1.698.691/BA).
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membros da União Europeia serem signatários da Convenção da Haia, pos-
sibilitou que a restituição fosse amplamente discutida (BUX, 2018). De acor-
do com o art. 81.3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
compete somente ao Conselho da União Europeia adotar regulações sobre o 
Direito de Família11. Diante dessa conjuntura, portanto, o Conselho adotou o 
Regulamento CE 2.201/2003. 

Tal norma ficou conhecida como Brussels IIA e, no que tange ao se-
questro de menores, possibilitou diversas interpretações à Convenção da Haia 
(SERTÖZ, 2013, p. 328). Aponta-se que, à época de sua elaboração, não se 
notavam problemas ligados ao descumprimento rotineiro, como no contexto 
do Brasil, da pronta devolução do menor (MCELEAVY, 2005, p. 5). Contudo, 
houve um consenso político em perceber o limite da proteção ao menor decor-
rente do art. 16 da Convenção, o qual não impede a transferência de jurisdição 
do Estado de residência habitual após a ordem de não retorno12. Consequen-
temente, os tribunais determinados a julgar “legalmente” a jurisdição estariam 
mais propensos a defender o que eram consideradas as exceções facilmente 
exploráveis do art. 13 (MCELEAVY, 2005, p. 8).

Assim, além de enfatizar, antes que se profira qualquer decisão, a escuta 
da opinião do menor (artigo 11.2) e, também, do genitor do qual a criança foi 
subtraída (artigo 11.5), o Regulamento possibilita que esse genitor discuta a 
residência habitual e a custódia do menor em seu próprio país de residência, 
quando da negativa de restituição da criança. Assim, nos termos do art. 11.813, 
se ele obtém ordem de retorno, ela deve ser executada no país onde a criança se 
localiza, não obstante a ordem anterior de não devolução. Tudo isso, inclusi-
ve, permeado pelo princípio do superior interesse da criança, anunciado desde 
o preâmbulo, de modo que a interpretação das exceções previstas no art. 13 da 
Convenção seja, efetivamente, excepcional (SERTÖZ, 2013, p. 328).

11 Artigo 81.3: “3. Em derrogação do n. 2, as medidas relativas ao direito da família que tenham incidência 
transfronteiriça são estabelecidas pelo Conselho, deliberando de acordo com um processo legislativo 
especial. O Conselho delibera por unanimidade, após consulta ao Parlamento Europeu” (UNIÃO EU-
ROPEIA, 2007). 

12 “Artigo 16
 Depois de terem sido informadas da transferência ou retenção ilícitas de uma criança, nos termos do 

Artigo 3, as autoridades judiciais ou administrativas do Estado Contratante para onde a criança tenha 
sido levada ou onde esteja retida não poderão tomar decisões sobre o fundo do direito de guarda sem que 
fique determinado não estarem reunidas as condições previstas na presente Convenção para o retorno da 
criança ou sem que haja transcorrido um período razoável de tempo sem que seja apresentado pedido de 
aplicação da presente Convenção” (BRASIL, 2000).

13 Artigo 11.8. “Não obstante uma decisão de retenção, proferida ao abrigo do artigo 13.o da Convenção 
da Haia de 1980, uma decisão posterior que exija o regresso da criança, proferida por um tribunal com-
petente ao abrigo do presente regulamento, tem força executória nos termos da secção 4 do capítulo III, 
a fim de garantir o regresso da criança” (UNIÃO EUROPEIA, 2003).
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Defende-se que o Regulamento do Conselho, em análise política do diploma 
da Haia, preferiu emitir uma norma interpretativa, que melhor harmonizasse a in-
terpretação das diversas fontes relativas ao assunto, para garantir uma efetividade ao 
superior interesse da criança, assim como intenta a Corte brasileira, mas, em verda-
de, priorizando o caráter excepcional da não restituição do menor a sua residência 
habitual. Isso está em consonância com a teoria do diálogo das fontes, desenvolvida 
por Erik Jayme, que percebe, no contexto do Direito Internacional Privado, a neces-
sidade de uma análise que não busque preferir uma norma a outra, mas encontrar 
os pontos em comum, em verdadeiro diálogo (JAYME, 2016, p. 60 apud SILVA, 
2016, p. 121). Quanto a isso, destaca-se que a teoria pressupõe um olhar sistêmico 
aos diversos ordenamentos e fontes, o qual deve ser acompanhado de uma avalia-
ção que priorize o respeito aos direitos fundamentais e humanos, em um controle 
axiológico (MIRAGEM, 2012, p. 78 apud SILVA, 2016, p. 122), exatamente o que 
embasou as medidas europeias de maior proteção e análise do que melhor atenderia 
a criança: o retorno à residência habitual ou os fundados motivos de sua recusa.

Identifica-se, então, três formas de realizar tal diálogo:

(i) diálogo sistemático de coerência, em que uma lei serve de base conceitual para 
a outra, o que ocorre, principalmente, quando as leis analisadas se caracterizam 
por uma ser geral e a outra específica dentro do sistema, ou mesmo uma central 
e a outra um microssistema específico; (ii) diálogo de complementaridade e 
subsidiariedade, quando uma lei complementa, por suas normas ou princípios 
e cláusulas gerais, a aplicação de outra, ou mesmo tem uso subsidiário; e (iii) 
diálogo de coordenação e adaptação sistemática, por meio do qual há influên-
cias recíprocas e sistemáticas entre as leis, sendo possível, inclusive, afirmar a 
“necessidade de adaptar o sistema cada vez que uma nova lei nele é inserida pelo 
legislador” (MARQUES, 2012, p. 31-32 apud SILVA, 2016, p. 125).

Argui-se, logo, que a interpretação emanada pelo Conselho foi de coor-
denação, pois o novo Regulamento surge para conciliar os princípios gerais 
de superior interesse da criança e as necessidades do contexto de subtração 
internacional de menores, introduzindo novas disposições decorrentes dessa 
interpretação que não anulam nenhum dos dois, mas sim os conciliam, de 
modo a possibilitar melhor aplicabilidade a partir de sua edição. Por certo, 
teria grande serventia para o contexto brasileiro, dada a tentativa de menor 
conciliação dos princípios e obrigações exposto anteriormente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: COOPERAÇÃO JUDICIAL NO 
ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA

Sugere-se, por fim, que, dada a indicada relação de maior ocorrência de 
casos de subtração de menores para o Brasil, bem como da dificuldade de o 
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judiciário estabelecer correta aplicação e cumprimento da Convenção da Haia, 
mecanismos de facilitação da cooperação judicial podem ocorrer com uma 
conversa entre o bloco e o país acerca da aplicação do Regulamento ao orde-
namento interno. Sabe-se que é possível o reconhecimento por não membros 
da vigência em seu território dos Regulamentos emitidos pela UE. Ainda que 
isso fosse considerado algo de maior escopo, logo, outro meio viável se daria 
pela implementação de acordos bilaterais de direito de família entre Portu-
gal, Espanha, Itália e demais países afetados pelas interconexões nessa questão 
com o Brasil, em conformidade com as disposições do Regulamento (CE) nº 
664/2009, que estabelece um procedimento para acordos entre países da UE e 
países não pertencentes à UE em matéria de direito de família (UNIÃO EU-
ROPEIA, 2009). 

Cabe dizer que pesquisas futuras, que consigam acesso a dados oficiais 
quanto aos pedidos de restituição, além de um levantamento de dados mais 
extensos acerca do modo de julgamento dos Juízes Federais e TRFs, melhor 
possibilitariam a justificativa de algum tipo de acordo entre o Estado brasi-
leiro e Países-membros da UE. De qualquer forma, a tentativa de compatibili-
zação entre a pronta restituição, como denota Araujo e Vargas, é notável. Daí 
a importância de se recorrer a uma aproximação entre os países de maiores 
casos interconectados, principalmente nos espaços de discussão da Conferên-
cia da Haia, ainda que os tipos de acordos bilaterais, como o citado, sejam 
incomuns. A previsão demonstra a abertura desses países.

Destarte, o descumprimento a obrigações internacionalmente contraídas 
pelos governos brasileiros é sistemático. Ainda assim, não há como culpar as 
garantias processuais percebidas no processo ordinário ou buscar uma cele-
ridade cega, que atropele a correta análise dos casos e a fundamentação das 
decisões. Nesse prisma, cabe perceber que uma tentativa de refinamento do 
exame do judiciário, decorrente da maior aplicação da teoria do diálogo das 
fontes, que, reforça-se, tentou-se aplicar no regulamento da União Europeia, 
pode fomentar uma maior assertividade e aprimoramento da cooperação ju-
dicial internacional. 
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Elizabeth Accioly

A Segurança sem Liberdade é ditadura; a Liberdade sem Segurança e Justiça é a anar-
quia e não conseguimos conceber a Justiça sem Liberdade e Segurança. (Carlos Coelho)

A construção da Europa dos três pilares tem início com o Tratado da 
União Europeia (TUE), com uma dúzia de estados-membros, também conhe-
cido por Tratado de Maastricht, firmado nesta cidade holandesa, em 7 de feve-
reiro de 1992. Até então a edificação da Europa comunitária era estritamente 
supranacional, cimentada pelo Tratado de Roma, de 25 de março de 1957, 
com os seis emblemáticos sócios fundadores: França, Alemanha, a Itália, que 
foi peça-chave para aproximar os dois grandes rivais da II Guerra Mundial, e 
os três países que já formavam um bloco económico desde 1944 – o BENE-
LUX, com Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

O TUE altera a construção de Roma, que respeitava os princípios da inte-
gração num quadro institucional único, erguendo mais dois pilares ao lado do 
primeiro – o Pilar das Comunidades, que era composto por três comunidades: 
a Comunidade Económica Europeia (CEE), a Comunidade Europeia de Ener-
gia Atómica (CEEA) e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), 
esta última extinta em julho de 2002, por força do que determinava o seu art. 
97 sobre o prazo de vigência, estipulado em cinquenta anos. 

O segundo pilar criado por Maastricht foi o da Política Externa e de 
Segurança Comum (PESC), na intenção de encontrar respostas comuns sobre 
questões de política internacional, ou seja, posições acima dos interesses dos 
Estados-membros, com uma Europa a falar a uma só voz. 

1 Artigo inicialmente publicado na Revista NOMOS, v. 38, n. 2 (2018), pp. 433-441.
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O terceiro pilar, de que nos ocuparemos no presente trabalho, diz respei-
to à Justiça e Assuntos Internos (JAI), que nasce devido à preocupação com 
uma das liberdades mais caras da União – a livre circulação de pessoas, que 
ganha reforço no TUE, com a criação da cidadania da União. Era necessário 
controlar as fronteiras externas, dar segurança jurídica aos seus cidadãos, esta-
belecer regras para a imigração, para o asilo, para a cooperação aduaneira, para 
o combate do tráfico ilícito – desde as drogas aos seres humanos, para uma 
eficaz cooperação policial e judiciária entre os Estados-membros.

Note-se que a estrutura dos três pilares, criada por Maastricht, escapa à 
lógica comunitária pura que se encontra no primeiro pilar, este supranacio-
nal, e assenta numa cooperação intergovernamental, obrigando a tomada de 
decisões por unanimidade nas matérias referentes à PESC (Política Externa 
e de Segurança Comum), à PCSD (Política Comum de Segurança e Defesa) 
e à JAI (Justiça e Assuntos Internos), justamente para acomodar algum des-
conforto “soberanófilo” que existia na altura e para conciliar os interesses 
dos Estados que preferiam o status quo e outros que pretendiam um avanço 
para uma Europa federal. 

É interessante destacar que o Tratado de Maastricht foi resgatar um dos 
primeiros propósitos da velha Europa, quando, nos idos de 1954/1955, com a 
CECA já em pleno funcionamento, tentaram criar a Comunidade Europeia de 
Defesa – a CED, e a Comunidade Política Europeia – CPE. O Tratado da CED 
foi firmado em 27 de maio de 1952, ratificado por cinco Estados-membros e 
chumbado pelo Parlamento francês dois anos após a sua assinatura. Daí a op-
ção pela integração econômica – pelo falhanço da CED e da CPE. Argumen-
tava o prestigiado deputado francês Édouard Henrriot, que já tinha ocupado 
o cargo de primeiro-ministro daquele país, sobre a CED no debate travado no 
parlamento francês, no fatídico dia 30 de agosto de 1954:

Temos motivos para nos opormos ao Tratado, sendo o principal a perda da 
soberania e independência do nosso país. O Tratado CED visa restaurar a 
soberania da Alemanha, mas representa um passo atrás para a França no que 
respeita à sua própria soberania. Eu sei que as nações têm que fazer sacrifí-
cios para que cresça o progresso europeu. Tantos quantos conhecem bem a 
história da lei sabem que esta evolução se faz através dos séculos. Apercebo-
-me de que será necessário, mais cedo ou mais tarde, empreender novos 
esforços para atingir este objetivo – mas tais esforços devem ser feitos por 
todas as nações europeias em conjunto (…) eu aviso-vos do fundo do meu 
coração – não cometam um ato que lamentarão mais tarde, e que não estarão 
então, em condições de desfazer(…) dir-me-ão: ‘Se não acredita na CED, não 
acredita na Europa’. Protesto contra tal conclusão. Vocês não encontrarão 
a paz, procurando o caminho da guerra. Queremos a paz pela paz, não o 
rearmamento de alguns países. 
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O debate sobre a criação de um exército europeu tem crescido, sobretudo 
após o resultado do referendo no Reino Unido tem sido liderado pela Fran-
ça, país responsável pelo fracasso da CED. Tem hoje o apoio incondicional 
da Alemanha, mas, desta feita, a desconfiança e a resistência vêm de outros 
Estados-membros. Uma coisa é certa, se o BREXIT se concretizar, a Europa 
comunitária perde peso em termos de defesa, pois o Reino Unido é uma das 
maiores potências militares do mundo, e perde peso também no Conselho de 
Segurança da ONU, com apenas um país a ocupar uma cadeira permanente 
dentre os sócios da UE. Essas, entre outras razões, têm levado a Europa a re-
pensar a sua defesa e a reacender o debate da PCSD, que figura no TUE como 
um pilar intergovernamental, o que não deixa de ser um grande entrave para 
a sua efetiva concretização. 

Se nos idos da década de 50, apenas com seis Estados-membros, houve 
uma resistência quanto ao tema da defesa comum, imagine numa Europa com 
27 sócios. Entretanto, já há vozes que vão ao encontro do discurso de Édouard 
Henrriot, como a do investigador do Instituto Português de Relações Interna-
cionais (IPRI), João Estevens: “A criação de um exército europeu vai de algum 
modo em sentido contrário ao caminho que determinou a própria criação da 
Comunidade: uma instituição que pretendeu desde 1957 insistir em mecanis-
mos de preservação da paz e não em instrumentos securitários”. O Embaixa-
dor português Seixas da Costa, por outro lado, critica a expressão utilizada por 
Emmanuel Macron: “um exército europeu deixou com reservas todas as famí-
lias políticas europeias, o que não aconteceria se o presidente francês tivesse 
falado da criação de forças conjuntas entre os Estados-membros, que tivessem 
por função, possivelmente entre outras, assegurar a defesa das fronteiras e a 
intervenção europeia nos cenários de crise que importam à União”. 

O terceiro pilar – Justiça e Assuntos Internos (JAI) nasceu em Maastricht 
para dar suporte à livre circulação de pessoas. Os então doze Estados-membros 
pretendiam reforçar a proteção dos cidadãos numa nova etapa da construção 
europeia, sendo fundamental uma maior interligação entre a polícia e a justiça 
dos Estados-membros para tratar de temas prioritários quando se almeja um 
espaço sem controlo das fronteiras internas, tais como o asilo, a imigração, a 
criminalidade organizada, o terrorismo, o tráfico de estupefacientes, de armas, 
de pessoas, entre outras questões inevitáveis numa mobilidade das pessoas que 
faziam parte do Espaço Schengen. Porém, este pilar não previa, naquela altura, 
partilha de soberania.

O Tratado de Amesterdão, assinado em 2 de outubro de 1997, por então 
quinze Estados-membros, depois da entrada da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia, trouxe uma comunitarização parcial do terceiro pilar com a criação 
do Espaço de Liberdade Segurança e Justiça (ELSJ), conforme se depreende da 
leitura dos seus considerandos: “RESOLVIDOS a facilitar a livre circulação de 
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pessoas, sem deixar de garantir a segurança dos seus povos, através da criação 
de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, nos termos das disposi-
ções do presente Tratado”. 

O artigo B do TUE apontava, entre os objetivos da UE: “a manutenção 
e o desenvolvimento da União enquanto espaço de liberdade, de segurança e 
de justiça, em que seja assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação 
com medidas adequadas em matéria de controlo na fronteira externa, asilo e 
imigração, bem como de prevenção e combate a criminalidade”. 

As decisões tomadas no terceiro pilar de Maastricht sofreram alteração 
com o Tratado de Amesterdão e, posteriormente, com o Tratado de Nice, 
de 2001, com a comunitarização das matérias relacionadas com o mercado 
interno (políticas sobre vistos, asilo, imigração, e cooperação judiciária em 
matéria civil) que passaram a ser decididas por maioria qualificada, seguindo 
o método do primeiro pilar. Entretanto, a votação por unanimidade per-
maneceu quanto à Cooperação Judiciária em Matéria Penal e Cooperação 
Policial. Um grande progresso relacionado com a tomada de decisões do 
terceiro pilar ocorreu 13 de dezembro de 2007, com a assinatura do Tratado 
de Lisboa que desmontou a construção dos três pilares, erguida por Maas-
tricht. As mudanças institucionais reduziram-se apenas a algumas questões 
pontuais do terceiro pilar que permaneceram com a regra da unanimidade. 
No entanto, a mesma determinação não houve com relação ao segundo pilar 
(PESC/PCSD) que se manteve intergovernamental, conforme o disposto nos 
artigos 24º, n. 1, e 42º, n. 4, do TUE: 

Art. 24º. 1. A competência da União em matéria de política externa e de segu-
rança comum abrange todos os domínios da política externa, bem como todas 
as questões relativas à segurança da União, incluindo a definição gradual de 
uma política comum de defesa que poderá conduzir a uma defesa comum. A 
política externa e de segurança comum está sujeita a regras e procedimentos 
específicos. É definida e executada pelo Conselho Europeu e pelo Conselho, 
que deliberam por unanimidade, salvo disposição em contrário dos Tratados.
Art. 42º. 4. As decisões relativas à política comum de segurança e defesa, in-
cluindo as que digam respeito ao lançamento de uma missão referida no pre-
sente artigo, são adotadas pelo Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta do Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança ou por iniciativa de um Estado-Membro.

O ELSJ começa a ganhar projeção com a entrada em vigor do Tratado 
de Amesterdão, em 1 de maio de 1999, com a criação da pasta da Justiça e 
Assuntos Internos na estrutura da Comissão Europeia. O primeiro comissário 
europeu a assumi-la foi o português António Vitorino, que explica a impor-
tância do ELSJ: 
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O objetivo de livre circulação dentro do espaço europeu é um objetivo de 
tal forma central que só pode ser integralmente cumprido se a livre circu-
lação for assegurada em condições de liberdade, segurança e justiça. Mas 
como fazê-lo? A liberdade, neste contexto, implica a faculdade de viajar 
sem entraves. Mas há também que reconhecer que, quando abolimos as 
fronteiras internas entre diversos Estados, pouco sentido faz que cada um 
tenha uma política de imigração ou de asilo substancialmente diferente 
ou descoordenada dos outros. E é fácil de perceber porquê: um Estado 
controla a entrada no país de cidadãos oriundos de países terceiros que 
entram pelas fronteiras externas da União (por exemplo, os aeroportos), 
mas não os que entram pelas fronteiras internas, porque foram abolidos 
os controlos (por exemplo, os que chegam de automóvel ou de comboio 
pela fronteira terrestre que separa dois Estados-membros). Nunca poderá 
ser inteiramente eficaz a política de imigração isolada dum determinado 
Estado quando esse Estado não pode controlar o fluxo de cidadãos no seu 
país. O mesmo se diga para o combate à imigração ilegal e ao tráfico de 
pessoas, que não beneficia nem os Estados, nem os imigrantes, mas tão-só 
as redes ilegais que os exploram sem escrúpulos. Além disso, não se pode, 
neste contexto, descurar considerações de segurança, já que a liberdade de 
circulação serve tanto aos que se deslocam com fins lícitos (de lazer ou 
trabalho) como aos que se deslocam com fins ilícitos. Deslocam-se tão 
livremente empresários ou trabalhadores, como criminosos. 

Portanto, era uma das prioridades da UE conceber mecanismos que per-
mitissem uma articulação entre os Estados-membros quanto às forças policiais 
e judiciais, de modo a assegurar que a liberdade de circulação não pudesse ser 
utilizada para fins ilícitos. O título VI do Tratado de Amesterdão, com a mis-
são de dar suporte ao ELSJ, estabelece normas para uma Cooperação Policial 
e Judiciária em Matéria Penal (CPJMP): 

Sem prejuízo das competências da Comunidade Europeia, será objetivo da 
União facultar aos cidadãos um elevado nível de proteção num espaço de 
liberdade, segurança e justiça, mediante a instituição de ações em comum 
entre os Estados-Membros no domínio da cooperação policial e judiciária em 
matéria penal e a prevenção e combate do racismo e da xenofobia. 
Este objetivo será atingido prevenindo e combatendo a criminalidade, organi-
zada ou não, em especial o terrorismo, o tráfico de seres humanos e os crimes 
contra as crianças, o tráfico ilícito de droga e o tráfico ilícito de armas, a cor-
rupção e a fraude, através de: 
– uma cooperação mais estreita entre forças policiais, autoridades aduaneiras 
e outras autoridades competentes dos Estados-Membros, tanto diretamente 
como através do Serviço Europeu de Polícia (Europol), nos termos do dispos-
to nos artigos K.2 e K.4, 
– uma cooperação mais estreita entre as autoridades judiciárias e outras autori-
dades competentes dos Estados-Membros, nos termos do disposto nas alíneas 
a) a d) do artigo K.3 e no artigo K.4.



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 39

Ora bem, controlar a criminalidade, zelar pelas fronteiras externas, coor-
denar as polícias, manter a ordem pública, aplicar decisões em matéria penal 
de outros Estados-membros, investigar grupos organizados, desbaratar células 
terroristas, todas essas matérias requerem uma ação coordenada para o bom 
funcionamento do bloco europeu. Dentre as agências que cuidam dessas maté-
rias, destacamos a Europol e a Eurojust, que estão previstas no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), nos seus artigos 82 a 89.

A Europol foi criada no Tratado de Maastricht, no seu artigo K.1: 

Os Estados-Membros considerarão as seguintes áreas como questões de in-
teresse comum: cooperação policial para prevenir e combater o terrorismo, 
tráfico ilícito de drogas e outras formas graves de criminalidade internacional, 
incluindo, se necessário, certos aspetos cooperação aduaneira, no âmbito da 
organização de um sistema de intercâmbio de informações a nível da União 
no âmbito de um Serviço Europeu de Polícia (Europol). 

Iniciou as suas operações em 1993 com a Unidade de Drogas da Europol 
(UDE), com sede em Estrasburgo. Tinha por função auxiliar as forças policiais 
nacionais em investigações criminais. No ano de 1994, mudou-se para a Haia, 
na Holanda, onde tem a sua sede definitiva. Em 1995, foi assinada a Conven-
ção Europol, que entrou em vigor em 1998, tendo sido a UDE incorporada ao 
Serviço Europeu de Polícia (Europol). 

A Decisão 2.009/371 do Conselho de Ministros da Justiça e Assuntos 
Internos da União Europeia, aprovada em 6 de abril de 2009, substituiu a 
Convenção Europol e alterou o seu estatuto para Agência com maior poder 
e autonomia, pois cada vez mais há necessidade de uma maior cooperação 
por parte dos Estados-membros na luta contra a criminalidade, que hoje ga-
nha contornos cada vez mais sofisticados, como o cibercrime, para além dos 
graves problemas que o continente europeu vem enfrentando com a crise 
dos refugiados e com os grupos terroristas. Para tanto, foram sendo criados 
braços da Europol, como o Centro Europeu da Cibercriminalidade, em 2013; 
a Unidade de Sinalização de Conteúdos na Internet destinada a lutar contra 
a propaganda terrorista em linha e outras atividades extremistas, em 2015; e 
o Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo (ECTC), que estabelece, pela 
primeira vez na Europa, um centro de operações para acompanhar todos os 
movimentos em questões sensíveis de terrorismo. 

A Decisão do Conselho do JAI de 2009 foi revogada após a aprovação do 
Regulamento (UE) 2016/794, que instituiu um novo quadro jurídico à Euro-
pol, atribuiu-lhe poderes adicionais na luta contra o terrorismo; na inclusão 
de programas de formação e intercâmbio para o pessoal; na criação de um 
sólido sistema de proteção de dados e no reforço do controlo do Parlamento 
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sobre a Agência. Esse regulamento, que entrou em vigor em 1 de maio de 2017, 
também alterou a sua nomenclatura para Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol). 

A Eurojust (Unidade Europeia de Cooperação Judiciária) foi instituída 
em 2002, pela Decisão 2.002/187/JAI do Conselho dos Ministros da Justiça e 
Assuntos Internos, tendo sido alterada pela Decisão 2.009/426/JAI do mesmo 
Conselho, que trouxe um reforço dos seus poderes em termos operacionais e 
da cooperação judiciária, tendo por missão, segundo a redação do artigo 85 
do TFUE: 

apoiar e reforçar a coordenação e a cooperação entre as autoridades nacionais 
competentes para a investigação e o exercício da ação penal em matéria de 
criminalidade grave que afete dois ou mais Estados-membros ou que exija o 
exercício de uma ação penal assente em bases comuns, com base nas operações 
conduzidas e nas informações transmitidas pelas autoridades dos Estados-
-membros e pela Europol. 

O recente Regulamento (UE) 2.018/1727 de 14 de novembro de 2018, 
publicado no Jornal Oficial da União Europeia (JOCE) a 21 de novembro de 
2018, com entrada em vigor a partir de 12 de dezembro de 2018, trouxe um 
novo estatuto à Eurojust, promovendo-a a Agência, tal qual a sua parceira Eu-
ropol, denominada “Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária 
Penal” (Eurojust). 

A competência da Eurojust cobre designadamente os tipos de criminali-
dade e infrações relativamente aos quais a Europol atua, como, por exemplo, 
o terrorismo, o tráfico de drogas, de armas e de seres humanos, a exploração 
sexual de crianças e a pornografia infantil e a fraude, a corrupção, o branquea-
mento de capitais e o cibercrime, no intuito de levar os criminosos a tribunal 
de forma mais rápida e eficaz. Daí a interligação das duas Agências – inclusi-
vamente no espaço físico, tendo ambas a sua sede na Haia. 

Entre as suas funções está a de solicitar o início de investigações crimi-
nais, a de instauração de um procedimento penal conduzida pelas autori-
dades nacionais competentes e a de coordenação de equipas de investigação 
conjunta, podendo ainda solicitar às autoridades nacionais informações que 
considere necessárias para o exercício das suas funções, tais como: registos 
criminais; registos de pessoas detidas; registos de inquérito; registos de ADN 
e outros registos das autoridades públicas do seu Estado-membro, caso essas 
informações sejam necessárias para o exercício das suas funções (artigo 9º do 
Regulamento (UE) 2.018/1727).

A Eurojust é composta por 28 membros nacionais, entre magistrados e 
membros do Ministério Público, destacados por cada Estado-membro e que 
exercem as suas funções em permanente contato com as autoridades nacionais 
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dos Estados-membros, numa via de mão dupla, respondendo a pedidos de 
auxílio e também solicitando aos Estados-membros que investiguem ou exer-
çam a ação penal relativamente a fatos específicos. Presta ainda assistência na 
resolução de conflitos de jurisdição nos casos em que mais de uma autoridade 
nacional se encontrar em posição de investigar ou exercer a ação penal num 
determinado caso e por fim, mas não menos importante, tem por objetivo fa-
cilitar a execução de instrumentos judiciários internacionais, através do Man-
dado de Detenção Europeu, que tem funcionado de maneira exemplar e célere 
no espaço europeu.

O considerando 27 do Regulamento 2.018/1727 chama a atenção para a 
necessidade de total entrosamento entre as autoridades nacionais e a Eurojust:

Para estimular e reforçar a coordenação e a cooperação entre os ministérios 
públicos nacionais, é crucial que a Eurojust receba das autoridades nacio-
nais as informações pertinentes e necessárias para o cumprimento da sua 
missão. Para o efeito, as autoridades nacionais competentes deverão infor-
mar os seus membros nacionais da criação e dos resultados das equipas de 
investigação conjuntas, sem demora injustificada. As autoridades nacionais 
competentes deverão igualmente informar os seus membros nacionais, sem 
demora injustificada, dos processos que relevem da competência da Eurojust 
que envolvam diretamente, pelo menos, três Estados-Membros e relativa-
mente aos quais tenham sido transmitidos pedidos ou decisões em matéria 
de cooperação judiciária a pelo menos dois Estados-Membros. Em determi-
nadas circunstâncias, deverão também informar os membros nacionais dos 
conflitos de jurisdição, de entregas controladas e repetidas dificuldades na 
cooperação judiciária.

Interessante ainda destacar que a dimensão da Eurojust extrapola as fron-
teiras da União, podendo manter relações de cooperação com as autoridades 
competentes de países terceiros e com organizações internacionais, na medida 
do necessário ao cumprimento da sua missão. Também pode coordenar, com 
a anuência dos Estados-membros em causa, a execução dos pedidos de coo-
peração judiciária provenientes de um país terceiro, caso esses pedidos devam 
ser executados em pelo menos dois Estados-membros no âmbito da mesma 
investigação. Esses pedidos podem também ser transmitidos à Eurojust pelas 
autoridades nacionais competentes, segundo previsto no artigo 54 do Regula-
mento (UE) 2.018/1727. 

Uma questão interessante se põe com o BREXIT, posto que o Reino Uni-
do já demostrou interesse em permanecer nas Agências da Europol e Eurojust, 
conforme consta da Proposta de Resolução do Parlamento Europeu, apresen-
tada na sequência da declaração sobre o quadro das futuras relações UE-Reino 
Unido, em 7 de março de 2018, no que diz respeito à segurança interna: 
“Ponto 28. Considera que, no futuro, a cooperação pode ser desenvolvida 
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com base em acordos de países não-Schengen, permitindo o intercâmbio de 
dados relevantes para a segurança e a cooperação operacional com organismos 
e mecanismos da UE (como a Europol e a Eurojust).”

Segundo o relatório anual de 2017, a Eurojust registou 2.306 casos em 
2016 e 2.550 em 2017, representando um aumento de 10,6%. Por exemplo, o 
número de casos abertos por iniciativa de Portugal na Eurojust foi de 74 em 
2017, menos dois que em 2016, num universo de 2.550 pedidos de assistência 
dos demais Estados-membros. Quanto ao tipo de crimes tratados pela Euro-
just, a fraude ocupa o primeiro lugar com 700 casos, seguido pelo branquea-
mento de capitais (315) e de grupo criminoso organizado móvel com 208. 
Em termos percentuais, a fraude ocupa 27,5% dos casos tratados, o tráfico de 
droga 12,7% e o terrorismo 3,4%. Em relação aos tipos de crimes abrangidos 
pelas Equipas de Investigação Conjuntas (EIC), houve um aumento significati-
vo dos casos de terrorismo, passando para oito em 2017, contra apenas um em 
2016. Comparativamente a 2015 e 2016, o número de casos de tráfico de seres 
humanos também aumentou de 79 para 123 em 2017 e os processos de terro-
rismo de 41 em 2015 para 87 no ano de 2017. Os casos que envolvem tráfico 
de droga desceram em 2016 para 254, mas em 2017 voltaram a subir, para 324.

O trabalho conjunto das Agências da União Europeia como a Eurojust 
e a Europol e o reforço que se verificou com os recentes regulamentos da 
União Europeia, em 2017 e 2018, trazidos no presente trabalho, denotam a 
necessidade cada vez maior de uma cooperação entre Estados-membros e entre 
Estados-membros e Estados terceiros, na área policial e judiciária em matéria 
penal, face aos acontecimentos que vamos assistindo desde o início do Século 
XXI, que aqui já destacamos.

É indiscutível que a livre circulação de pessoas trouxe problemas comple-
xos de segurança no espaço europeu, mas também é inequívoco que a União 
Europeia tem procurado soluções adequadas para os novos desafios, que se 
expressam na sua legislação originária e derivada, nos órgãos e nas agências 
que vão sendo criados e fortalecidos, dando o embasamento indispensável 
ao Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça da União e, por consequência, à 
cooperação judicial internacional e as novas formas de atuação interestatal no 
contexto regional e global.



André de Carvalho Ramos

INTRODUÇÃO

A cooperação jurídica internacional (CJI) é um importante tema na pau-
ta das relações interestatais, envolvendo, na sua análise, o direito internacional 
público, o direito internacional privado, o direito constitucional, sem contar 
a inegável influência da gramática dos direitos humanos. Inicialmente, concei-
tua-se a cooperação jurídica internacional como sendo o conjunto de regras 
internacionais e nacionais que rege atos de colaboração entre Estados, ou mes-
mo entre Estados e organizações internacionais, com o objetivo de facilitar e 
concretizar o acesso à justiça. 

Essa temática desenvolveu-se motivada pela existência de Estados sobera-
nos cujo poder restringe-se, em geral, aos limites de seu território. Tal restrição 
os impulsiona a solicitar cooperação dos demais Estados para aplicar o direito 
em casos que envolvam condutas fora do seu território. Na medida em que as 
situações transnacionais se multiplicam, a necessidade de elaboração de nor-
mas internacionais de cooperação aumenta proporcionalmente. 

O presente artigo visa descrever as fontes da cooperação jurídica inter-
nacional, analisando, essencialmente, como devem ser utilizadas e interpre-
tadas, de modo a assegurar os direitos de todos os envolvidos nos pleitos 
cooperacionais. 

1. MODELOS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 
E SEUS IMPACTOS NAS FONTES DA TEMÁTICA

Do ponto de vista histórico, a espécie cooperacional mais antiga é a ex-
tradição em sentido amplo, que pode ser entendida como o pedido de uma 
comunidade política a outra referente à entrega de pessoas. Há antecedentes 

caPítulo 4

FontES da cooPEração Jurídica intErnacional:  
a intErPrEtação intErnacionaliSta E o  
EStado conStitucional cooPErativo
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remotos de tais pleitos de entrega de indivíduos na Antiguidade Oriental1. 
Contudo, a extradição em sentido estrito, que é modalidade de cooperação 
jurídica internacional em matéria penal pela qual um Estado entrega outro 
indivíduo para ser processado penalmente ou para cumprir pena criminal em 
outro Estado2, surgiu somente no século XVIII, na Europa, com a celebração 
do tratado de 1765, entre Espanha e França3. 

A evolução da cooperação jurídica internacional em um mundo divi-
dido em uma constelação de soberanias estatais mostra que, de início, sua 
realização era fundada na cortesia entre Estados, não sendo uma obrigação 
internacional. Essa fase da cooperação preservava a soberania estatal, preva-
lecendo a normatividade interna na regulação da cooperação. Nesse período, 
afirma-se o predomínio da lex fori na interpretação dos atos a serem cumpri-
dos provenientes do Judiciário estrangeiro e do uso da ordem pública para 
impedir a sua aplicação indireta. Trata-se, então, de um modelo soberanista 
de cooperação jurídica internacional.4

Posteriormente, a cooperação jurídica internacional passa a contar com 
um modelo intergovernamental oriundo de convenções internacionais cele-
bradas pelos Estados, os quais uniformizam o tratamento dado aos pedidos 
de colaboração interjurisdicional, fornecendo efetividade a provimento ju-
dicial estrangeiro no território de cada contraente. Esse modelo é típico do 
direito internacional, no qual a reciprocidade e a necessidade de cooperação 
amenizam a desconfiança com as diferenças entre os sistemas internos de 
direito material.5 

Na segunda metade do século XX, surge o terceiro modelo, que vem 
a ser o modelo da integração, supranacional, no qual as regras do bloco 
integracionista eliminam também barreiras à circulação dos pedidos coope-
racionais. Esse modelo é caracterizado pela existência de (i) regras comuns 
elaboradas pelo próprio bloco e também pela (ii) afirmação do princípio do 
reconhecimento mútuo, pelo qual um pedido realizado de acordo com o direi-
to de um Estado (membro do bloco) deve ser considerado adequado e, em 
geral, cumprido por outro Estado. 

1 NUSSBAUM, Arthur. A Concise History of the Law of Nations. New York: Macmillan, 1954, p. 2; 
BASSIONI, M. Cherif. International extradition in american practice and world public order. Tenessee 
Law Review, vol. 36, n.1, 1968, pp. 01-30, em especial p. 01.

2 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público. Prefácio de Paulo Borba Casella. 
3ª edição histórica, São Paulo: Quartier Latin/FUNAG, 2009, p. 505. 

3 GARCÍA SÁNCHEZ, Beatriz. La extradición en el ordenamiento interno español, internacional y 
comunitario. Granada: Comares, 2005, p. 5. 

4 ANDOLINA, Italo (coord.). Cooperazione Internazionale in Matéria Giudiziaria. Catania: Libreria 
Editrice Torre, 1996, em especial p. 21. Negritos do original foram retirados.

5 ANDOLINA, Italo (coord.). Cooperazione Internazionale in Matéria Giudiziaria. Catania: Libreria 
Editrice Torre, 1996, em especial p. 24.
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O Brasil encontra-se plenamente inserido no segundo modelo, já tendo 
celebrado diversos tratados cooperacionais, tendo sido previsto, no Códi-
go de Processo Civil, que a cooperação jurídica internacional poderá ser 
prestada mesmo sem a celebração de tratado com o outro Estado, caso haja 
promessa de reciprocidade (artigo 26, § 1º6). A inserção brasileira no terceiro 
modelo é ainda incipiente, embora o país faça parte do Mercosul (Mercado 
Comum do Sul), eis que os tratados cooperacionais celebrados no âmbito 
do Mercosul pouco diferem, em conteúdo, dos tratados celebrados fora do 
bloco. Faltam ainda (i) aprofundar a confiança e o (ii) reconhecimento mú-
tuo, que foram essenciais para que a cooperação jurídica dentro da União 
Europeia se tornasse mais célere e simplificada do que a cooperação com 
terceiros Estados. 

2. AS FONTES INTERNACIONAIS E NACIONAIS DA 
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

2.1. As fontes internacionais e a interpretação internacionalista

As fontes do direito internacional são: (i) os tratados, (ii) os costumes 
internacionais, (iii) os princípios gerais de direito, (iv) ato unilateral, (v) reso-
luções vinculantes de organizações internacionais e, ainda, (vi) doutrina e (vii) 
jurisprudência. O rol de fontes aceito pelo Direito Internacional consta do 
artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de 1946 (suces-
sora da Corte Permanente de Justiça Internacional, cujo estatuto, de 1920, foi 
reproduzido pela nova Corte). 

No campo da cooperação jurídica internacional, os tratados representam 
importante fonte normativa, uma vez que oferecem segurança jurídica sobre 
o modo de realizar a cooperação, bem como asseguram sua continuidade en-
quanto o tratado for válido internacionalmente. Essa fonte da CJI é a que mais 
se desenvolve hoje no mundo. 

O Brasil já ratificou e incorporou internamente dezenas de tratados coo-
peracionais nas suas mais diversas espécies: da extradição à transferência de 
sentenciados. Há tratados celebrados pelo Brasil no bojo das relações bilaterais 
(os chamados tratados bilaterais) e ainda multilaterais, que abrangem mais de 
dois Estados. Um dos tratados mais longevos é a Convenção Panamericana de 

6 CPC, 2015. “Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil 
faz parte e observará: (...) § 1º Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá 
realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática.” Contudo, o Brasil desistiu, 
expressamente, da reciprocidade na homologação de sentença estrangeira (salvo a execução fiscal), 
de acordo com o artigo 26, § 2º: “Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1º para homologação 
de sentença estrangeira.”
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Direito Internacional Privado (Código Bustamante), que rege a extradição e a 
carta rogatória. 

Além disso, a CJI é um dos temas mais discutidos na Organização das 
Nações Unidas, que patrocinou a edição de vários tratados multilaterais cons-
tantemente aplicados no Brasil contendo normas cooperacionais, como a 
Convenção de Palermo de combate ao Crime Organizado Transnacional (de 
20007) ou a Convenção de Mérida de Combate à Corrupção (20038). 

Também o Brasil participa ativamente de dois foros especializados, que 
produzem tratados multilaterais voltados à CJI (entre outros temas): a Confe-
rência da Haia de Direito Internacional Privado e as Conferências Interame-
ricanas de Direito Internacional Privado da Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA). 

É possível ainda encontrarmos acordos ad hoc realizados por Estados 
que não possuem tratado cooperacional, para que a cooperação solicita-
da seja realizada sob promessa de reciprocidade. Ofertada a promessa de 
reciprocidade, o Estado ofertante fica obrigado a cumpri-la em momento 
subsequente, caso lhe seja igualmente submetida uma demanda coopera-
cional por outro Estado. 

No campo do costume internacional, existe debate sobre a existência 
de um costume internacional que obrigaria os Estados, em boa-fé, a rea-
lizar atos de cooperação jurídica internacional. Esse costume teria sido 
forjado a partir da criação da ONU, cujo tratado institutivo (Carta de São 
Francisco) estipula, em seu artigo 13, o objetivo da organização de fomen-
tar a cooperação entre os Estados. Além disso, a Resolução n. 2.625 (XXV), 
de 24 de outubro de 1970, da Assembleia Geral da ONU sobre as “relações 
amistosas e cooperação entre Estados, em conformidade com os princípios 
da Carta da ONU” previu sete princípios para reger tais relações, entre eles 
o “dever dos Estados de cooperar entre si de acordo com a Carta da ONU” 
(princípio n. 4).9 Contudo, o princípio n. 3 da mesma Resolução prevê o 
“dever de não interferência nos assuntos domésticos do Estado, de acordo 
com a Carta da ONU”.10 

Para Denise Neves Abade, cotejados esses dois princípios, ficam admiti-
dos os tradicionais limites na aplicação direta ou indireta do direito estrangei-
ro, como o uso da ordem pública de Direito Internacional Privado para negar 

7 Promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.015, de 12 de março de 2004.
8 Promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
9 In verbis: “The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter”. Disponível 

em: <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>. Acesso em: 24/03/2019.
10 In verbis: “The principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction 

of any State, in accordance with the Charter”. Disponível em: <http://www.un-documents.net/a25r2625.
htm>. Acesso em: 24/03/2019.
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a cooperação pretendida11. Assim, não há prática internacional consistente 
(ainda) que reconheça tal costume ou explicite seus contornos.

No que tange aos princípios gerais de direito internacional, o princípio 
da boa-fé é lembrado por Nádia de Araújo, no sentido de obrigar os Estados a 
cooperar com outro Estado sem desconfianças ou excessos.12 

Graças às fontes internacionais, a CJI insere-se no ambiente do direito 
internacional, inclusive com a possibilidade de apelo a cortes internacionais 
e ameaças de retorção. Por isso, o estudo da CIJ não pode se resumir ao texto 
dos tratados celebrados pelo Brasil, mas deve alcançar a (i) interpretação inter-
nacional desses mesmos tratados e (ii) os mecanismos postos à disposição do 
Brasil para fazer valer a cooperação contra a vontade de Estados que, indevi-
damente, querem opor obstáculos à sua concessão.

2.2. As fontes nacionais: a soberania e o Estado Constitucional 
Cooperativo

Os Estados têm interesse na elaboração de normas internacionais coope-
racionais e na participação de organizações e redes internacionais que estimu-
lam a atuação conjunta e convergente de todos os envolvidos para fazer cum-
prir suas próprias normas e decisões – que dependem de atos sujeitos a outra 
jurisdição. Consolida-se uma nova visão de soberania, que é exercida justamente 
pela participação dos Estados em diálogos internacionais que permitam ações 
em conjunto, cumprindo os objetivos de acesso à justiça, outrora implemen-
tados de modo isolado.13

O “olhar internacionalista”, então, atende melhor os interesses do Estado 
de Direito no atual momento, substituindo uma visão nacionalista tradicio-
nal. Ironicamente, a cooperação por meio de normas e ação em rede preserva 
a soberania dos Estados, que se desgastaria pela incapacidade de fazer frente 
aos problemas transfronteiriços. 

A soberania, então, possui, nesse momento, duas dimensões que intera-
gem: (i) a dimensão negativa, que consiste na vedação de atos considerados 
ofensivos aos interesses da comunidade nacional e (ii) a dimensão positiva, 
que implica na vontade de celebrar normas e de participar de organizações e 
redes internacionais de cooperação justamente para a realização de objetivos 

11 ABADE, Denise Neves. Direitos Fundamentais na Cooperação Jurídica Internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 39.

12 ARAUJO, Nadia de. A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação do Estado Brasi-
leiro no plano interno e internacional. In: Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação 
de Ativos – Matéria Penal. Brasília: Ministério da Justiça, 2008, pp. 39-55, em especial p. 40.

13 SLAUGHTER, Anne-Marie. Sovereignty and Power in a Networked World Order. Stanford Journal of 
International Law, vol. 40, 2004, pp. 283-328, em especial p. 285.
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nacionais, que seriam impossíveis de alcançar pela ação isolada do Estado em 
seu território. 

Consolida-se o Estado que coopera, denominado “Estado Constitucional 
Cooperativo” por Häberle, que é caracterizado por sua abertura para o Direito 
Internacional e ainda por sua vocação constitucional de auxílio à realização 
internacional das tarefas da comunidade dos Estados. Para Häberle, o Estado 
Constitucional Cooperativo é aquele, que premido pelos fluxos transfronteiri-
ços, age disposto à cooperação internacional14. 

Porém, ao lado da nova caracterização de soberania, a realização cooperativa 
dos direitos humanos é outra consequência do Estado Constitucional Cooperativo 
e da cooperação jurídica internacional no Direito Internacional Privado. Qual-
quer Estado que busque proteger direitos humanos tem interesse na cooperação 
jurídica internacional, que assegura, em última análise, o direito de acesso à justiça. 
Como tutelar, por exemplo, os direitos da criança se os Estados não cooperas-
sem em casos de subtração ilícita de menores? Como assegurar os direitos de 
propriedade de vítimas de estelionatário ou ainda os direitos difusos de uma 
coletividade em caso de corrupção envolvendo funcionários públicos, se os Es-
tados receptores do dinheiro ilicitamente obtido não cooperassem? 

A CF/88 adota esse modelo de “Estado Constitucional Cooperativo” e 
já no artigo 4º, IX, determina que a República Federativa do Brasil rege-se nas 
suas relações internacionais pelo “princípio da cooperação entre os povos para 
o progresso da humanidade”. No parágrafo único do mesmo artigo 4º, há a 
previsão de que o Brasil “buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunida-
de latino-americana de nações”. Esses dispositivos constitucionais devem, no 
mínimo, sugerir o estatuto supralegal interno dos tratados de cooperação e in-
tegração, como os do Mercosul e, também, os tratados de cooperação jurídica 
internacional (CJI)15. Também deve ser realçada a menção, como fundamento 
do Estado Democrático de Direito brasileiro, da promoção da dignidade da pessoa 
humana (artigo 1º, III), o que impulsiona a cooperação jurídica internacional 
como forma de implementação do direito de acesso à justiça. 

Além desses dispositivos genéricos, a CF/88 possui regras específicas so-
bre cooperação jurídica internacional, ao regular a carta rogatória e a homo-
logação de sentença estrangeira (artigo 105, I, “i”), bem como a extradição 
(artigo 5º, LI e LII, e artigo 102, I, “g”) e a previsão genérica de julgamento de 
“causas baseadas em tratado” (artigo 109, III).

14 HÄBERLE. P. Estado Constitucional Cooperativo. Trad. de Marcos Augusto Maliska e Eise Anto-
niuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 70-71.

15 Defendi essa posição em relação aos tratados mercosulinos em CARVALHO RAMOS, André de. A integra-
ção regional e a Constituição vinte anos depois. Revista de Informação Legislativa, v. 179, p. 317-330, 2008.
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Inicialmente, o artigo 5º, LI, da CF prevê que nenhum brasileiro será 
extraditado, salvo o naturalizado (i) em caso de crime comum, praticado 
antes da naturalização, ou (ii) de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Além disso, dispõe 
o inciso seguinte (LII) que não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião. De acordo com o artigo 102, I, “g”, cabe ao 
Supremo Tribunal Federal o julgamento da extradição (espécie de coopera-
ção jurídica internacional em matéria penal) quando o Brasil for Estado 
Requerido (extradição passiva). Em relação à extradição, a Lei n. 6.815/80 
(Estatuto do Estrangeiro) possui normas gerais sobre o processo extradicio-
nal (artigos 76 a 94).

Além disso, a CF/88 estipula, em seu artigo 105, I, “i”, que compete ao 
Superior Tribunal de Justiça “a homologação de sentenças estrangeiras e a con-
cessão de exequatur às cartas rogatórias”. A competência do STJ para conceder 
exequatur e homologar sentenças estrangeiras foi resultado da Emenda Consti-
tucional n. 45, pondo fim à competência do Supremo Tribunal Federal nessas 
duas temáticas, que havia sido estabelecida desde a Constituição de 1934. 

Por sua vez, o artigo 109, III, da CF/88 prevê que compete à Justiça Fe-
deral julgar as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional, o que fundamenta a atuação dos juí-
zes federais de 1º grau na análise dos pedidos de assistência jurídica pela via do 
auxílio direto e também na transferência de processos, inclusive criminais. 

Assim, a CF/88, por possuir dispositivos principiológicos e, ainda, regras 
sobre veículos cooperacionais, valorizou a cooperação jurídica internacional. 

No plano legal, há certa regulamentação da CJI na Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (Lei n. 12.376/2010), em especial no artigo 15, 
que trata da homologação de sentença estrangeira. 

Em outros diplomas nacionais, há regramentos esparsos sobre a CJI. Em 
primeiro lugar, a Parte Geral do Código Penal, elaborada em 1984, trata da 
aplicação extraterritorial da lei penal brasileira, o que pode redundar em plei-
tos cooperacionais (artigo 7o). Além disso, o Código Penal estabelece que a 
pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo 
crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas (artigo 8º), 
o que exige cooperação para que o Brasil conheça os termos da sentença es-
trangeira. Além disso, a sentença estrangeira penal, quando a aplicação da lei 
brasileira produzir na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada 
no Brasil para (i) obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e 
a outros efeitos civis, bem como para sujeitar o condenado à (ii) medida de 
segurança. No caso da sujeição à medida de segurança, o Código Penal exige 
tratado de extradição com o Estado de origem da sentença criminal estrangeira 
ou, na falta de tratado, requisição do Ministro da Justiça. 
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Por sua vez, o Código de Processo Penal traz dispositivos sobre a Carta 
Rogatória e a Homologação de Sentença Estrangeira Criminal (artigos 780 a 
790). No plano cível, o Código de Processo Civil estabelece regras sobre juris-
dição (já vistas) e cooperação jurídica internacional (artigos 26 a 41). 

O Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da 
competência constitucional do tribunal na concessão do exequatur às Cartas 
Rogatórias e à homologação de sentença estrangeira, possui regras atuali-
zadas de cooperação jurídica internacional após a Emenda Regimental n. 
18/2014, tendo sido revogada a antiga Resolução n. 09/2005, que regia a 
temática. No Supremo Tribunal Federal, o Regimento Interno possui regras 
sobre extradição. 

3. O NOVO CPC E A IMPORTÂNCIA DE UMA LEI GERAL DE 
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao introduzir expressamente 
a temática da “cooperação jurídica internacional” (CJI) como um capítulo pró-
prio do seu texto, dos artigos 26 a 41, superando o laconismo do CPC de 1973.16

Consagrou-se a terminologia “cooperação jurídica internacional” e houve 
o reconhecimento do princípio da especialidade pelo qual a cooperação jurídica 
será regida por tratado de que o Brasil faz parte, que deve, contudo, observar 
(i) o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; (ii) 
a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não 
no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegu-
rando-se assistência judiciária aos necessitados; (iii) a publicidade processual, 
exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado 
requerente; (iv) a existência de autoridade central para recepção e transmissão 
dos pedidos de cooperação; e (v) a espontaneidade na transmissão de informa-
ções a autoridades estrangeiras (artigo 26 do CPC). 

Sobre a exigência do respeito ao devido processo legal no Estado Reque-
rente, é importante que sejam utilizados parâmetros internacionais referentes ao 
devido processo legal, o que condiz com o contemporâneo Direito Internacional 
Privado à luz dos direitos humanos. 

Por sua vez, na falta de tratado, a cooperação jurídica internacional pode 
ser realizada mediante a promessa de reciprocidade pela via diplomática. 

Após debates parlamentares, a redação final do novo CPC abriu uma 
significativa exceção à reciprocidade cooperacional no que tange à homologa-
ção de sentença estrangeira: o Brasil desistiu de introduzir a reciprocidade na 

16 Trata-se do Capítulo II (“Da cooperação jurídica internacional”) do Título II (“Dos limites da jurisdição 
nacional e da cooperação internacional”) do Livro I (“Das normas processuais civis”) do CPC. 
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homologação de sentença estrangeira, com exceção das sentenças estrangeiras 
de execução fiscal17. 

Essa desistência brasileira representa, corretamente, o desejo do Estado 
em possibilitar acesso à justiça e reconhecimento de situações jurídicas conso-
lidadas aos que são beneficiados por sentenças estrangeiras no nosso território 
(dentro dos limites materiais do direito estrangeiro, como o respeito à ordem 
pública), o que está em linha com a proteção de direitos humanos. Contudo, 
cabe à diplomacia brasileira identificar e convencer os Estados estrangeiros 
que se negam a homologar as sentenças brasileiras para que seja também pro-
tegido o direito ao acesso à justiça de quem obteve sentenças brasileiras e 
necessita executá-las extraterritorialmente.

Ficou expressamente vedada a prática de atos cooperacionais no Brasil 
que (i) contrariem ou que (ii) produzam resultados incompatíveis com as nor-
mas fundamentais que regem o Estado brasileiro (artigo 26, § 3º). 

Esses condicionantes mostram a abertura da CJI à gramática dos direitos 
humanos, com exigências relativas ao devido processo legal no Estado Re-
querente e, ainda, de respeito às “normas fundamentais que regem o Estado 
brasileiro”, o que inviabiliza (i) a cooperação com ditaduras ou mesmo demo-
cracias em conjuntura de pânico, que perseguem e discriminam grupos mino-
ritários e (ii) o cumprimento interno de pedidos cooperacionais ofensivos aos 
direitos humanos no Brasil (mesmo que oriundos de Estados democráticos). 

Há também determinações referentes ao processamento interno dos pedi-
dos cooperacionais, como tratamento igualitário aos estrangeiros, acesso à jus-
tiça e assistência jurídica (o que exigirá intervenção da Defensoria Pública da 
União em determinados pedidos cooperacionais), bem como publicidade (evi-
tando a surpresa ao indivíduo que será atingido por um pedido cooperacional). 

Quanto à autoridade central, há o reconhecimento da sua importância 
na comunicação com outros Estados, sem ter sido estipulada a sua exclusivi-
dade, o que permite o desenvolvimento de outras fórmulas de comunicação da 
CJI, como a via do contato direto entre autoridades (ver abaixo as diferentes 
vias de comunicação na CJI). 

Quanto às espécies cooperacionais, o CPC regula importantes veículos 
de assistência jurídica internacional, como a carta rogatória e o auxílio direto, 
bem como o pedido de execução de decisão estrangeira por meio da regula-
mentação da ação de homologação de sentença estrangeira. 

Finalmente, o CPC trouxe uma importante cláusula de abertura para a 
evolução do objeto (conteúdo) da CJI ao listar os atos cooperacionais, preven-
do, no final, que a cooperação poderá ter como objeto “qualquer outra medida 

17 CPC, artigo 961, § 4º Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando 
prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira.
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judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira” (artigo 27, VI).18 Com 
isso, consagrou-se o princípio da não tipicidade das espécies cooperacionais, po-
dendo novos pedidos serem agregados à CJI no futuro.

CONCLUSÃO

As normas internacionais da cooperação jurídica internacional impõem 
uma interpretação adequada, que leve em consideração sua inserção no direito 
internacional. 

Uma negativa indevida de CJI por um Estado que tenha um tratado coo-
peracional com o Brasil não é somente um tema de direito interno, mas é uma 
denegação de justiça e violação de compromisso a ensejar reação brasileira até 
que o Estado faltoso cumpra adequadamente a cooperação pleiteada – o que, 
obviamente, auxiliará o regular desenvolvimento do processo. 

Por outro lado, as normas nacionais devem ser interpretadas de acordo 
com a adoção, pela CF/88, de forte vertente em prol da cooperação internacio-
nal, além de firmar uma gramática de direitos que protegem os envolvidos nos 
pleitos cooperacionais. Uma eventual recusa brasileira injustificada a pleitos 
estrangeiros de cooperação jurídica deve ser tida como inconstitucional, pois 
ameaça a cooperação entre os povos e amesquinha direitos, entre eles a igual-
dade entre nacionais e estrangeiros e o acesso à tutela jurídica justa. 
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de uma cultura política de solidariedade entre os 
Estados-membros da UE, sem renunciar aos seus interesses, resulta numa con-
vergência de vontades, da aliança de esforços comuns em torno de um projeto 
de uma Europa mais segura e integrada.

Sob a construção de uma política comum de defesa e segurança, desenvol-
veu-se gradativamente uma prática de cooperação e consulta entre os Estados-
-membros, conjugando as vontades dos Estados numa Europa mais segura.

Esse conjunto de objetivos comuns, a partir dos quais determinado Esta-
do consegue alcançar e desenvolver suas relações com outros Estados, especial-
mente no tocante à segurança, promove, no âmbito da Europa, a necessidade 
da criação de uma política externa comum entre os países na busca de um 
cenário unificado e cooperativo.

Assim, a PESC é instituída pelo Tratado da União Europeia em 1992 e 
surge como um processo de cooperação e espaço mútuo entre os Estados e 
com países terceiros para o desenvolvimento de uma estratégia operacional de 
defesa e segurança comum. Com a PESC, desenvolveram-se “(...) ferramentas 
de política externa e de outras políticas setoriais e regionais, principalmente 
dos campos da segurança e da defesa, que permitem à UE atuar com legitimi-
dade no sistema internacional, tanto em questões de alcance regional quanto 
global” (LUCIANO, 2014).

O presente artigo buscou investigar a evolução da necessidade de uma 
política externa comum entre os Estados-membros da UE com a constitui-
ção da PESC, o seu fortalecimento institucional trazidos pelos tratados que 

caPítulo 5

a Política ExtErna E dE SEgurança coMuM (PESC):  
a união EuroPEia coMo ator unitário
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a fundaram e, ao final, analisar os objetivos, os instrumentos e a sua eficácia, 
bem como os obstáculos existentes para uma coesão maior.

No que se refere à metodologia, levou-se a cabo uma pesquisa teórico-
-bibliográfica e documental, considerando as bibliografias publicadas sobre o 
tema e os documentos oficiais emitidos pela União Europeia, valendo-se do 
método histórico e indutivo de pesquisa, tendo como objetivo a análise da 
PESC e o seu desenvolvimento normativo para a demonstração de uma União 
Europeia mais coesa em suas ações externas de defesa e segurança comum, ain-
da que com algumas limitações e entraves assumidas pelos Estados-membros.

1. A EVOLUÇÃO DE UMA POLÍTICA EXTERNA COMUM E A 
CONSTITUIÇÃO DA PESC

A necessidade de uma cooperação europeia no âmbito de uma política 
externa comum é um processo antigo na história da integração europeia. No 
final da década de 60, já surgia uma formulação da ideia de construção de uma 
comunidade política integrada para evitar novos conflitos armados em um 
continente marcado pela última guerra.

A construção de uma comunidade política comum europeia passaria pela 
criação de uma Comunidade Europeia de Defesa (CED), que serviria de base 
para a assinatura de um Tratado no qual esse órgão apresentaria um caráter su-
pranacional, estabelecendo instituições, orçamentos e forças armadas comuns 
(MARTINS, 2012).

A aprovação do referido Tratado não se confirmou, sendo rejeitado na As-
sembleia Nacional Francesa, rechaçando o projeto europeu de defesa comum, já 
ratificado, à época por cinco Estados da “Europa dos Seis” (CAMARGO, 2008).

Com a criação da Comunidade Econômica Europeia (CEE), o processo 
de espaço comum passou a ser direcionado para as políticas econômicas e co-
merciais, reduzindo a constituição de uma cooperação política mais avançada 
e integrada aos critérios acima salientados.

Mata Diz e Caldas (2018) ensinam:

A política exterior de segurança comum (PESC) formulada no âmbito da coo-
peração e do diálogo teve sua origem no final da década de 60, quando a 
então Comunidade Econômica Europeia (CEE) decidiu criar um espaço de 
concertação e informação mútua, visando conciliar a ação diplomática dos 
países, sem, contudo, estipular efetivamente os critérios para a harmonização 
da política exterior, tal e como já ocorria, naquela etapa do processo integra-
cionista, com a política econômica. (p. 379-380)

Já nos primeiros anos da década de 60, uma nova tentativa de conju-
gação de políticas externas dos Estados europeus surge com os dois planos 
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Fouchet1, culminando novamente num novo fracasso diante das discussões 
sobre se as políticas da União apresentariam um caráter supranacional – po-
líticas autônomas e superiores às políticas regionais – ou intergovernamental 
– retratado pela conjugação das decisões comuns entre os governos.

Com o surgimento da Cooperação Política Europeia (CPE), um proce-
dimento de consultas entre os Estados-membros é instaurado, especialmente 
para a discussão de temas de políticas externas, caracterizada pelo intergover-
namentalismo (MARTINS, 2012), em que as decisões somente são tomadas 
consensualmente, respeitando a soberania dos Estados, criando uma “(...) espé-
cie de foro de discussão buscando consensos comuns que faziam parte das ne-
gociações e agendas internacionais” (MATA DIZ; CALDAS, 2018). Salientam, 
ainda, os autores acima:

A formalização da PESC ocorre somente na década de 80, com a adoção do 
Ato Único Europeu (AUE) que formula algumas disposições esparsas e vagas 
sobre o tema de política exterior. Contudo, tal formalização não trouxe, de 
fato, uma significativa mudança nos procedimentos, princípios e instrumen-
tos que já eram praticados pela CPE. Tanto o quadro jurídico e político, como 
o processo de tomada de decisão, tais como segurança e organização responsá-
vel pela gestão política externa da UE não foram, decisivamente, fixados pelo 
AUE (MATA DIZ; CALDAS, 2018, p. 380).

O cenário internacional, a partir de então, incentivou o desenvolvimento 
da integração europeia em direção a um projeto de políticas comuns mais 
aprofundadas. O Tratado de Maastricht transformou as comunidades euro-
peias em uma União Europeia, promovendo um projeto avançado de integra-
ção econômica e monetária, conciliando os diferentes interesses dos Estados-
-membros e norteando as suas atuações perante organizações internacionais, 
constituindo um marco fundamental no processo de integração europeia.

A CPE foi substituída pela PESC, prevalecendo a lógica intergoverna-
mental e dotando-a de meios específicos de caráter jurídico, além de imple-
mentação de ações e posições comuns, assentando a necessidade de uma ope-
racionalidade comum no âmbito europeu.

Freire (2002) salienta:

Os fundamentos justificativos da criação de uma política externa e de seguran-
ça comum radicam sobretudo na consciência de que uma crescente, e cada vez 

1 O Plano Fouchet era um plano proposto pelo presidente Charles de Gaulle da França em 1961 com o 
objetivo de formar uma nova “União dos Estados”, uma alternativa intergovernamental às Comunidades 
Europeias, temendo uma perda da influência nacional francesa nas Comunidades Europeias que estava 
se tornando cada vez mais supranacional. Disponível em: <https://translate.google.com.br/translate?hl=p-
t-BR&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fouchet_Plan&prev=search>. Acesso em: 01 set. 2018.
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mais consolidada, integração a nível econômico, que faz da Europa uma das 
grandes potências econômicas mundiais, deve fazer-se acompanhar do prota-
gonismo político correspondente a esse estatuto (…) a PESC deve funcionar 
como um instrumento necessário para que a União exprima internacional-
mente as suas posições a uma só voz, isto é, demonstrando a mesma vontade 
política (p. 58).

Dentre os fatores que contribuíram para o desenvolvimento e a imple-
mentação da PESC, destaca-se a contínua alteração no cenário internacional 
provocada pela Guerra Fria, a necessidade de um maior aprofundamento no 
processo de integração europeia e a constatação de que fatos ocorridos externos 
à Comunidade contribuíram para o aumento de situações de conflitos e crises, 
desencadeando a necessidade de uma eficaz política de segurança e defesa.

Assim, a cooperação intergovernamental é a base do funcionamento da 
PESC, limitando a tomada de decisões, comportando a busca de uma política 
externa comum, entendida como as relações externas da UE com países ter-
ceiros e, por outro lado, a política de segurança comum, na ação de controle 
e prevenção de conflitos, crises bélicas, ameaças terroristas, entre outros, no 
desenvolvimento de uma política comum de defesa e segurança.

Portanto, a instituição de uma política externa e de segurança comum 
nasce, em termos formais e jurídicos, com o Tratado de Maastricht, sendo um 
dos objetivos fundamentais traçados pela UE, assentando a sua base jurídica 
regulamentada no Título V do referido Tratado.

2. OS TRATADOS FUNDADORES DA UE E A CONSOLIDAÇÃO 
DA PESC

A busca de um conjunto de objetivos comuns entre os Estados-membros 
traz uma nova abordagem ao conceito de “segurança”, que passa da esfera 
apenas da proteção humana, mas também para a segurança ambiental, econô-
mica, militar e da sociedade como um todo. Isso devido à existência de uma 
maior permeabilidade que as fronteiras passaram a sofrer com a globalização, 
estando sujeitas a novas ameaças de caráter global e transnacional. 

Com isso, a política de segurança também necessitou de uma evolução, 
aumentando suas dimensões e suas estratégias para uma segurança comum 
e cooperativa, estabelecendo, no Tratado de Maastricht, vigente a partir de 
julho de 1992, sua fundação como objetivo comum entre os Estados-mem-
bros e a criação da União Europeia. No n. 2 do seu artigo J1, o Tratado de 
Maastricht2 estabelece como objetivos em política de segurança e defesa a 

2 Disponível em: <https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_
union_pt.pdf>. Acesso em: 5 set. 2018.
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guarda dos valores comuns, interesses fundamentais e da independência da 
União, o reforço da sua segurança e dos Estados-membros, a manutenção da 
paz e o reforço à segurança internacional conforme os princípios da carta 
das Nações Unidas e da Ata Final Helsínquia e com os objetivos da carta 
de Paris, o fomento da cooperação internacional e o desenvolvimento e o 
fortalecimento da democracia e do Estado de Direito, bem como o respeito 
pelos Direitos do Homem e Liberdades fundamentais.

A perseguição desses objetivos devia ser através da cooperação entre os 
Estados-membros na condução da política externa com a realização de ações 
e interesses comuns, como tratado no artigo J4, n. 1, do TUE, que dispõe que 
“a definição, a prazo, de uma política de defesa comum poderá conduzir, no 
momento próprio, a uma defesa comum”.

Bugia (2014), no entanto, alerta sobre a necessidade de um amadureci-
mento futuro:

O Tratado de Maastricht pode ser considerado ambicioso, revelando alguma 
ousadia na política europeia, mas não quebrou, nem impediu que existissem 
clivagens entre os vários Estados-membros. Os acontecimentos ocorridos na 
ex-Jugoslávia demonstraram não existir uma verdadeira política de defesa, nem 
meios militares para agir, ficando evidente que existia ainda um longo cami-
nho a percorrer (p. 44)

As insuficiências da PESC não são fruto da imperfeição das disposições 
normativas sobre as quais seu texto é regido, mas deriva da falta de vontade 
política dos Estados-membros e da sua atuação pouco solidária com outros 
países diante dos objetivos definidos, em função soberana de zelar pelos inte-
resses próprios.

Em maio de 1999, com a vigência do Tratado de Amsterdam, a política exter-
na comum ganha reforço operacional, dotada de um processo de tomada de deci-
sões mais eficaz e de instrumentos mais coerentes de adesão às tratativas propostas.

Esse Tratado promoveu importantes alterações acerca das ferramentas 
e objetivos da PESC trazidas pelo Tratado de Maastricht, reordenando-as de 
forma mais coerente e lógica, evidenciadas pela clareza dos seus dispositivos3, 
acrescentando, além dos objetivos trazidos pelo Tratado de Maastricht, que 
os Estados-membros apoiarão ativamente e sem reservas a política externa e 
de segurança, num espírito de lealdade e solidariedade mútua, abstendo-se de 
empreender ações contrárias aos interesses da UE.

É no Tratado de Maastricht que a UE expressa sua arquitetura institu-
cional baseada nos três pilares, elementos que constituíram a sua formação 

3 Disponível em: <https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amster-
dam_pt.pdf>. Acesso em: 2 set. 2018.
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e direcionamento das políticas empregadas, sendo abolidos pelo Tratado de 
Lisboa, em 2009. O primeiro compõe-se de um pilar supranacional relativo 
às políticas integradas, havendo uma transferência de parte da soberania e 
da competência dos Estados para a UE. O segundo pilar aponta para uma 
cooperação intergovernamental em matéria de assuntos externos e de segu-
rança, criando a PESC. Já o terceiro pilar é desenvolvido numa política de 
cooperação política e judiciária em matéria penal, integrando polícia e judi-
ciário na promoção conjunta de repressão e combate aos crimes, bem como 
na perseguição estatal pelos Estados para a punição dos agentes.

É, ainda, no referido Tratado que se institui a criação do Alto Represen-
tante para a política Externa e de Segurança Comum, disposto no artigo 26, ao 
qual compete assistir o Conselho nas questões do âmbito da política externa e de 
segurança comum, contribuindo nomeadamente para a formulação, elaboração 
e execução das decisões políticas e, quando necessário, atuando em nome do 
Conselho a pedido da Presidência, conduzindo o dialogo político com terceiros.

A reformulação da PESC, assim, possibilitou a dotação de instrumentos 
mais eficazes para o enfrentamento dos desafios futuros que o funcionamento 
do espaço europeu exigiria, obrigando os Estados-membros a procurarem a 
concertação das decisões a serem tomadas.

É nesse processo de decisão que o Tratado de Amsterdam trouxe mudanças 
significativas em seu texto, visando, acima de tudo, a um processo de decisão 
mais eficaz, ainda que assentado pelo Parlamento Europeu, Conselho e Comis-
são, estabelecendo que a adoção de estratégias comuns, desde que estas especifi-
quem os meios, os objetivos e a duração, compete ao Conselho Europeu.

O Tratado de Nice, vigente em fevereiro de 2003, atribuiu à PESC uma 
possibilidade de recorrer à cooperação reforçada, isto é, salvaguardar os valo-
res e interesses da União no seu conjunto, sempre atendendo aos objetivos já 
trazidos pela PESC, exigindo, ainda, que essa cooperação só poderia existir no 
âmbito de uma posição ou ação comum, instrumentalizada pelo Tratado de 
Amsterdam e confirmada pelo Tratado de Lisboa.

Uma modificação importante trazida pelo Tratado de Nice é a introdu-
ção de alterações em matéria de segurança e defesa, autorizando o Conselho 
a tomada de decisões que possam garantir o controle político e a direção das 
estratégias para controle e gestão de crises. Entretanto, ainda, define que a 
cooperação reforçada entre os Estados-membros, no domínio da PESC, tem 
como objetivo salvaguardar os valores e servir os interesses da UE no tocante 
ao respeito aos princípios, as orientações, os objetivos e a coerência entre o 
conjunto de políticas adotadas e a sua ação externa.

Já com o Tratado de Lisboa, houve a modificação no modo de funciona-
mento da UE e uma reforma estrutural visando adaptar a tomada de decisões 
com o funcionamento das instituições.
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A representação externa da UE passou a ser exercida pelo Alto Represen-
tante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, cuja 
missão é conduzir a política externa e a política de defesa comum, presidir o 
Conselho dos Negócios Estrangeiros e representar a UE no cenário interna-
cional no que se refere à PESC, sempre apoiado pelo Serviço Europeu para a 
Ação Externa.

Assim, o Tratado de Lisboa procurou dar maior ênfase e visibilidade à 
PESC, inovando no seu aspecto representativo, reforçando seu papel no cená-
rio internacional, além da criação e desenvolvimento da Política Comum de 
Segurança e Defesa (PCSD).

Em seu título V, Das Disposições Gerais relativas à Ação Externa da 
União, o seu artigo 10-A, n. 1, estabelece como fundamento da ação externa 
alguns princípios norteadores de sua criação e funcionamento, assentando 
suas ações na democracia, no Estado de Direito, na universalidade e indivisi-
bilidade dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, respeito pela 
dignidade humana, igualdade e solidariedade, além do respeito pelos princí-
pios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional.

Ampliou, ainda, os objetivos da política externa da UE, em seu artigo 
10-A, n. 24, dispondo como objetivos:

2. A União define e prossegue políticas comuns e ações e diligência no sentido 
de assegurar um elevado grau de cooperação em todos os domínios das rela-
ções internacionais, a fim de:
a) Salvaguardar os seus valores, interesses fundamentais, segurança, indepen-
dência e integridade;
b) Consolidar e apoiar a democracia, o Estado de direito, os direitos do Ho-
mem e os princípios do direito internacional;
c) Preservar a paz, prevenir conflitos e reforçar a segurança internacional, em 
conformidade com os objetivos e os princípios da Carta das Nações Unidas, 
com os princípios da Ata Final de Helsínquia e com os objetivos da Carta de 
Paris, incluindo os respeitantes às fronteiras externas;
d) Apoiar o desenvolvimento sustentável nos planos econômico, social e am-
biental dos países em desenvolvimento, tendo como principal objetivo erra-
dicar a pobreza;
e) Incentivar a integração de todos os países na economia mundial, inclusi-
vamente através da eliminação progressiva dos obstáculos ao comércio in-
ternacional;
f) Contribuir para o desenvolvimento de medidas internacionais para preser-
var e melhorar a qualidade do ambiente e a gestão sustentável dos recursos 
naturais à escala mundial, a fim de assegurar um desenvolvimento sustentável;

4 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT>. 
Acesso em: 3 ago. 2018.



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 61

g) Prestar assistência a populações, países e regiões confrontados com catástro-
fes naturais ou de origem humana; e
h) Promover um sistema internacional baseado numa cooperação multilateral 
reforçada e uma boa governação ao nível mundial. 

Tratou-se de ampliar a competência da UE em matéria de política externa 
e de segurança, abrangendo todos os domínios nesse tocante, bem como todas 
as questões relativas à segurança da União, buscando uma gradual política 
comum para conduzir a uma defesa comum.

Assim, no quadro dos objetivos da UE para ações externas, a UE define 
e executa uma política externa e de segurança baseada no desenvolvimento da 
solidariedade mútua entre os Estados-membros, contribuindo mutuamente 
na identificação de questões de interesse geral, como é o caso do terrorismo, 
objeto do presente trabalho.

A PESC, assim, foi instituída para desenvolver todas as questões relativas 
à segurança da UE, especialmente a política de defesa comum na busca de uma 
operacionalidade voltada para a segurança da comunidade europeia.

3. PRINCÍPIOS, INSTRUMENTOS E EFICÁCIA DA PESC: A 
UNIÃO EUROPEIA COMO ATOR UNITÁRIO

A PESC foi criada para abranger todas as questões de políticas externas de 
defesa e segurança da UE, tendo como ponto fundamental a instituição de um 
prazo para a realização de políticas comuns que pudessem, gradativamente, 
conduzir a uma defesa comum.

Assim, a PESC identifica-se como uma política de cooperação, tornando-
-se um modelo de aproximação entre os Estados-membros em prol de atuações 
comuns em matéria de segurança (MATA DIZ; CALDAS, 2018).

Nos termos do Tratado de Lisboa, é função da UE conduzir a política 
externa e de segurança comum na definição das orientações gerais para os 
Estados, adotando ações que definam as ferramentas que a União deve desen-
volver suas posições e as tomadas de decisões, além das regras para a execução 
dessas finalidades acima direcionadas, especialmente reforçando a cooperação 
sistemática entre os Estados-membros na condução da PESC.

A PESC, como já tratado, foi instituída para abranger todas as questões 
relativas à segurança da União Europeia, sendo as deliberações do Conselho 
acerca das políticas de defesa comum elaboradas tomadas por unanimidade e 
aprovadas por maioria qualificada, quando estão em causa decisões referentes 
à operacionalidade comum, na busca dos objetivos consolidados pelo Tratado 
de Lisboa e já trazidos neste trabalho.

O que fica evidenciado é que, apesar da evolução da PESC trazida pelos 
tratados fundadores da UE, os objetivos não sofreram grandes alterações 
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desde a origem do seu surgimento, consolidados na formação de uma von-
tade comum em prol de obter eficácia nas ações de segurança e defesa dos 
Estados-membros.

Para o desenvolvimento dos mencionados objetivos, os Estados-membros 
devem exercer o apoio ativo e, sem reservas à PESC, serem norteados pelo Prin-
cípio da lealdade e da solidariedade mútua, promoverem uma atuação con-
junta para reforçar essas ações de solidariedade mútua, absterem-se de ações 
individuais contrárias às praticadas pela UE nesse sentido ou que possam 
prejudicar ou diminuir a eficácia das ações da UE.

Além dessas obrigações, há outras mais concretas por parte dos Estados-
-membros, como a obrigação de informação e consulta mútua, a coordenação 
das ações nas organizações internacionais, a obrigação dos Estados em defen-
der as posições comuns e a participarem das conferências internacionais onde 
não estejam representados, o dever de cooperação em missões diplomáticas e 
consulares, bem como suportar os gastos com as operações militares.

Para a consolidação dessa estratégia de defesa comum, o Tratado de Lis-
boa, em seu artigo 12º, definiu alguns instrumentos5 através dos quais a PESC 
deve viabilizar a sua atuação no desenvolvimento de estratégias e ações co-
muns, decisões, posições comuns, declarações, celebrações de acordos interna-
cionais e a cooperação sistemática entre os Estados-membros na condução da 
política externa.

Mata Diz e Caldas (2018) explicam:

A instrumentalidade da PESC concretiza-se por intermédio do que denomina-
-se de meios de expressão, ou seja, os mecanismos que devem ser adotados 
para que as ações possam ser implementadas por meio de um sistema de atos 
normativos que podem ou não ter efeito vinculante. (p. 385)

Os instrumentos mais operacionalizados estão dispostos nos artigos 14º 
e 15º do TUE, que estabelecem que as ações comuns devem incidir sobre de-
terminadas situações em que se necessite de uma ação operacional por parte 
da UE, sendo que as posições comuns definem a maneira pela qual uma abor-
dagem geral dever ser conduzida pelos Estados-membros de forma coerente 
de suas políticas internas com as posições comuns, especialmente no apoio de 
atividades contra o terrorismo.

Outro instrumento bastante utilizado, até mesmo pela natureza de soli-
dariedade mútua estabelecida pela PESC, é a cooperação sistemática entre os 
Estados-membros, que nos dizeres de Mata Diz e Caldas (2018) visa a

5 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT>. 
Acesso em: 5 ago. 2018.
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(...) estabelecer a coordenação das posições dos Estados nos foros e organi-
zações internacionais, de forma a dar a Europa uma só voz e evitar posições 
destoantes entre seus membros, fortalecendo a unidade e coerência que são 
princípios maiores de toda a condução política da UE. (p. 386)

Lado outro, como marco de atuação da PESC, ainda que mais vincu-
lada à Política Externa de Segurança e Defesa (PESD), há a obediência aos 
princípios estruturantes da ação externa, que “(...) devem ser considerados 
no momento da adoção, implementação e controle das medidas destinadas 
ao fortalecimento e funcionamento da PESC” (MATA DIZ; CALDAS, 2018).

Os princípios basilares que regem essa política de ação externa no âm-
bito da PESC são a unidade, compromisso, responsabilidade e colaboração 
conjunta:

Por Unidad se entiende que ‘no debe Haber oposición entre los intereses nacionales y 
los europeos’, de ahí el título de la Estrategia Visión Compartida. Y por tanto debe 
existir unidad de acción entre los Estado miembros y las Instituciones Comunitarias. 
En cuanto al segundo principio director, se indica que la globalización y la interde-
pendencia no permiten que la Unión se aísle del resto del mundo, los avances tecno-
lógicos o las migraciones son muestra de ello. Por eso, la Unión debe comprometerse 
con el exterior. La Responsabilidad es el tercer principio director. Responsabilidad 
significa asumir el compromisso para abordar las causas de los conflictos y la pobre-
za, y defender los derechos humanos de manera global, pero sobre todo en Europa y 
SUS regiones limítrofes. El Partenariado es el cuarto principio director. La Unión 
Europea como actor global debe colaborar con otros actores para que conjuntamente 
defender los intereses comunes a escala global. (IZQUIERDO, 2016 apud MATA 
DIZ; CALDAS, 2018, p. 382) 

Tais valores normativos buscam respeitar alguns preceitos que, direta ou 
indiretamente, modulam as decisões e deliberações da PESC que devem se res-
paldar e caminhar, demarcando o seu âmbito de elaboração e atuação.

Mesmo assim, em um cenário internacional de mutação profunda, cabe 
mencionar o surgimento de uma nova Estratégia Global e Segurança (EGS), 
que não se trata necessariamente de um instrumento da PESC e sequer é expres-
samente contemplado em Tratados, mas tem como objetivo principal garantir 
uma ação mais coerente e coordenada de todas as ações externas dos Estados-
-membros e da UE, contribuindo para o aperfeiçoamento e desenvolvimento 
da PESC no tocante aos seus objetivos apontados acima (SANAHUJA, 2018).

Segundo o autor, a EGS define suas prioridades acerca das ações externas 
da UE apontando:

La EGS define com claridad las cinco prioridades de la acción exterior de la UE. Estas 
son: la seguridad de la Unión; la resiliencia de los Estados y las sociedades de la vecin-
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dad – uma cuestión que por su novedad y relevância se trata em um apartado posterior 
–; la gestión integrada de los conflictos; el apoyo a ordenes regionales; y la reforma de la 
gobernanza mundial para que responda a los retos Del Siglo XXI. En conjunto, como 
se argumentará, estas prioridades indicariam que pese AL pretendido carácter “global” 
de la EGS, y abarcar el conjunto de la política exterior de la Unión, el documento está 
presidido por preocupaciones de seguridad y um claro enfoque hacia la vecindad de la 
propia UE. (SANAHUJA, 2018, p. 12)

Como se conclui dos apontamentos do autor, a segurança da UE está 
configurada como a primeira das prioridades da EGS, fazendo com que os 
Estados assumam maiores responsabilidades de segurança e defesa diante de 
uma autonomia estratégica concedida para a busca de uma segurança ciber-
nética, uma segurança energética e, especialmente, a luta contra o terrorismo 
(SANAHUJA, 2018).

Por outro lado, ao longo desse processo de ações externas adotadas pela 
UE, algumas fragilidades insurgiram acerca da eficácia da PESC, especialmente 
quanto ao fim buscado, que é uma política de estratégia global, integral, coesa 
e consistente.

Isso porque a obrigação dos Estados-membros em assumir plenamente 
esse compromisso institucional é relativizada pelo próprio Tratado de Lisboa, 
quando salienta que as políticas externas e de segurança comum não afetam 
as responsabilidades dos Estados para a promoção de suas políticas externas 
para negócios, suas bases jurídicas, responsabilidades e competências atuais 
para a formulação interna de políticas e ações externas, aos seus serviços diplo-
máticos, suas relações com países terceiros e sua participação em organizações 
internacionais.

Assim, uma abordagem mais estratégica, eficaz e coerente supriria a falta 
de vontade política efetiva, a ausência de uma definição comum dos interes-
ses conjuntos, os problemas orçamentais que sustentam a PESC com regras 
financeiras restritivas, a dificuldade no sistema de tomada de decisões, fraca 
representatividade externa da UE, que enfraquecem a eficácia da PESC no 
exercício dos objetivos propostos (BUGIA, 2014).

Essas divergências pontuais entre as políticas individualizadas dos Esta-
dos-membros com as ações da política externa e de segurança comum afetam a 
convergência e a solidariedade mútua que a PESC exige para sua plena eficácia 
e a unificação dessas políticas pela UE.

Ainda que até o momento a PESC não tenha obtido os resultados espera-
dos pela comunidade europeia, há de se salientar o papel importante que essa 
política externa e de segurança tem contribuído para a prevenção e repressão 
do terrorismo, uma vez que seus instrumentos, ainda que necessitados de me-
lhoramento, são instrumentos que possibilitam uma cultura de operacionali-
dade comum na definição de estratégias na luta antiterrorista.
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No ano de 2017, o Parlamento Europeu apresentou o seu relatório anual6 
sobre a execução da PESC, enumerando como objetivos a serem atingidos para 
a ação da UE no domínio da PESC 

(...) a realização de uma avaliação comum das ameaças e a adoção de uma 
abordagem comum das soluções, especialmente no tocante à radicalização; 
o reforço da cooperação e das capacidades da União no domínio da PESC, 
nomeadamente em matéria de guerra da informação; a cooperação interna e 
externa da União para defender a ordem mundial assente em regras, incluindo 
a proteção dos direitos humanos, e a manutenção de uma posição de liderança 
em matéria de reconciliação e de consolidação da paz. (EUROPARL, 2018)

Assim, o caminho que permitirá à PESC demonstrar a sua capacidade de 
cumprir seus objetivos e princípios exigirá uma grande confluência de vontades 
entre os Estados-membros no desenvolvimento de uma cultura de solidariedade, 
baseada na consciência de que a segurança e a defesa de cada um serão as de todos, 
possibilitando que as ações externas da UE se afirmem no cenário internacional.

CONCLUSÃO

Conforme ficou demonstrado, a PESC vem evoluindo gradativamente na 
busca de seu fortalecimento e adesão pelos Estados-membros para um desen-
volvimento de um processo de integração cada vez mais legítimo.

A criação da PESC, como política externa de segurança comum entre os 
Estados, inaugura essa etapa de desenvolvimento de objetivos e estratégias co-
muns para a promoção da troca de informações e de uma cooperação policial 
e judiciária, além da criação de instrumentos e estruturas que possam fortale-
cer essa perspectiva comum.

As ações externas legitimadas pela PESC traduzem a ideia de cooperação 
e assistência mútua, pautada pela adoção de uma extraterritorialidade como 
fundamento na garantia de eficácia e na efetivação da justiça para além dos 
obstáculos territoriais. 

No entanto, apesar dessa evolução e do quadro normativo propício para 
a sua realização, as ações individualizadas desenvolvidas pelos Estados-mem-
bros acabam sendo priorizadas por estes, no intuito de fortalecimento interno 
da sua soberania.

Com isso, a UE precisa fomentar a coesão entre os Estados-membros e 
a política externa e de segurança comum desenvolvida pela PESC na busca 
de uma maior efetividade prática como consequência de um ideal arcabouço 
jurídico nesse sentido.

6 Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.1.1.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2018.
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A ideia de intergovernamentalismo e supranacionalismo deve ser forte-
mente desenvolvida para evitar os entraves e limitações encontrados atualmen-
te pela PESC, promovendo a confiança entre os Estados-membros para que a 
UE se torne um ator unitário no desenvolvimento das ações externas de defesa 
e segurança comum.
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Daniel Amin Ferraz
Rafael Ramia Munerati

Um dos sinais mais infelizes de barbarização está na descoberta, pelos terroristas, de que, 
sempre que tenha vulto suficiente para aparecer nas telas do mundo, o assassinato em mas-
sa de homens e mulheres em lugares públicos tem mais valor como provocador de man-
chetes do que todos os outros alvos das bombas, com exceção dos mais célebres e simbólicos.

Eric Hobsbawn1

INTRODUÇÃO 

Não restam dúvidas de que a criação das primeiras Comunidades 
Europeias, que se iniciou com objetivos de integração econômica e poste-
riormente alcançaram a integração política, buscou também encerrar um 
período de grandes guerras que devastaram a população e a economia dos 
países europeus.

Os quase 70 anos já passados desde a assinatura do Tratado de Paris, em 
1951, que deram origem à primeira Comunidade Europeia, a Comunidade do 
Carvão e do Aço (CECA), demonstram que a política de união é, até o momen-
to, um sucesso no que se refere à preservação da paz entre os Estados-Membros.

Porém, apesar do fim das guerras entre nações, desenvolveu-se um ter-
rorismo de natureza política em vários dos Estados europeus. Na Itália, por 
exemplo, foram criadas as Brigadas Vermelhas; na Espanha, o ETA; e na Irlan-
da do Norte, o IRA. Essa violência política, apesar de ter deixado um número 
considerável de vítimas civis, “foi enfrentada com força limitada e sem maio-
res alterações nos governos constitucionais, apesar da ocorrência de momentos 

1 HOBSBAWN, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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de histeria e de alguns sérios excessos no uso do poder, especialmente por 
parte da polícia e das Forças Armadas formais ou informais”2.

Resolvidos os conflitos políticos internos, o início do segundo milênio 
não trouxe a tranquilidade que se esperava, e o terrorismo, notadamente a par-
tir do ataque ao World Trade Center em Nova Iorque no ano de 2001, inaugu-
rava um outro modelo de atentados. O inimigo agora era externo, concentra-
do em células terroristas no Oriente Médio, com suposta motivação religiosa 
voltada para a promoção de uma nova guerra santa para fazer prevalecer outra 
visão de vida e de mundo, completamente oposta ao estilo de vida ocidental 
que se fez prevalecer em praticamente todo o mundo. Tomava forma e força 
o chamado “terrorismo jihadista”.

Utilizando-se de um novo e altamente eficaz meio, a internet, para fazer 
propaganda de suas ações, disseminar suas ideias e cooptar membros e sim-
patizantes, essas células terroristas não necessitam mais de um Estado formal 
ou nem mesmo um local definitivo para utilizar como base de atuação. Ao 
contrário, através das redes, conseguem organizar, coordenar ou somente pro-
mover ataques a grandes distâncias, de execução simplificada e, mais grave, 
valendo-se de nacionais europeus, na maioria das vezes, descendentes de imi-
grantes, pobres, excluídos e discriminados.

Nocauteada e desorientada por essa nova forma de terrorismo após os 
ataques de 11 de março de 2014 em Madri, com 191 mortos e mais de dois mil 
feridos, e de 7 de julho de 2005 em Londres, com 56 mortos e 700 feridos, a 
União Europeia adota, em 2005, a sua Estratégia de Antiterrorismo3.

O presente capítulo, portanto, abordará as medidas e estratégias implemen-
tadas pela União Europeia para prevenir e combater os mais recentes atos de 
terrorismo ocorridos nos Estados-membros e suas consequências e resultados.

2. A PRÁTICA TERRORISTA NO ÂMBITO DA UNIÃO 
EUROPEIA

O terrorismo praticado na União Europeia a partir dos anos 2000 adqui-
riu características bem distintas daquele praticado por grupos internos, com 
certo viés político-ideológico, com o qual estavam lidando os países europeus 
como Espanha e França (ETA), Itália (Brigadas Vermelhas) e Irlanda do Norte 
(IRA), por exemplo.

Reivindicados por grupos terroristas com origem no Oriente Médio, 
como Al-Qeada e EI, o inimigo agora era externo, de grupos extremistas 

2 HOBSBAWN, Eric. Op. cit., p. 133.
3 UNIÃO EUROPEIA. EU Counter-Terrorism Strategy. Disponível em: <https://ec.europa.eu/home

-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism_en>. Acesso em: 13.07.2018.
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islâmicos com forte viés religioso-ideológico, hábeis no uso da rede de in-
ternet para divulgação dos seus atos e propósitos e cooptação de membros 
e simpatizantes, inclusive cidadãos e residentes europeus, na maioria das 
vezes, de origem migratória. Não há reivindicações políticas ou pretensão 
de derrubada de governos locais ou tomada da soberania do país, mas uma 
demonstração de discordância, oposição e contestação com o modo de vida 
ocidental, seus princípios, crenças e práticas.

O primeiro ataque jihadista pós-2001 dentro da União Europeia ocorreu 
em 11 de março de 2004 em Madri, quando cerca de uma dezena de bombas 
explodiram em quatro vagões de trens, em pleno horário de pico, pela manhã. 
Foram 191 pessoas mortas e em torno de 1.500 feridas. Em um primeiro mo-
mento, as autoridades espanholas atribuíram o ataque justamente ao ETA em 
uma clara demonstração de que não imaginavam e nem estavam preparados 
para esse novo tipo de terrorismo. O ato, porém, em nada se assemelhava às 
ações do ETA, que nunca havia atacado o sistema de transporte, mas direcio-
nava suas ações contra políticos, policiais, militares e alguns pontos turísticos. 
Já no dia seguinte, o atentado foi reivindicado pelo grupo Brigadas de Abu 
Hafs al-Masri que teria agido em nome da Al-Qaeda4.

Em 2005, no dia 7 de julho, foi a vez de Londres sofrer ataque, um dia 
após ter sido escolhida como sede das Olimpíadas de 2012. De modo seme-
lhante, quatro explosões atingiram o sistema de transporte da cidade, foram 
destruídos trens do metrô e um ônibus de dois andares. Foram 56 mortos, 
inclusive os supostos terroristas, e mais de 700 feridos. Duas semanas depois 
foi tentado um novo ataque, fracassado, pois as bombas não explodiram e os 
suspeitos fugiram. Apenas uma pessoa ficou ferida. Nesse contexto, ocorreu a 
morte do brasileiro Jean Charles de Menezes pela polícia britânica dentro do 
metrô, supostamente confundido com um terrorista. O Reino Unido, que até 
então lidava com os ataques do IRA, cessados por acordo em 1998, se tornava 
alvo de mais um atentado reivindicado pela Al-Qeada.

É nesse contexto que a União Europeia elabora e adota o seu plano estra-
tégico antiterrorismo em 2005.

Após a adoção do plano estratégico, com exceção de um atentado em 
Oslo na Noruega praticado por um ultradireitista norueguês em 22 de julho 
de 2011, com uso de armas e um carro-bomba, que matou 153 pessoas e feriu 
outras 209, a União Europeia passou cerca de 7 anos sem ataques oriundos das 
células extremistas islâmicas.

Porém, a partir de 2012, uma série de ataques assumidos ou vinculados 
a Al-Qeada e ao Estado Islâmico começaram a aterrorizar os países europeus.

4 O GLOBO. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/os-ultimos-grandes-atenta-
dos-que-chocaram-europa-desde-os-anos-2000-19559384>. Acesso em: 13.07.2018.
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Entre 11 e 19 de março de 2012, um simpatizante do extremismo islâmi-
co e da Al-Qaeda matou a tiros 3 policiais em Toulouse e Montauban no sul 
da França. Dias depois matou mais 3 crianças e um professor em uma escola 
judaica também em Toulouse. O autor foi morto pela polícia.

Em 22 de maio de 2013, um soldado britânico foi morto no sul de Lon-
dres por dois britânicos de ascendência nigeriana convertidos ao islamismo. 
Os autores, que tentaram decapitar a vítima, se apresentaram como “soldados 
de Alá” e já eram conhecidos das autoridades policiais por terem ligações com 
grupos extremistas. Ambos foram condenados à prisão perpétua.

Na Bélgica, 4 pessoas foram mortas com tiros na entrada do museu judeu 
em Bruxelas em 24 de maio de 2014. O suspeito, um franco-argelino, foi preso 
e já havia combatido pelo Estado Islâmico na Síria. Ele teria sido o primeiro 
jidahista a regressar para a Europa a mando do Estado Islâmico para praticar 
ataques terroristas.

A partir de 2015, os atentados terroristas na Europa ganham frequência e 
proporções maiores5. Já no início do ano, em Paris, é atacada a sede do jornal 
satírico “Charlie Hebdo”, com saldo de 12 mortos e 10 feridos no interior do 
jornal e mais um policial durante a perseguição dos terroristas, no dia 7 de 
janeiro. Dentro do carro utilizado pelos terroristas foram encontradas bandei-
ras do Estado Islâmico (ISIS), que utilizou sua própria rádio para assumir o 
ato e exaltar os autores. Seria uma vingança contra charges do profeta Maomé 
publicadas pelo jornal. Aparentemente sai de cena a Al-Qeada, duramente 
combatida pelos países aliados aos Estados Unidos na sua guerra contra o 
terror e surge o Estado Islâmico.

Na Dinamarca, em 14 de fevereiro, um dinamarquês de origem palestina 
abriu fogo durante uma conferência em um centro cultural de Copenhagen. 
Três policiais ficaram feridos e um cineasta foi morto. Algumas horas depois, 
o mesmo autor dos disparos matou um judeu em frente a uma sinagoga e feriu 
outros dois policiais. O atirador foi morto em confronto com a polícia e já ha-
via sido considerado como extremamente religioso pelas autoridades policiais. 

Dez meses após o atentado ao Charlie Hebdo, a França foi alvo de novo 
atentado, em 13 de novembro de 2015. Agindo em seis lugares diferentes ao 
mesmo tempo, terroristas mataram 130 pessoas e feriram outras 352. Dois 
desses ataques foram suicidas, nas proximidades do Stade de France onde era 
disputada uma partida de futebol entre França e Alemanha. Nos 10º e 11º 
Distritos, atiradores atacaram restaurantes e mataram 38 pessoas. Mais 89 
pessoas foram mortas a tiros dentro da casa de espetáculos Bataclan, durante 

5 ISTOÉ. Relembre os principais atentados terroristas na Europa desde 2015. Disponível em: <ht-
tps://istoe.com.br/relembre-os-principais-atentados-terroristas-na-europa-desde-2015/>. Acesso em: 
13.07.2018.
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um show de rock, com saldo de 89 mortos. Novamente, o Estado Islâmico 
assumiu os atentados.

Já em 2016, o primeiro grande ataque terrorista ocorreu em Bruxelas, Bél-
gica, em 22 de março. Em razão de explosões no aeroporto internacional, 11 
pessoas foram mortas, e outras 20 mortes ocorreram em razão de explosão na 
estação de metrô de Maelbeek. No total foram mais de 300 feridos. Na época, 
a Bélgica foi muito criticada por supostamente ser a “exportadora” de radicais 
pela Europa, com cerca de 45 extremistas por milhão de habitantes, os quais 
se espalham, quase que de modo invisível, por todo o continente. Os ataques 
foram assumidos pelo Estado Islâmico e os terroristas mortos teriam feito 
parte da célula envolvida nos ataques de novembro de 2015 em Paris.

O segundo atentado de 2016 também ocorreu na França, na cidade de 
Nice, em 14 de julho. Um caminhão avançou na direção de uma multidão 
de pessoas que assistiam aos fogos, emoldurando o dia nacional francês de 
comemoração à queda da Bastilha. O veículo, dirigido por um terrorista com 
nacionalidade francesa e tunisiana, percorreu cerca de 2 quilômetros entre a 
multidão atropelando centenas de pessoas, com saldo de 84 mortos e mais de 
400 feridos. O terrorista foi morto em troca de tiros com a polícia. O atentado 
foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Também na França, dois jovens armados degolaram um padre e seques-
traram várias pessoas em uma Igreja na Normandia. Os autores do atentado 
foram mortos pela polícia e haviam jurado lealdade ao Estado Islâmico. Um 
deles, de 19 anos, esteve na Síria para combater junto aos jihadistas.

Ainda em 2016, outro atentado foi cometido com o uso de caminhão, 
dessa vez na Alemanha, durante uma feira de natal nas ruas de Berlim, em 19 
de dezembro. Foram 12 pessoas mortas e 48 feridas. O suposto terrorista seria 
um tunisiano, morto dias depois por policiais italianos em Milão. Novamen-
te, a autoria foi assumida pelo Estado Islâmico.

Já no início de 2017, no dia 3 de fevereiro, um egípcio de 29 anos aos gritos 
de “Alá é grande” atacou, com uma faca, quatro soldados franceses que patru-
lhavam o Museu do Louvre em Paris. Não houve feridos e o autor foi detido.

No mês seguinte, em 18 de março, um homem foi morto no Aeroporto 
de Orly, em Paris, ao tentar retirar a arma de um soldado aos gritos de “pre-
parado para morrer por Alá”.

Ainda no mês de março, o motorista de uma van atropelou diversas pessoas 
na ponte de Westminster, próximo ao Parlamento Britânico em Londres. Cinco 
pessoas morreram e 31 ficaram feridas. Após abandonar o veículo, o autor do 
atentado ainda apunhalou com uma faca um policial. O suspeito foi morto no 
local pela polícia e identificado como um simpatizante do “jihadismo”.

Em 7 de abril, um caminhão em alta velocidade invadiu a principal rua 
de pedestres de Estocolmo, na Suécia, e matou cinco pessoas, além de deixar 
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vários feridos. O condutor do veículo era um nacional do Uzbequistão que 
também teria ligações com o jihadismo.

Em Paris, no dia 7 de abril, um policial foi morto na Avenida dos Campos 
Elísios. O autor dos disparos foi abatido e Estado Islâmico assumiu o ataque6.

Entre os meses de maio de junho, a Inglaterra passou por três ataques em 
menos de duas semanas. Em 22 de maio, uma explosão provocada por um ho-
mem-bomba durante um show da cantora americana Ariana Grande na Arena 
de Manchester matou 22 pessoas e feriu mais 59. O terrorista suicida seria um 
jovem filho de refugiados líbios, nascido e criado em Manchester e ligado ao 
Estado Islâmico. Dias depois, em 3 de junho, dois novos ataques ocorreram 
em Londres, envolvendo carros, tiros e facadas. O primeiro foi realizado na 
famosa London Bridge, onde os terroristas subiram com uma van na calçada 
e atropelaram pedestres. Após abandonarem o veículo, os terroristas correram 
em direção ao Borough Market e esfaquearam pessoas pelo caminho que se 
encontravam em bares e restaurantes do local. Foram 6 mortos e 48 feridos, 
21 em estado grave. Os autores eram ligados ao Estado Islâmico e foram mor-
tos em troca de tiros com a polícia. Um era britânico, outro marroquino e o 
terceiro um ítalo-marroquino, já conhecidos da polícia.

Pouco tempo depois, em 17 de agosto, outro atentado com uso de veículo 
atingiu a Espanha. Em Barcelona, o motorista de uma van invadiu a via de 
pedestres conhecida como Las Ramblas e atropelou várias pessoas, na maioria 
turistas. Foram 16 mortos e 120 feridos. Outro marroquino, ligado ao Estado 
Islâmico, teria sido o autor do ataque7.

É possível concluir que os primeiros atentados ocorridos na União Eu-
ropa após a adoção do plano estratégico de combate ao terrorismo de 2005 
tinham alvo e vítimas específicas, que eram agentes de segurança ou pessoas de 
origem judaica. Assim foram os atentados de 2012, 2013 e 2014.

Porém, a partir de 2015, os atentados começam a ser dirigidos para locais 
públicos com grande aglomeração de pessoas, como o Stade de France, a Arena 
de Manchester e o Bataclan; ou locais turísticos também muito conhecidos e 
frequentados como Las Ramblas, a Ponte de Londres e outras vias de pedestres, 
com inúmeros bares e restaurantes. 

Não por acaso há essa mudança na escolha do modo de atuação por parte 
dos grupos extremistas islâmicos. Além de atingirem um número mais elevado 
de pessoas, independentemente de origem ou credo, essas ações causam maior 
comoção, provocam ampla divulgação dos ataques na mídia mundial e servem 

6 DIARIO DE NOTÍCIAS. Cronologia de atentados na Europa desde 2004. Disponível em: <https://www.
dn.pt/mundo/interior/cronologia-atentados-na-europa-desde-2004-8534384.html>. Acesso em: 16.07.2018.

7 O GLOBO. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/os-ultimos-grandes-atenta-
dos-que-chocaram-europa-desde-os-anos-2000-19559384>. Acesso em: 16.07.2018.
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como instrumento de propaganda das células terroristas para a cooptação de 
novos membros, aumentando as suas ramificações e poder de atuação em 
âmbito internacional8. 

Esses atentados também inauguram um novo tipo de execução, que se 
tornaria recorrente nos ataques desde então, e nos mais recentes. Há redução 
no uso de bombas ou artefatos explosivos e, assim, não mais exigem um alto 
nível de elaboração e custos para a sua execução, sendo praticados apenas 
com armas de fogo de fácil obtenção, veículos alugados ou furtados, e até 
mesmo facas. 

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TERRORISMO 
NA UE

O combate ao terrorismo é considerado alta prioridade da União Euro-
peia em razão da ameaça que representa à segurança, aos valores democráticos 
e aos direitos e liberdades dos cidadãos europeus. Por isso, as políticas públicas 
e as estratégias de enfrentamento envolvem várias de suas instituições, como o 
Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu, e 
a Comissão e o Tribunal de Justiça.

Segundo levantamento do Conselho Europeu, somente durante o ano de 
2016 foram contabilizados 142 ataques terroristas fracassados, frustrados ou 
efetivamente cometidos, que resultaram em 1.002 pessoas presas sob acusação 
de participação em atos de terrorismo9.

3.1. O Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia

O combate ao terrorismo passou a ser uma agenda constate do Conselho 
Europeu e do Conselho da UE, notadamente, desde o início de 2013. Em 
conjunto, as duas Instituições adotaram extensas medidas, internas e externas, 
de combate ao terror.

Logo após os ataques de janeiro de 2015 em Paris, os membros do Con-
selho Europeu aprovaram um plano para orientar o trabalho da UE e dos 
Estados Membros no combate ao terror nos meses que se seguiram. As medi-
das focaram, especificamente, três eixos de atuação: assegurar a segurança dos 

8 A primavera árabe, que tantas esperanças gerou, acabou por se demonstrar como um inverno frio e sem 
fim. O Estado Islâmico é, hoje em dia, uma força de difícil enfrentamento, já que possui organização 
militar herdada do regime iraquiano derrotado de Sadam Hussein, meios financeiros, organização social. 
Constitui uma horrível utopia regressiva. Nesse sentido, veja-se: OTTONE, Ernesto. Civilización o 
barbárie. Ensayo sobre la convivencia global, Santiago de Chile, FCE, 2017, p. 83/84.  

9 UNIÃO EUROPEIA. EU fight against terrorism. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/
en/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em: 18.07.2018.
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cidadãos; prevenir o radicalismo e salvaguardar os valores; e na cooperação 
com os parceiros internacionais.

O terrorismo não deu trégua e, em resposta aos mais de cem ataques e 
ameaças sofridas em 2016, a União Europeia continuou a adotar novas medi-
das de combate ao terrorismo. As ações mais recentes incluem10:

a) Normas mais severas para prevenção de novas formas de terrorismo. 
Em março de 2017, o Conselho da UE adotou diretiva de combate ao 
terrorismo que criminaliza atos como participar de viagem ou treina-
mento com intuitos terroristas, organizar ou facilitar tais viagens, e 
patrocinar ou angariar fundos para grupos ou atividades relacionadas 
ao terrorismo. 

b) Controles mais rígidos nas fronteiras. Também em março de 2017, o 
Conselho adotou regulamento que emendou o Acordo de Schengen 
no sentido de reforçar a checagem e a análise em base de dados de 
todas as pessoas que cruzem as fronteiras externas.

c) Controle mais rígidos sobre armas de fogo. Em abril de 2017, o Con-
selho da UE adotou diretiva sobre o controle de aquisição e posse de 
armas, com o intuito de aperfeiçoar a legislação existente.

d) Criação de um grupo para reprimir a propaganda terrorista por mídia 
eletrônica (online). O Conselho da UE determinou à Europol a criação 
de uma unidade de combate à propaganda terrorista pela internet. 
Assim, em julho de 2015, foi criada a Unidade de Referência sobre 
Internet da UE (UE IRU).

e) Reforço na cooperação com países de fora do bloco, notadamente 
com países do Mediterrâneo, do Oriente Médio, do Norte da África, 
do Golfo Pérsico e do Sahel para conter o radicalismo e o extremis-
mo violento.

No âmbito do Conselho da UE, foi criado o cargo de Coordenador de 
Antiterrorismo da UE ocupado, desde 2007, por Gilles de Kerchove. Ele exerce 
as funções de coordenar o trabalho do Conselho da UE no campo do combate 
ao terrorismo, monitorar a implementação da estratégia de antiterrorismo da 
UE e assegurar que a UE exerça papel ativo na luta contra o terrorismo.

Também respondendo ao Conselho da UE, duas agências são de suma 
importância para efetivar as políticas e estratégias de combate ao terrorismo: 
a Europol e a Eurojust.

10 UNIÃO EUROPEIA. Response to foreign terrorist fighters and recent terrorist attacks in Europe. 
Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/>. 
Acesso em: 18.07.2018.
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3.1.1. A Europol

A Europol, sediada em Haia, na Holanda, é uma agência da União Eu-
ropeia responsável pelo cumprimento da legislação da União em todos os 
Estados-Membros. Seu objetivo é construir uma Europa mais segura em bene-
fícios dos cidadãos europeus11.

A Europol responde ao Conselho da UE, o qual é responsável por seu 
controle e orientação. O Conselho da UE também nomeia seu Diretor e ad-
juntos, além de aprovar os regulamentos relativos às suas atividades, conjunta-
mente com o Parlamento Europeu.

Todos os anos, desde 2007, a Europol produz um relatório – EU Terro-
rism Situation and Trend Report (TESAT) – que traz uma visão global em relação 
ao terrorismo na Europa, ataques realizados, impedidos e fracassados; além do 
número de pessoas presas e condenadas por tais atos12.

De acordo com o último relatório (TESAT 2018), em 2017, na UE13, 
68 pessoas morreram e 844 foram feridas em ataques terroristas. Foram 205 
ataques fracassados, impedidos ou bem-sucedidos. Em 30% dos ataques foram 
usados artefatos explosivos. No que se refere à persecução penal, 975 pessoas 
foram presas por crimes relacionados ao terrorismo e 569 sentenças foram 
editadas pelas cortes europeias contra 565 pessoas processadas por acusações 
de terrorismo. O ECTC – European Counter Terrorism Centre – levou a cabo 439 
investigações antiterrorismo.

O Centro Europeu de Combate ao Terrorismo (ECTC) foi criado pela 
Europol em janeiro de 2016, especializado em inteligência e investigação, para 
auxiliar no combate às novas formas de terrorismo patrocinadas pelo Esta-
do Islâmico no âmbito internacional, notadamente, nos países da UE, assim 
como rastrear e deter os chamados “foreing fighters”14.

O ECTC tem entre seus objetivos principais dar suporte operacional às 
investigações sobre terrorismo solicitadas pelos Estados-Membros. Além disso, 
o ECTC ainda combate os foreings fighters, compartilha inteligência e expertise 
sobre financiamento terrorista, combate a propaganda terrorista e extremista 
online, combate o tráfico ilegal de armas e participa da cooperação internacio-
nal antiterrorismo.

11 UNIÃO EUROPEIA. Sobre a Europol. Disponível em: <https://www.europol.europa.eu/pt/about-eu-
ropol>. Acesso em: 19.07.2018.

12 UNIÃO EUROPEIA. Op. cit. 
13 EUROPOL. Eropean Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018). Dispo-

nível em: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-
situation-and-trend-report-2018-tesat-2018>. Acesso em: 30.07.2018. 

14 UNIÃO EUROPEIA. European Counter Terrorism Centre – ECTC. Disponível em: <https://www.
europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc>. Acesso em: 19.07.2018.
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Os dados do TESAT 2018 apontam um aumento de 45% no número de 
ataques terroristas na UE em 2017, 205 contra 142 ocorridos em 2016. Situa-
ção que interrompeu uma queda nas ocorrências que vinha sendo verificada 
desde 201415. 

Porém, a grande maioria desses ataques, 137, foram classificados como 
oriundos de grupos étnicos-nacionalistas, extremistas de esquerda e direita, 
e separatistas dos próprios Estados-Membros. Ataques que, apesar de serem 
maiores em número de ocorrências, representam um decréscimo no número 
de mortos e feridos, todos pertencentes às forças policias e militares oficiais16.

Os ataques Jihadistas, apesar de representarem apenas 16% do total, fo-
ram responsáveis por quase a totalidade das mortes (62) e dos feridos (819) em 
2017. Número em que houve redução, uma vez que em 2016 foram 135 mor-
tos e 379 feridos por ataques realizados por pessoas ou grupos relacionados ao 
radicalismo islâmico.

Assim, apesar do aumento de 45% do total de ataques terroristas ocor-
ridos em 2017 na UE, houve uma redução superior a 50% no número de 
vítimas fatais e feridas.

 
3.1.2. A Eurojust

A Eurojust foi instituída em 2002 por meio de decisão do Conselho da 
UE (2002/187) para apoiar e reforçar a coordenação e a cooperação entre as 
autoridades nacionais na luta contra as formas de criminalidade grave trans-
nacional que afetam a União Europeia. A decisão de criação foi alterada em 
2003 (2003/659) e posteriormente reforçada em 2008 (2009/426). Trata-se de 
uma unidade e órgão da UE com personalidade jurídica própria17.

Seu objetivo é fortalecer a eficácia das autoridades nacionais responsáveis 
pela investigação e pelo exercício da ação penal na luta contra as formas graves 
de criminalidade entre fronteiras e o crime organizado, bem como submeter 
os criminosos a julgamento de forma célere e eficaz.

15 Em 2014 foram reportados 226 ataques terroristas; em 2015 foram 193 ataques e em 2016 142 ataques. 
EUROPOL. Eropean Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018). Dispo-
nível em: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-
situation-and-trend-report-2018-tesat-2018>. Acesso em: 30.07.2018. 

16 Em 2016, os ataques terroristas oriundos de grupos nacionalistas, extremistas e separatistas vitimaram 6 
pessoas na Irlanda do Norte e um membro do parlamento britânico. Em 2017, também foram 6 pessoas 
mortas e 25 feridas por ataques terroristas não jihadistas na UE. EUROPOL. Eropean Union Ter-
rorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018). Disponível em: <https://www.europol.eu-
ropa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-te-
sat-2018>. Acesso em: 30.07.2018.

17 UNIÃO EUROPEIA. Decisão do Conselho de 28.02.2002 (2002/187/JAI). Disponível em: <http://www.
eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/Eurojust%20Decision%20(Council%20De-
cision%202002-187-JHA)/Eurojust-Council-Decision-2002-187-JHA-PT.pdf>. Acesso em: 20.07.2018.
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Com sede em Haia, a Eurojust é composta por um representante de 
cada um dos Estados-Membros, entre magistrados e investigadores com larga 
experiência.

Dentre suas atribuições e competências principais, destacam-se o auxílio 
a investigações conduzidas por autoridades nacionais; a solução de conflitos 
de jurisdição entre mais de um Estado-Membro para investigar ou propor 
ação penal em determinado caso; a facilitação para execução de instrumentos 
judiciários internacionais como o mandado de detenção europeu; e a presta-
ção de auxílio financeiro e logístico às equipes de investigação conjuntas. A 
Eurojust ainda pode solicitar aos Estados-Membros que iniciem investigação 
ou exerçam ação penal em determinado caso.

Outra função de suma importância da Eurojust é a promoção de reu-
niões de coordenação com autoridades policiais e judiciárias dos Estados-
-Membros e de países parceiros, para a discussão de questões específicas 
relacionadas com os crimes de combate prioritário pela UE, como o terroris-
mo. Nas reuniões são discutidas questões relacionadas com casos específicos 
e desenvolvidos planos de ações operacionais, como detenções e buscas e 
apreensões simultâneas18.

Especificamente sobre terrorismo, foram encaminhados pelos Estados-
-Membros 87 casos para análise e auxílio da Eurojust, somente no ano de 
2017. Número que vem aumentando anualmente. Em 2014 foram 14 casos, 41 
casos em 2015 e 67 casos em 2016. A Itália, a Espanha, a França e a Alemanha 
foram os Estados que mais fizeram requerimentos. A Eurojust, também em 
2017, realizou 14 reuniões de coordenação de casos de terrorismo, que conta-
ram com a participação de outros países como Austrália, Canadá, Indonésia, 
Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Suíça, Tunísia, Ucrânia e Estados Unidos.

Relevante trabalho realizado pela Eurojust é a participação nas Equipes 
de Investigação Conjunta (EIC), criadas por um período de tempo fixo para 
investigações criminais dentro da UE que exijam ação concertada e coordena-
da entre determinados Estados-Membros19. 

Especificamente em casos envolvendo terrorismo, a Eurojust colaborou 
com 12 EIC, em três delas houve participação de outros países, como Suíça, 
Ucrânia, Austrália e Malásia, corroborando a importância da cooperação glo-
bal no combate ao terror20.

18 UNIÃO EUROPEIA. Eurojust. Disponível em: <http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/
pt.aspx>. Acesso em: 20.07.2018.

19 UNIÃO EUROPEIA. Equipas de investigação conjuntas. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33172>. Acesso em: 20.07.2018.

20 UNIÃO EUROPEIA. Relatório Anual da Eurojust – 2017. Disponível em: <http://www.eurojust.
europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202017/AR2017_
PT.pdf>. Acesso em: 20.07.2018.
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3.2. O Parlamento Europeu

No exercício de sua função legislativa no âmbito da UE, conjuntamente 
com o Conselho da UE, o Parlamento europeu, também engajado na luta contra 
o terrorismo, editou normas para prevenir e combater os ataques e ameaças.

Ainda em 2015, o Parlamento aprovou junto com o Conselho novas nor-
mas para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento a terroristas. Desde 
2016, após iniciativa legislativa da Comissão, o Parlamento e o Conselho da 
UE trabalham em novas normas para endurecer o cerco contra o financiamen-
to de terroristas.

Em 2017, o Parlamento e o Conselho aprovaram a Diretiva (UE) 2017/541 
que adapta a legislação da UE em matéria de combate ao terrorismo e esta-
belece regras mínimas relativas à definição de infrações penais e das sanções 
relacionadas à prática de terrorismo21.

A diretiva traz um rol exaustivo de infrações, consideradas de alta gravi-
dade, que os Estados-Membros da UE devem classificar como terroristas em 
seu direito penal nacional. São infrações que se qualificam como de natureza 
terrorista, sejam tentadas ou praticadas.

São previstas, também, infrações ditas relacionadas com atividades terro-
ristas que são punidas mesmo que não tenham sido efetivamente cometidas, 
como, por exemplo, o fornecimento ou obtenção de fundos com o intuito de 
serem utilizados ou com o conhecimento de que serão utilizados para a práti-
ca de qualquer ato relacionado ao terrorismo.

No que se refere ao apoio às vítimas, a diretiva reconhece o direito de 
acesso imediato a serviços e profissionais médicos, psicólogos e ampla assis-
tência jurídica, mesmo que a vítima resida em um país da UE diverso daquele 
em que ocorreu o ataque. Ademais, a diretiva ainda reforça os mecanismos de 
resposta à emergência logo após um ataque terrorista com o escopo de assegu-
rar o máximo apoio às vítimas.

A Diretiva 2.017/541 entrou em vigor em 20 de abril de 2017.

3.3. A Comissão

O Vice-Presidente da Comissão é também o Alto Representante para as-
suntos externos e política de segurança da União Europeia. É responsável pela 
diplomacia e assuntos externos do bloco e comanda a política externa comum 
e de segurança e defesa pública.

21 UNIÃO EUROPEIA. Luta contra o terrorismo – definições de infrações terroristas e apoio às vítimas 
de terrorismo. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGIS-
SUM:4322328&qid=1412582464618&from=EN>. Acesso em: 13.07.2018.
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Todos os Estados-Membros se comprometem com uma política de se-
gurança externa comum para a União, a qual tem como objetivo fortalecer a 
ação externa através do desenvolvimento de capacitações civis e militares para 
a prevenção de conflitos e gerenciamento de crises.

Com a missão de auxiliar o Alto Representante na missão de política 
externa e segurança e defesa pública, foi criado o Serviço de Ação Externa 
Europeu ou EEAS (European External Action Service). Previsto desde 2009 no 
Tratado de Lisboa, o Serviço iniciou formalmente suas atividades em 1º de 
janeiro de 201122.

No que diz respeito ao combate ao terrorismo, a EEAS produziu um 
documento em 2016, no auge dos ataques terroristas islâmicos na Europa, 
estabelecendo os objetivos das ações externas antiterrorismo da UE23.

Ciente de que as ameaças terroristas são cada vez mais diversas e geogra-
ficamente difusas, o documento reconhece que os atos de terror permanecem 
significativos, complexos e imprevisíveis. Assim, traz como necessária uma efi-
caz coordenação das medidas antiterror entre a UE e os Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros internacionais, além da integração dos trabalhos 
antiterror internos e externos das instituições do bloco.

Esse trabalho de coordenação realizado pela EEAS é de suma importân-
cia, tendo em vista que, por se tratar de um assunto de segurança nacional, o 
combate ao terrorismo é, essencialmente, de competência dos Estados-Mem-
bros. Logo, a EEAS foca seus trabalhos na dimensão externa do combate ao 
terrorismo em estreita articulação com os Estados-Membros. Sua principal 
função, portanto, é gerenciar o combate ao terrorismo no âmbito externo e 
possibilitar a prestação de assistência da UE e dos Estados-Membros aos de-
mais países parceiros, para assegurar a coerência e a eficiência no combate glo-
bal ao terror. Conjuntamente com a EEAS, o combate ao terrorismo através 
da política externa é realizado por um grupo de combate ao terror vinculado 
à Diretoria de Política de Segurança e Prevenção de Conflitos – Security Policy 
and Conflict Prevention Directorate.

A política e os objetivos das ações externas de combate ao terrorismo da 
UE se dividem em cinco principais eixos:

a) Promoção e fomento de diálogos políticos permanentes sobre combate 
ao terrorismo com diversos países, instituições e organizações, como as 

22 UNIÃO EUROPEIA. About the European External Action Service (EEAS). Disponível em: <https://
eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-service-eeas_
en>. Acesso em: 17.07.2018.

23 UNIÃO EUROPEIA. Counter-Terrorism. Disponível em: <http://eueuropaeeas.fpfis.slb.ec.europa.
eu:8084/headquarters/headquarters-homepage/411/counter-terrorism_en/>. Acesso em: 17.07.2018.
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Nações Unidas, os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, a Turquia, o 
Paquistão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Austrália;

b) Coordenação multilateral de combate ao terrorismo. A UE partici-
pa como protagonista da estratégia global antiterrorismo das Nações 
Unidas, através de colaboração nos diálogos e na edição de normas da 
ONU sobre o tema. A UE também é membro ativo do Fórum Global 
Antiterrorismo, garantindo suporte as suas principais iniciativas para 
observância das normas elaboradas e combate à violência extremista, 
e de uma série de outros organismos internacionais de combate ao 
terrorismo24;

c) Criar e implementar estratégias e planos de ações específicos antiter-
rorismo da UE em outras regiões e países do globo, como as Ações 
Estratégicas Externas Antiterror na Síria e Iraque; as Estratégias de 
Segurança Antiterror no Paquistão; o Plano de Ação Antiterrorismo 
no Iêmen e na região da Somália, Etiópia e Quênia (Horn of Africa) e 
a Estratégia de desenvolvimento e segurança da região do Sahel sub-
-Sahariano na África;

d) Promover a prevalência do combate ao terrorismo na política externa da 
UE e proporcionar a integração do desenvolvimento com a segurança;

e) Planejar a capacidade da UE na construção de planos e programas 
de apoio aos esforços no combate ao terrorismo em outros países e 
coordenação com parceiros relevantes.

Além da EEAS, no âmbito da Comissão Europeia, também existem me-
didas de combate ao terror, tais como os serviços (HOME, JUST, DEVCO e 
FPI) e as Agências Europol e Eurojust. Desde novembro de 2014, o Comissário 
para imigração, assuntos internos e cidadania é o responsável pelos assuntos 
antiterrorismo no âmbito interno da UE.

3.4. O Tribunal de Justiça da UE

O Tribunal de Justiça da União Europeia tem desempenhado um papel 
de efetivo controle das medidas restritivas referentes ao terrorismo que foram 
ou podem vir a ser tomadas pelas demais Instituições da UE, no sentido de 
proteger o cidadão que, eventualmente, se sentir violado em seus direitos.

Em primeiro lugar, é preciso diferenciar as medidas restritivas que, de 
acordo com o Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE), podem 

24 A UE também integra o International Institute on Criminal Justice and Rule of Law em Malta; do He-
daya Center em Abu Dhabi e do Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) em 
Genebra. 
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ser aplicadas no âmbito do Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça 
(ELSJ)25 e aquelas aplicadas no exercício da política externa da UE, com base 
na PESC (Política Externa e Segurança Comum).

O ELSJ está previsto no art. 3º, n. 2, do Tratado da União Europeia 
(TUE), o qual determina que a UE deve proporcionar aos seus cidadãos um 
espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, em que seja 
assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequa-
das em matéria de controles na fronteira externa, de asilo e imigração, bem 
como de prevenção da criminalidade e combate a esse fenômeno. Por sua vez, 
as medidas restritivas que podem vir a ser adotadas no âmbito do ELSJ estão 
previstas no art. 75 do TFUE.

As medidas restritivas no âmbito da política externa encontram regula-
mentação no art. 215 do TFUE.

A diferenciação das medidas tomadas no âmbito da ELSJ e da PESC é de 
suma importância, pois, ainda de acordo com o próprio TFUE, o Tribunal 
de Justiça tem competência para controle, análise e julgamento daquelas de-
senvolvidas no ELSJ, mas não sobre aquelas tomadas em matéria de PESC26.

Todavia, mesmo que as medidas sejam tomadas no âmbito da PESC, 
ainda haveria a competência de controle pelo Tribunal de Justiça quando atin-
girem pessoas singulares ou jurídicas, por força do art. 275, § 2º, do TFUE27.

As mais recentes medidas adotadas pela UE de controle de fronteiras e 
colheita, checagem e uso de dados (PNR) é um exemplo de medida restritiva 
que pode vir a ser controlada pelo Tribunal de Justiça, caso alguma pessoa 
individual ou jurídica se sinta violada em seus direitos.

Um dos exemplos de atuação do Tribunal de Justiça frente às medidas 
restritivas aplicadas pela UE foi o caso conhecido como Kadi. Trata-se de um 
marco e um importante precedente na forma do TJUE lidar com os direitos 
e com as garantias dos destinatários das medidas e sanções aplicadas pela UE 
referentes ao combate ao terrorismo.

Em apertada síntese, a partir de 2001, o Conselho de Segurança da 
ONU editou resoluções relacionadas às medidas de combate ao terrorismo, 
com aplicação de sanções, dirigidas contra pessoas e entidades suspeitas de 

25 UNIÃO EUROPEIA. Espaço de liberdade, segurança e justiça: Aspectos gerais. Disponível em: <http://
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.1.pdf>. Acesso em: 25.07.2018.

26 UNIÃO EUROPEIA. TFUE. Art. 275, Parágrafo primeiro: “o Tribunal de Justiça da União Europeia 
não dispõe de competência no que diz respeito às disposições relativas à política externa e de segurança 
comum, nem no que diz respeito aos actos adoptados com base nessas disposições.”

27 UNIÃO EUROPEIA. TFUE. Art. 275, § 2º: “o Tribunal é competente para (…) se pronunciar sobre os 
recursos interpostos nas condições do quarto parágrafo do artigo 263.º do presente Tratado, relativos à 
fiscalização da legalidade das decisões que estabeleçam medidas restritivas contra pessoas singulares ou 
colectivas, adoptadas pelo Conselho com base no Capítulo 2 do Título V do Tratado da União Europeia.”
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envolvimento com atividades terroristas. Em 17.10.2001, o nome de Y. A. 
Kadi foi incluído nas listas de sanções, por ser pessoa supostamente associa-
da a Osama Bin Landen e à rede Al-Qeada. Inconformado com a inclusão 
de seu nome nessas listas, notadamente, em relação ao congelamento de seus 
fundos e recursos financeiros, Kadi interpôs recurso de anulação perante o 
Tribunal Geral da UE alegando, principalmente, violações do direito de ser 
ouvido, do direito de propriedade, do princípio da proporcionalidade e do 
direito a uma prestação jurisdicional efetiva.

O Tribunal Geral negou provimento ao seu recurso, mas Kadi recor-
reu ao TJUE que, então, anulou o acórdão do TG. O fundamento utilizado 
pelo TJUE foi no sentido de que a eficácia da prestação jurisdicional implica 
na necessidade da autoridade competente da União comunicar à pessoa em 
questão os motivos da decisão de inscrição em causa e, ainda, que lhe dê a 
possibilidade de ser ouvida a esse respeito. Como tais elementos não foram ob-
servados no caso de Kadi, o TJUE concluiu que os direitos de defesa e o direito 
a uma fiscalização jurisdicional efetiva, assim como o direito de propriedade 
do mesmo tinham sido violados. Ao final de vários anos de disputa judicial 
e decisões, o TJUE confirmou a anulação do regulamento controvertido na 
parte referente a Kadi.

O caso em questão contribuiu para estabelecer algumas conclusões sobre 
o controle judicial, no âmbito da UE, de medidas restritivas adotadas no com-
bate ao terrorismo28:

i. os atos jurídicos que aplicam sanções, mesmo que decorrentes de reso-
luções do Conselho de Segurança da ONU, não estão isentos de controle 
jurisdicional por autoridades judiciárias da UE, notadamente, para efe-
tivar a garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos destinatários 
das sanções;
ii. a ausência de apresentação de todos os motivos que fundamentaram a 
inclusão do nome de uma pessoa na lista de sanções, inclusive em lista da 
própria UE, não implica em violação automática dos direitos da pessoa, 
sendo necessário verificar se os motivos apresentados já bastariam para 
justificar a aplicação da medida restritiva;
iii. é preciso levar em consideração os fundamentos trazidos pela pessoa in-
teressada, que podem inverter o ônus da prova e exigir, das instituições da 
UE que executam as sanções, a apresentação de novos elementos que per-
mitam a continuidade das medidas e sanções aplicadas no âmbito da UE.

28 MOURÃO, Rodrigo. As medidas restritivas aplicadas pela União Europeia no combate ao ter-
rorismo. RJLB, Ano 1 (2015), n. 4. Disponível em: <http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/
rjlb/2015/4/2015_04_1491_1591.pdf>. Acesso em: 25.07.2018.
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Outro exemplo de atuação do Tribunal de Justiça, além de questões indi-
viduais de pessoas físicas, envolveu o movimento palestino Hamas. Em 2001, 
logo após os atentados do World Trade Center, o Hamas foi incluído em uma 
listagem de terroristas da União Europeia29. 

Decorridos mais de 13 anos, o Hamas passou por transformações e obte-
ve status de partido político, vencendo as eleições parlamentares na Palestina 
em 2006. A partir de 2007, após confronto armado com o movimento Fatah, 
o Hamas assumiu definitivamente o controle político da Faixa de Gaza. Atual-
mente, o primeiro ministro da Autoridade Nacional da Palestina Ismail Hani-
ya é um político vinculado ao Hamas, com aprovação do Presidente Palestino 
Mahmoud Abbas, um dos antigos fundadores do Fatah30.

Em razão dessa nova realidade, em 2014, o Hamas propôs uma ação so-
licitando à UE sua retirada da lista de terroristas. O pedido foi acolhido pelo 
Tribunal Geral em 2014. Todavia, após recurso, o Tribunal de Justiça da UE, 
em 26.07.2017, cassou a decisão do TG e determinou o retorno do Hamas para 
a lista de terroristas da UE31.

4. A ESTRATÉGIA DE COMBATE AO TERRORISMO DA UE

4.1. Os 4 pilares estratégicos

Logo após o ataque terrorista de março de 2004 em Madri, com saldo de 
191 mortos e mais de 2.000 feridos, atribuído a uma célula terrorista vinculada 
à Al-Qeada, a União Europeia decidiu estabelecer o combate ao terrorismo 
como prioridade máxima e ingressar com vigor na guerra contra o terror. As-
sim, já em 2005, o Conselho da UE adotou o chamado “planejamento Estra-
tégico Antiterror da UE”, com o escopo de combater o terrorismo em âmbito 
global e tornar a Europa mais segura32.

O planejamento estratégico foi adotado antes mesmo da entrada em vi-
gor do Tratado de Lisboa em 2009, mas foi integralmente ratificado pelos 
Estados-Membros que o assinaram.

A estratégia definida de combate ao terror se estrutura em 4 principais 
pilares: prevenção, proteção, rastreamento e resposta. Em complementação a 

29 THE NEW YORK TIMES. Hamas. Disponível em: <https://www.nytimes.com/topic/organization/ha-
mas>. Acesso em: 27.07.2018.

30 OBSERVADOR. Tudo sobre a Faixa de Gaza. Disponível em: <https://observador.pt/seccao/mundo/
medio-oriente/faixa-de-gaza/>. Acesso em: 27.07.2018.

31 JORNAL DO BRASIL. Tribunal da UE mantém Hamas em lista de terrorismo. Disponível em: 
<https://www.jb.com.br/internacional/notícias/2017/07/26/tribunal-da-ue-mantem-hamas-em-lista-de-
terrorismo/>. Acesso em: 25.07.2018.

32 UNIÃO EUROPEIA. EU Counter-terrorism strategy. Disponível em: <http://www.consilium.europa.
eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/>. Acesso em: 13.07.2018.
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esses pilares, a estratégia reconhece a importância da cooperação com os de-
mais países e organismos internacionais.

a) Prevenção:
O pilar da prevenção consiste em estratégias que visam atacar as causas 

que geram a radicalização e o recrutamento, principalmente de jovens, para 
células terroristas. Estratégias específicas nesse sentido foram adotadas pelo 
Conselho da UE em 2008. 

As estratégias de prevenção foram revisadas pelo Conselho da UE em 
junho 2014 para incluir o combate às novas formas de terrorismo, como os 
atos praticados por um único agente, a cooptação de estrangeiros pelas células 
terroristas (foreign terrorista fighters)33, e o uso de mídias sociais por terroristas. 
Em dezembro de 2014, o mesmo Conselho adotou as diretrizes para imple-
mentação das estratégias atualizadas.

b) Proteção:
O pilar da proteção tem por objetivo proteger os cidadãos e a infraestru-

tura dos Estados-Membros, além de buscar sempre reduzir a vulnerabilidade 
de ambos frente aos ataques terroristas.

Para tanto, inclui a segurança das fronteiras externas da UE, o aperfeiçoa-
mento da segurança nos meios de transporte, e a proteção de possíveis alvos 
estratégicos, reduzindo a vulnerabilidade da infraestrutura mais essencial.

Nessa área, o Conselho da UE e o Parlamento adotaram uma diretiva re-
gulamentando o uso de dados PNR ou passenger name record em abril de 2016 
(2016/681). Os Estados-Membros têm dois anos para implementar esse sistema 
de dados. O PNR consiste na coleta de informações fornecidas por passageiros a 
companhias aéreas quando da reserva de passagens aéreas e realização de check-in. 
Essas informações contêm as datas da viagem, o itinerário, informações do bilhete 
aéreo, contatos, agência de viagem, modo de pagamento da passagem, número do 
assento no voo e informações sobre bagagem. As empresas aéreas são obrigadas 
a fornecer tais informações ao Estado-Membro que, por sua vez, deve estabelecer 
entidades responsáveis pelo arquivamento e processamento desses dados34.

33 De acordo com o Comitê Antiterrorismo do Conselho de Segurança da ONU, Foreing Terrorist Fighters 
são indivíduos que viajam para outro Estado, diverso do seu Estado de residência, com a intenção de 
perpetrar, planejar, preparar ou participar de atos terroristas, ou ainda fornecer ou receber treinamento 
terrorista, inclusive em conexão com conflitos armados. Conforme levantamento do Conselho de 
Segurança, em 2014, organizações terroristas como Al-Qaida, o Estado Islâmico no Iraque e no Levante 
(ISIL também conhecido como Da’esh) e grupos associados já atraíram mais de 30.000 estrangeiros de 
mais de 100 países membros da ONU. ONU. Foreing terrorist fighters. Disponível em: <https://www.
un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/>. Acesso em: 18.07.2018.

34 UNIÃO EUROPEIA. Passenger Name Record (PNR). Disponível em: <https://ec.europa.eu/home-af-
fairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en>. Acesso em: 18.07.2018.
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c) Persecução:
O terceiro pilar estratégico tem como objetivo dificultar a capacidade dos 

terroristas de planejar e organizar ataques e, também, de levar seus agentes para 
prestar conta com a justiça, nos bancos dos réus.

Para atingir tais objetivos, a UE tem focado em: 
i) fortalecer a capacidade nacional dos Estados-Membros de aplicação das 
estratégias;
ii) aperfeiçoar a cooperação e a troca de informações entre a polícia e as 
autoridades judiciais;
iii) impedir o financiamento do terrorismo;
iv) reduzir os recursos para suporte e comunicação dos terroristas.
Ainda, dentro desse terceiro pilar, o Conselho da UE e o Parlamento 

adotaram diretiva com novas regras para a prevenção de lavagem de dinheiro 
e financiamento de terrorismo35.

e) Resposta:
O objetivo do quarto pilar estratégico de combate ao terrorismo é estabe-

lecer medidas para que a UE esteja preparada para eventual ataque, saiba como 
gerenciar uma vez ocorrido e consiga minimizar as consequências do mesmo. 

Isso é feito através do aperfeiçoamento da capacidade da União em lidar 
com um ataque já ocorrido, em coordenar a resposta e em proporcionar assis-
tência às vítimas. As prioridades desse quarto pilar incluem:

i) Desenvolver a capacidade da UE coordenar as crises;
ii) Revisar o sistema de proteção civil;
iii) Desenvolver ferramentas de avaliação de riscos;
iv) Compartilhar práticas exitosas de assistência às vítimas de terrorismo.

Com a intenção de colocar em prática essas prioridades, em 2014 foi 
adotada decisão do Conselho da UE para a implementação da Cláusula de 
Solidariedade, prevista no art. 222 do Tratado de Funcionamento da UE, 
e que permite à UE e aos Estados-Membros ação conjunta para prevenção 
do terrorismo em qualquer um dos Estados-Membros, e assistência para 
qualquer dos Estados-Membros que seja alvo de desastre natural ou causa-
do pelo homem36.

Com o mesmo intuito, a UE revisou seu planejamento de coordenação 
de emergências e crises, e o substituiu pelo novo planejamento integrado de 

35 UNIÃO EUROPEIA. Fight against money laundering and terrorist financing. Disponível em: 
<http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-finan-
cing/>. Acesso em: 18.07.2018.

36 UNIÃO EUROPEIA. Solidarity Clause. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/
solidarity_clause.html>. Acesso em: 19.07.2018.
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resposta às crises políticas (IPCR) em junho de 2013. Da mesma forma, foi 
revisada a legislação da UE sobre proteção civil no final de 2013.

4.2. A Cooperação Global

É consenso na UE que as políticas e estratégias relacionadas à prevenção e 
combate ao terrorismo perdem em eficiência se não houver um efetivo engaja-
mento do bloco com os demais países do globo e com os organismos interna-
cionais. O terrorismo atual é um fenômeno com características globais, e o seu 
combate não poderia se dar de outra maneira. Assim, a política de segurança e 
antiterrorismo da UE está em ligação próxima e constante com outros países 
e, notadamente, com os seus vizinhos. 

Nesse sentido, em junho de 2014, o Conselho Europeu disse ser ne-
cessária uma efetiva política antiterrorismo com a integração dos âmbitos 
interno e externo do bloco. Da mesma forma, em fevereiro de 2015, os 
líderes europeus novamente expressaram a necessidade de que a UE tenha 
um maior engajamento com os demais países em questões de segurança e 
combate ao terrorismo.

O engajamento da UE com os demais países em relação ao terrorismo 
compreende a abertura de diálogo político de alto nível, a adoção de cláusulas 
de cooperação mútua ou assistência específica a determinado país, e a capaci-
dade de criar projetos com países mais estratégicos. 

A cooperação mútua antiterrorismo é levada a cabo pela UE em países 
dos Balcãs Orientais – antiga Iugoslávia (Bósnia e Herzegovina, Croácia, Ma-
cedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo) e Albânia. Desses países, somente a 
Croácia já ingressou na UE em 2013. Também está presente na África, princi-
palmente na região Norte, no Sahel e no chamado “chifre da África” (Horn of 
Africa) que inclui a Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Contudo, por fim, 
há cooperação em países da Ásia e da América do Norte.

Com os Estados Unidos, a UE desenvolve, nos últimos anos, projeto de 
cooperação mais minucioso e avançado e que alcança áreas como o combate 
ao financiamento do terrorismo, transporte e fronteiras, cooperação jurídica e 
extradição. As autoridades americanas têm trabalhado cada vez mais próximas 
da Europol e da Eurojust. 

Além de outros países, a UE também trabalha em cooperação com or-
ganizações internacionais e regionais na construção de consensos e critérios 
comuns de combate ao terrorismo. Entre outros, a UE tem cooperado com 
as Nações Unidas, o Fórum Global antiterrorismo, o Conselho da Europa, a 
Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), a Liga dos Es-
tados Árabes e a Organização para Cooperação Islâmica. Em cooperação com 
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o Fórum Global Antiterrorismo37, a UE adotou medidas restritivas contra 
pessoas ou entidades associadas com a rede da Al-Qaeda, por exemplo.

CONCLUSÃO

O terrorismo na Europa não é um fenômeno recente. Durante as décadas 
de 1960 e 1970, vários Estados membros da União Europeia conviveram com 
ataques terroristas de grande vulto. Diversos movimentos e grupos, a maioria 
com viés e ideologias políticas, extremistas, separatistas e antigovernamentais, 
surgiram de dentro dos próprios países europeus e promoveram décadas de 
terror contra forças policias e militares, mas, também, contra civis, e em locais 
turísticos com grande adensamento de pessoas. Grupos como as Brigadas Ver-
melhas na Itália, o IRA no Reino Unido e o ETA na Espanha assumiram uma 
série de atentados durante os seus anos de luta e existência.

Com o tempo, porém, esses grupos internos foram perdendo força, devi-
do a uma série de motivos, como a prisão de seus líderes, o combate das forças 
oficiais que minaram a capacidade operacional, a ausência de apoio popular 
significativo, e acabaram por se extinguirem ou deixaram as armas e se inseri-
ram no sistema político local. 

As Brigadas Vermelhas na Itália, que atingiram o seu ápice em 1978 com 
o sequestro e a execução do ex-Primeiro Ministro Aldo Moro, já chegaram 
enfraquecidas e quase inexistentes à década de 1990. O IRA, que teria sido 
responsável por mais de 3.500 mortes, declarou em 200538 o final da luta 
armada e a entrega das armas, passando a atuar na política, sendo que apenas 
uma pequena facção minoritária ainda estaria desenvolvendo ações terroristas, 
mas sempre de pequeno porte e dirigidas a alvos do governo, como policiais e 
militares39. Mais recentemente, em 2017, o ETA declarou o fim da luta arma-
da e a entrega das armas, com pedido de desculpas pelas mais de 800 mortes 
ocasionadas por seus ataques.

O enfraquecimento e a desintegração dos grupos terroristas internos, po-
rém, não puseram fim ao terrorismo na Europa. Após 2001, as ameaças e os 
ataques terroristas adquiriram novos atores, formas e motivações.

Os atos de terror passaram a vir de grupos chamados “jihadistas”, com 
células de origem fundamentalista islâmica, fora da Europa, com bases em 

37 GCTF. Global Counterterrorism Forum. Disponível em: <https://www.thegctf.org/>. Acesso em: 
19.07.2018.

38 BBC. Entenda o conflito na Irlanda do Norte. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2009/03/090310_qanda_irlandan_cq>. Acesso em: 27.07.2018.

39 EUROPOL. Eropean Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018). Dispo-
nível em: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-
situation-and-trend-report-2018-tesat-2018>. Acesso em: 30.07.2018.
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países devastados por anos de guerras no Oriente Médio, como Iraque, Síria 
e Afeganistão. Os ataques em solo europeu, com a utilização de bombas 
no início, mostraram-se extremamente adaptáveis às formas de combate e 
flexíveis com o decorrer do tempo, chegando ao ponto de serem cometidos 
com o uso de carros alugados para atropelar pessoas, com armas de fogo de 
uso comum, e até mesmo somente com o uso de facas de cozinha. Situações 
que demandam mínima organização e planejamento para execução, além de 
pouco custo financeiro.

À dificuldade criada para combater essas novas formas adaptáveis e flexí-
veis de promover o terror é somado o fator, provavelmente mais marcante des-
se terrorismo atual, que é a sua capacidade de utilização e propagação de mídia 
eletrônica via internet e redes sociais. A divulgação de vídeos de exaltação ao 
extremismo islâmico, de treinamento de terroristas, de pessoas sequestradas, e 
de execução de reféns pela internet e redes sociais, além do alcance da divul-
gação pela imprensa dos atos terroristas que ganham um enorme apelo, pois, 
atingem, na sua maioria, pessoas no transporte público, bares, restaurantes, 
casas noturnas e calçadões, tem ocasionado um efeito de propaganda e incen-
tivo para a cooptação de novos membros, notadamente sobre jovens pobres e 
discriminados, filhos de imigrantes de origem islâmica, que nasceram e vivem 
nos países da UE, e que se propõem a filiarem às células terroristas, via inter-
net, ou até mesmo praticarem atos de terror em nome delas espontaneamente, 
sem qualquer vínculo, apenas como simpatizantes da causa e do extremismo 
islâmico. Alguns, inclusive, viajaram ao Oriente Médio para receber treina-
mento e retornaram aos seus países de origem para cometer atos terroristas.

Esse novo contexto de terror também desafia e obriga a União Europeia 
a uma constante revisão e adaptação da sua política antiterror. Já em 2005, foi 
editada a Estratégia Antiterrorismo da UE, focada em combater o terrorismo 
de forma global em cooperação com outros países e instituições, e em tornar 
a Europa mais segura. 

A estratégia de 2005 é composta de quatro pilares: prevenção, proteção, 
persecução e resposta. A execução e o aprimoramento dessa estratégia envol-
vem várias instituições da UE, como o Conselho Europeu, o Conselho da UE, 
o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça da UE.

A prevenção é focada no combate ao radicalismo religioso e político, 
e no controle do recrutamento de novos membros e simpatizantes para as 
células terroristas. A proteção visa reduzir a vulnerabilidade das pessoas e da 
infraestrutura do local de ataque. A persecução tem como objetivo dificultar a 
capacidade de organização e planejamento terrorista, além de levar os agentes 
para responderem perante a justiça. Por fim, a resposta visa melhorar a capa-
cidade das autoridades de gerenciar e minimizar um ataque terrorista, além de 
estarem preparadas para um possível novo ataque.
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Essas estratégias foram adaptadas e aprimoradas diante das próprias 
transformações e dos novos meios de promoção do terror. Em 2014, o pilar 
de prevenção foi revisado para enfrentar os atos de terrorismo praticados por 
um único agente, os chamados “combatentes estrangeiros” (foreing fighters) e o 
uso de mídia social pelos terroristas. Em 2016, o pilar de proteção foi reforça-
do com a criação do banco de dados com o registro dos nomes dos passageiros 
(PNR) de todos os voos que chegam na UE para fim de coleta e cruzamento 
de dados de viajantes. Em 2015, o pilar da persecução foi incrementado com 
a adoção, pelo Parlamento e Conselho da UE, de novas regras para prevenir 
e impedir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Entre 2013 e 
2014, o pilar da resposta também foi reforçado com a implementação da Cláu-
sula de Solidariedade e as revisões da legislação de proteção civil e da política 
integrada de resposta às crises.

Conjuntamente com os pilares, a estratégia antiterror da UE é baseada em 
uma forte e constante cooperação interna, entre os Estados-Membros, e externa, 
com outros países parceiros e organizações internacionais, para o combate ao 
terrorismo. Nesse aspecto, agências europeias como a Europol e a Eurojust de-
sempenham ações importantes tanto no desenvolvimento do Centro Europeu de 
Combate ao Terrorismo (ECTC) vinculado à Europol, como no fortalecimento 
de investigações conjuntas contra o terrorismo comandadas pela Eurojust.

Dados dos relatórios editados pela Europol demonstram um decréscimo 
do número de vítimas fatais e feridas40 decorrentes de atos de terror entre os anos 
de 2015 e 2017, apesar de o ano de 2017 ter revelado um aumento significativo 
no número de ataques impedidos, fracassados ou completados dentro da UE.

A avaliação desses relatórios demonstra que as estratégias de combate 
ao terrorismo na UE têm se mostrado mais eficientes nos pilares da proteção 
e da resposta, diante do decréscimo das vítimas fatais e dos danos causados 
pelos ataques entre 2015 e 2017. Porém, ajustes ainda são necessários devido 
ao expressivo aumento no número de vítimas feridas em 2017 (844) em com-
paração aos anos anteriores (2016 – 379 e 2018 – 360).

No que se refere ao pilar da persecução, é possível verificar-se que sua efi-
ciência se manteve constante, tendo em vista que o número de suspeitos presos 
por atos terroristas manteve-se estável entre 2014 e 2017, com 975 presos nesse 
último ano41. 

40 Número de pessoas mortas e feridas por ataques terroristas na UE: em 2014 – 4 mortos; em 2015 – 151 
mortos e 360 feridos; em 2016 – 142 mortos e 379 feridos; em 2017 – 68 mortos e 844 feridos. EU-
ROPOL. Eropean Union Terrorism Situation and Trend Reports. Disponível em: <https://www.
europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-
0-bottom-2>. Acesso em: 31.07.2018.

41 Número de suspeitos de terrorismo presos na UE em 2014: 774; em 2015: 1077; em 2016: 1002; em 
2017: 975. EUROPOL. Eropean Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018). 
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Todavia, o aumento de 45% no número de ataques terroristas em 2017 
demonstra a necessidade de revisão e aprimoramento no pilar da prevenção. 
Notadamente, tendo em vista que os recentes ataques têm sido realizados com 
menor planejamento e organização, por pessoas sozinhas ou em pequeno nú-
mero, com veículos alugados utilizados como arma, e ainda com facas e ob-
jetos de menor potencial ofensivo. Situações que exigem novas abordagens e 
estratégias no âmbito do pilar da prevenção.

O terrorismo atual tem se mostrado cada vez mais imprevisível, dinâmi-
co, e adaptável às ações que visam combatê-lo, além de atingir um apelo mi-
diático e uma fácil propagação pelo mundo, diante da rapidez e facilidade que 
adquiriu a comunicação, que favorecem a cooptação de novos agentes locais 
e estrangeiros. Características que, além de não tornarem o terrorismo menos 
perigoso ou violento, constantemente desafiam às autoridades no sentido da 
tomada de novas providências e estratégias mais inteligentes de combate.

O desafio da UE continua sendo, portanto, justamente permanecer aten-
ta à constante mutação do terrorismo, no sentido de acompanhar suas novas 
formas de surgimento, expansão e execução, com o fortalecimento das estraté-
gias de prevenção e combate, da cooperação internacional, e do aprimoramen-
to da inteligência antiterrorismo.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, a integração de diferentes atores internacionais, bem como 
esses processos, ocupam relevante espaço no noticiário. Embora o termo “in-
tegração” seja de fácil compreensão, doutrinariamente, tal terminologia possui 
um sentido mais complexo, com diferentes matizes e analisado por diferentes 
áreas do conhecimento, o que culmina na dificuldade em estabelecer uma in-
terpretação comum e uniforme, além de que a integração acarreta implicações 
de natureza política, econômica, jurídica, social, etc.

É importante ressaltar que, do ponto de vista histórico, a formação de 
organismos interestatais não é algo recente. Aliás, as uniões entre Estados vizi-
nhos ou separados geograficamente, porém, vinculados por interesses comuns, 
surgem mediante acordos de amizade e defesa mútua para a prosperidade e 
segurança das nações envolvidas, assim como para protegê-las de inimigos po-
tenciais. São exemplos de uniões com o objetivo de segurança estratégica, em 
distintos períodos históricos: a Liga Ateniense, a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), a Comunidade Europeia de Defesa e, posteriormen-
te, a integração europeia e sul-americana.

De conseguinte, levando-se em consideração esse histórico integracionis-
ta, que a integração configura uma ligação interestatal de natureza econômi-
ca, política, social e jurídica, sempre baseada na vontade de seus membros 
e também na conjuntura contemporânea dos seus desdobramentos, revela-se 
importante verificar no âmbito sul-americano a formação do Conselho Sul-
-americano de Defesa (CDS) da UNASUL como instância desse organismo 
vocacionado à cooperação regional em matéria de defesa, bem como suas pers-
pectivas diante das implicações políticas e geopolíticas existentes no sistema 
internacional e no espaço sub-regional. 

caPítulo 7

aS PErSPEctivaS do conSElho dE dEFESa  
Sul-aMEricano (CDS) da unaSul  

no contExto rEgional Sul-aMEricano
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O presente estudo busca analisar a integração regional sob o viés da 
cooperação regional em defesa, a partir do sistema institucional e jurídico 
da UNASUL. Nesse sentido, por meio do método histórico se possibilitou 
analisar como se deu a formação e desenvolvimento do respectivo conse-
lho, assim como o método dedutivo para verificar se e em que medida se 
deu a cooperação no tema da segurança regional. Para tanto, se utilizou 
fontes na literatura especializada impressa e digital, pertinentes à temática 
abordada.

 
1. A FORMAÇÃO DA UNASUL NO CONTEXTO REGIONAL – 
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A União das Nações Sul-americanas – UNASUL tem como antecedente 
institucional outro mecanismo sul-americano de integração nascido em 2004, 
na cidade de Cusco, no Peru, durante a Terceira Reunião de Presidentes da 
América do Sul, ocasião em que se formalizou a criação da Comunidade Sul-
-Americana de Nações – CSN. 

A partir dessa concertação de integração regional sul-americana, ocorre-
ram diversas reuniões dos mandatários dos países sul-americanos. Entre elas, 
entre os dias 16 e 17 de abril de 2007, em Isla Margarita, se deu a Primeira 
Cúpula Energética Sul-americana, onde além do tema energético foi decidida 
a institucionalização de um novo bloco regional que passaria a se chamar 
“União das Nações Sul-americanas” (UNASUL), substitutivo consecutivo da 
Comunidade Sul-americana de Nações (CSN).

Destarte, a Primeira Reunião da UNASUL ocorreu no dia 23 de maio 
de 2008, em Brasília, quando os mandatários aprovaram o texto do Tratado 
Constitutivo da UNASUL que veio a entrar em vigor de março de 2011. Con-
forme o Tratado fundacional, o organismo nasceu dotado de personalidade 
jurídica internacional com sede permanente da Secretaria Geral em Quito, no 
Equador, composto pelos 12 (doze) países sul-americanos. Para Nery (2016), 
o texto do tratado da UNASUL nasceu sob a inspiração das Declarações de 
Brasília, Cusco e Cochabamba, destacando a determinação de construção de 
uma identidade e cidadania sul-americanas em um espaço integração nas esfe-
ras política, econômica, social, ambiental e infraestrutura.

De outro bordo, a partir da formação da UNASUL, diversos mecanismos 
foram desenvolvidos no âmbito dessa instituição. Por exemplo, a incorpora-
ção da Iniciativa para Integração de Infraestrutura Regional Sul-americana – 
IIRSA à UNASUL como parte do fórum técnico do Conselho Sul-Americano 
de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), a criação do Fórum de Parti-
cipação Cidadã (FPC), tal como o Conselho de Defesa Sul-americano (objeto 
deste trabalho) e outros. 
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Vale destacar que a UNASUL, consoante Nery (2016), representa a ver-
tente política do regionalismo sul-americano se consolidando como uma ins-
tância apta para a negociação de crises regionais dentro de um processo de 
afirmação da identidade regional com importante papel geopolítico e geoe-
conômico, como garantidor de uma maior autonomia regional. Por outro 
lado, para Carvalho e Gonçalves (2016), a formação da UNASUL se traduziu 
em uma contenção aos interesses dos EUA na região, pois se tornou em um 
fórum até então inexistente para a discussão e mediação dos problemas regio-
nais, contando com a participação dos 12 (doze) países sul-americanos. 

Por derradeiro, o Tratado Constitutivo da UNASUL possibilita observar 
que, diferentemente de outros mecanismos de integração regional, o aspecto 
comercial não foi posto de primeira ordem, pois é notório tanto no preâm-
bulo como no artigo 2º o interesse em formar um espaço regional integrado, 
priorizando a formação de um espaço de diálogo entre os Estados, em diversos 
temas e, especificamente, em matéria de segurança, para buscar 

a coordenação entre os organismos especializados dos Estados Membros, 
levando em conta as normas internacionais, para fortalecer a luta contra o 
terrorismo, a corrupção, o problema mundial das drogas, o tráfico de pes-
soas, o tráfico de armas pequenas e leves, o crime organizado transnacional 
e outras ameaças, assim como para promover o desarmamento, a não pro-
liferação de armas nucleares e de destruição em massa e a desminagem; o 
intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa (Tratado 
da UNASUR, art.. 3º, q, s).

2. O CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO – 
ANTECEDENTES E CONSTITUIÇÃO 

Segundo Batista e Cavalheiro (2016), o governo norte-americano du-
rante o período de guerra fria insistia na tese que os países sul-americanos 
não investissem em defesa, pois na iminência de qualquer ameaça externa 
se colocavam na qualidade de uma força de segurança, chegando a propor 
a criação de uma força Pan-americana para garantir de forma hemisférica a 
defesa do continente.

Todavia, a partir do fim da guerra fria se formou uma ordem unipolar1, 
principalmente, dada a pujança militar norte-americana, assim como com a 

1 Para Raggio (2014), a mudança da multipolaridade para a unipolaridade pode ser observada mediante dife-
rentes dimensões, podendo afirmar que a partir do século XXI pelo aspecto político-militar existe um unipo-
larismo, sendo os Estados Unidos a potência hegemônica. Ver em OLIVEIRA JUNIOR, Joaner Campello 
de; VAZ, Nathalia Carolina de Oliveira. Uma análise da participação do Brasil na IIRSA como estratégia de 
política exterior e instrumento para integração da infraestrutura regional. In: Anais do Workshop Estado, 
Política e Desenvolvimento para uma agenda de pesquisa. GAITÁN, Flavio; SILVA, Roberta Rodri-
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intensificação da globalização surgiram novas ameaças, via atores não estatais, 
colocando em xeque o modelo de segurança hemisférico. Nesse sentido, ao 
longo do tempo foi erodindo o modelo de segurança coletiva diante da pouca 
efetividade do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR)2, a 
Junta Interamericana de Defesa (JID)3, a Organização dos Estados Americanos 
(OEA)4 e, também, pela atenção dada ao Departamento de Estado norte-ame-
ricano ao combate ao terrorismo, particularmente, pós o atentado às torres 
gêmeas, em 11 de setembro de 2001. (FUCCILLE, 2014) 

Dessarte, a mudança da preocupação norte-americana pós-2001, o fra-
casso da doutrina liberal e a presença marcante dos países asiáticos, singular-
mente a China em busca de matérias-primas, representam fatores importantes 
(OLIVEIRA JUNIOR; VAZ, 2016) para a mudança nas relações entre os atores 
internacionais e a propagação de mecanismos multilaterais de integração, em 
especial no espaço sul-americano como a UNASUL. Também não se pode 
olvidar que a mudança do ideário de enfrentamento entre Brasil e Argentina 
existente durante os governos militares5 e a aproximação de ambos foi elemen-

gues; RIBEIRO, Andrea (orgs.). ALACIP, 2016. p. 365-383. Disponível em: <http://alacip.org/wp-content/
uploads/2017/11/Workshop-GIEID.pdf>. Acesso em: 21 de agosto de 2018. 

2 Esse tratado de defesa hemisférica, assinado pelas repúblicas americanas na Conferência do Rio de 
Janeiro (1947), estabelecia basicamente que “um ataque armado por qualquer Estado contra um Estado 
americano será considerado como um ataque contra todos os Estados americanos”. Ao mesmo tempo, 
definia os princípios, obrigações e mecanismos que deveriam ser postos em ação em caso de neces-
sidade. O tratado procurava dar um formato permanente às afirmações de solidariedade hemisférica 
estabelecidas em encontros interamericanos anteriores, especialmente na Conferência do México, dois 
anos antes (1945). Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/trata-
do-interamericano-de-assistencia-reciproca-tiar>. Acesso em: 21 de agosto de 2018.

3 Segundo Mello, Brito e Caputo (2011, p. 38), “a junta interamericana de defesa foi criada em 1942 
quando a ameaça de uma guerra mundial demandava a criação de um sistema de defesa americano”. 
Disponível em: <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Portuguese/Mi-
litaryReview_20110831_art009POR.pdf>. Acesso em: 21 de agosto de 2018.

4 A origem da Organização dos Estados Americanos remonta à Primeira Conferência Internacional Ame-
ricana, realizada em Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. Dessa reunião, resultou a 
criação da União Internacional das Repúblicas Americanas, e começou a se tecer uma rede de disposi-
ções e instituições, dando início ao que ficará conhecido como “Sistema Interamericano”, o mais antigo 
sistema institucional internacional. Todavia, a OEA foi fundada em 1948 por meio da assinatura da 
Carta da OEA, em Bogotá, Colômbia, que entrou em vigor em 1951 e ao longo de sua existência sofreu 
a emenda por diversos protocolos. Tal organismo conforme estipula o art. 1º da referida Carta foi criado 
para concretizar nos Estados membros “uma ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, 
intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência”. 
Disponível em: <http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp>. Acesso em: 21 de agosto de 2018. 

5 Embora houvesse durante o período dos governos militares desconfiança mútua, também houve pro-
gressos, principalmente com a proposta argentina de consolidação de um projeto de integração nuclear 
com o intuito de evitar uma corrida armamentista que acabou não prosperando e a assinatura junto com 
o Paraguai do Acordo Tripartite de Cooperação Técnica Operativa, permitindo o uso partilhado das 
plantas de Corpus e Itaipu, a regularização da navegabilidade do Rio Paraná que equacionou o problema 
da utilização dos recursos hídricos da Bacia do Paraná. 
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to crucial para o processo de integração sub-regional. Nesse sentido, Vizentini 
(2001) ressalta que a aproximação de ambos os países nos princípios dos anos 
80 se converteu na espinha dorsal da integração regional, coroado pela criação 
do MERCOSUL, em 1991. 

Como observado, o acercamento entre Brasil e Argentina contribuiu para 
a construção dos passos iniciais do processo de integração no Cone Sul. De 
outra parte, a ideia de construção de um foro especificamente regional em 
matéria de defesa se deu em decorrência da coalização de diversos fatores. 

De forma preliminar, Medeiros Filho (2014) destaca que, em 2006, du-
rante um encontro entre os presidentes Chávez, Kirchner e Lula, realizado na 
Granja do Torto em Brasília, foi apresentada a proposta para a construção do 
CDS com o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico regional 
no setor de defesa e dar um caráter institucional às reuniões periódicas dos 
Ministros de Defesa da América do Sul. 

Essa iniciativa brasileira para a formação do conselho de defesa teve con-
tinuidade por meio dos esforços do então Ministro da Defesa Nelson Jobim 
de percorrer os países vizinhos por uma iniciativa denominada por ele de 
“diplomacia militar”. Na ocasião, o ministro apresentou dois objetivos prin-
cipais: a construção de uma identidade regional de defesa e a criação de uma 
indústria bélica sul-americana. (MEDEIROS FILHO, 2014)

Os interesses brasileiros na conformação desse conselho, resumidamente, 
podem ser explicados pela sua pujança regional, onde detém um território 
vasto de riquezas e uma limitada capacidade de defesa. A construção de uma 
identidade sul-americana de defesa, permitindo a construção de uma agenda 
de paz e segurança regional que não esteja submissa a conceitos e propostas 
de ação alheia à realidade regional e, ainda, à necessidade de modernização 
dos equipamentos de defesa, também poderia beneficiar os demais Estados 
membros da UNASUL por meio dos investimentos combinados em coopera-
ção, proporcionando maiores ganhos de escala e eficiência, por exemplo, em 
atividades de controle fronteiriço. (ABDUL-HAK, 2013). No mesmo sentido, 
Dreger (2009) assevera que o interesse brasileiro no estabelecimento de uma 
zona de paz sintetizado no estímulo à cooperação, à integração das políticas 
de defesa e à redução dos conflitos bilaterais também revela uma tentativa de 
fomentar a indústria bélica nacional, afinal, no âmbito da indústria de defesa 
sul-americana, o Brasil figura como o maior exportador sul-americano e o vi-
gésimo maior exportador de armas no mundo no período entre 2006 e 2010. 
(ABDUL-HAK, 2013) 

Após decorridos aproximadamente dois anos da reunião na Granja do 
Torto, em 23 de maio de 2008, durante a assinatura do Tratado Constituti-
vo da UNASUL voltou a se apresentar a ideia do Conselho Sul-americano 
de Defensa, inclusive o respectivo documento trouxe no art. 3º, alínea S, o 
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objetivo específico de intercâmbio de informação e de experiências em maté-
ria de defesa. Todavia, a proposta foi rejeitada pelo presidente colombiano, 
Álvaro Uribe, fundamentando para isso as diferentes visões entre os países a 
respeito das forças armadas revolucionárias da Colômbia – FARC e também 
pela defesa da OEA como mecanismo de defesa das crises regionais. (SAINT-
-PIERRE; CASTRO, 2008).

No entanto, Saint-Pierre e Palácios Junior (2014) destacam dois impor-
tantes acontecimentos que exerceram influência para a criação e consolidação 
do CDS: o primeiro deles foi o bombardeio colombiano na cidade fronteiriça 
de Angostura no Equador, e os acordos sobre a instalação de bases militares 
norte-americanas na Colômbia. Aliás, esse imbróglio foi o foco da III Cúpula 
da UNASUL, em Quito, em 2009. Abdul-Hak (2013), ainda, acrescenta como 
causa o surgimento do “Livro Branco: Comando de Mobilidade Aérea”, de 
autoria do governo norte-americano, que revelava a intenção de usar a base de 
Palanquero, na Colômbia, com o fulcro de assegurar autonomia e mobilidade 
as suas forças armadas na América do Sul e em escalas para a África e também 
a reativação da quarta frota norte-americana. 

Diante de tais antecedentes, da criação e desenvolvimento institucional 
da UNASUL, é que, finalmente, em 16 de dezembro de 2008, na Bahia, em 
uma Cúpula Extraordinária da UNASUL, foi decidida a criação do Conselho 
de Defesa Sul-americano como um órgão de cooperação, consulta e coordena-
ção em matéria de defesa. (UNASUR, 2008a)

Consoante o Estatuto do Conselho de Defesa Sul-americano, de 11 de 
dezembro de 2008, os objetivos gerais expressos no art. 4º do documento 
fundacional são:

Consolidar Suramerica como una zona de paz, base para la estabilidad democratica 
y el desarrolio integral de nuestros pueblos, y como contribuciön a la paz mundial; 
Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las 
caracteristicas subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la uni-
dad dc America Latina y ei Caribe; Generar consensos para fortalecer la cooperaciön 
regional en materia de defensa. (UNASUR, 2008b)

Institucionalmente, o Conselho é integrado por Ministras e Ministros de 
Defesa ou seus equivalentes nos Estados membros da UNASUL, que também 
conta com uma instância executiva ocupada pelos vice-ministros e vice-minis-
tras de defesa ou seus equivalentes. Por fim, a Presidência do Conselho será 
ocupada pelo mesmo país que ocupe a presidência Pro Tempore da UNASUL. 
(UNASUR, 2008b)

Para Abdul-Hak (2013, p. 193), o Conselho de Defesa Sul-americano 
foi lançado com o objetivo de criar “um mecanismo permanente de diálogo 
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regional sobre temas de defesa e cooperação militar, que pudesse tanto pro-
mover contatos regulares entre autoridades de defesa, como contribuir para 
a preservação de canais de comunicação em momentos de crise”. 

 
3. AVANÇOS E PERSPECTIVAS PARA O CONSELHO DE 
DEFESA SUL-AMERICANO  

Após a constituição da institucionalidade do CDS, ao longo do tempo, 
se desenvolveram importantes iniciativas, ao mesmo tempo em que foram 
erigidas algumas barreiras.

Saint-Pierre e Palácios Junior (2014) destacam que entre as medidas de 
confiança adotadas pelo CDS figura a proposta da delegação Argentina na 
UNASUL de construção de um Centro de Estudos Estratégicos para a DE-
FESA (CEED), que seria uma instância de assessoramento e consulta para 
o conselho em matéria de defesa, sem substituição aos Centros de Estudos 
Estratégicos Nacionais. 

Em 2009, na ocasião da Primeira Reunião do Conselho foi aprovado o 
Plano de ação 2009-2010 estabelecido em quatros eixos: Política de Defesa; 
Cooperação Militar; Ações Humanitárias e Operações de Paz; Indústrias e 
Tecnologias de Defesa; Formação e Capacitação. Vale destacar que dentro do 
eixo formação e capacitação se estabeleceu logo na primeira reunião do CDS 
a proposta de construir e por em funcionamento o Centro de Estudos Estra-
tégicos de Defesa (CEED). (UNASUR, 2009)

É importante realçar que no âmbito do eixo formação e capacitação 
ao longo dos vários planos de ação são reconhecidas expressivas ações dos 
Estados membros, por exemplo, o curso avançado de defesa sul-americano, 
desenvolvido pelo Brasil; o curso de capacitação técnica polar, capitaneado 
pela Argentina; o curso sul-americano de formação de civis em defesa; o curso 
avançado de defesa sul-americano para altos funcionários dos Ministérios de 
Defesa; o curso sul-americano de defesa e pensamento estratégico a cargo do 
Equador; e o curso sul-americano de direito internacional e direitos humanos 
das forças armadas, organizado pelo Peru. (SOUZA, 2016)

Na declaração de Guayaquil, de maio de 2010, resultante da segunda 
reunião ordinária do CDS, destaca-se a concordância em aprovar o Esta-
tuto CEED como instância para a geração de conhecimento e difusão do 
pensamento estratégico em matéria de defesa e segurança e promover a 
transparência dos gastos em defesa no qual Chile e Argentina liderariam 
um grupo de trabalho destinado a desenvolver uma metodologia tendente 
a resolver elementos técnicos e o desenho de um sistema de medição dos 
gastos de defesa dos países sobre uma base comum e de geral aceitação. 
(UNASUR, 2010). 
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No curso da IV Reunião Ordinária do CDS, em 2012, além a elaboração 
do Plano de ação de 2013, também foi aprovado um projeto para a produção 
conjunta de aviões não tripulados. (UNASUR, 2012). 

Durante a Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Defesa Sul-ameri-
cano, em Paramaribo, capital do Suriname, os ministros de defesa aprovaram a 
criação da Escola Sul-americana de Defesa (ESUDE). (UNASUR, 2014). Segun-
do Celso Amorim, presente na ocasião, a ESUDE “é uma instituição que vai nos 
permitir formar, dentro da pluralidade e diversidade que nos caracteriza, uma 
visão conjunta da nossa região e das nossas necessidades”. (BRASIL, 2014)

A ESUDE, de acordo com seu Estatuto, é um centro de ensino superior 
do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) de articulação das iniciativas na-
cionais dos Estados-Membros visando à formação e capacitação de civis e mi-
litares em matéria de Defesa e segurança regional no nível político-estratégico 
cujos objetivos são: formar e capacitar civis e militares em matéria de Defesa 
e Segurança regional; contribuir para a criação da identidade sul-americana 
em matéria de Defesa e Segurança regional e promover a compreensão da 
natureza, funções, objetivos e atividades da UNASUL e do CDS. (UNASUR, 
2013). Bragança (2015) salienta que em face das denúncias de espionagem de 
agências norte-americanas a autoridades de toda a América do Sul, a ESUDE 
incorporou entre seus objetivos a geração de uma base de ciberdefesa no espa-
ço sub-regional. 

Ao final de sexta reunião ordinária do conselho, foi aprovado o plano de 
ação 2016 e, também, o uso do sistema de informação para a gestão de risco 
de desastres como instrumento de prevenção e estimação de riscos no âmbito 
do CDS, aprovado o projeto para a elaboração do atlas sul-americano dos 
mapas de riscos de desastres por fenômenos naturais, autorizada a divulgação 
da publicação do primeiro tomo do atlas sul-americano de mapas de risco 
de desastres causados por fenômenos naturais, realizada a avaliação do plano 
de trabalho sobre sistemas de aeronaves não tripuladas (VANT UNASUR), e 
aprovada a versão otimizada do manual e formulário de inventários militares 
para a elaboração do Registro Sul-americano de gastos com defesa a cargo do 
CEED (restou decidido que a edição seria realizada de forma agregada devido 
à falta de consenso para a publicação desagregada). (UNASUR, 2015).

No decurso da sétima reunião ordinária do CDS, entre vários assuntos, 
se aprovou o plano de ação 2017 e, especialmente, é importante ressaltar a 
suspensão do IV grupo de trabalho extra do plano de ação constituído por 
especialistas cujo objetivo era apresentar o desenho, desenvolvimento e produ-
ção regional de um sistema de aeronaves não tripuladas (VANT UNASUR). 
(UNASUR, 2016) 

Além das iniciativas geridas no âmbito das reuniões institucionais do 
CDS, a UNASUL por meio do seu órgão de defesa teve papel importante de 
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mediação em alguns conflitos ocorridos no espaço sul-americano. Nesse âmbi-
to, Ferreira (2018) destaca ação coordenada pelos presidentes do Chile, Brasil 
e Venezuela de mediação no conflito iniciado, em 2007, quando os Departa-
mentos de Pando, Bendí e Santa Cruz questionavam a constituinte sugerida 
por Evo Morales e a consequente vitória deste no referendo que deixou o país 
à beira de uma guerra civil. Em 2009, com o acirramento de força entre a Co-
lômbia e a Venezuela causada pelo anúncio da cooperação militar colombiano 
com os EUA que, dada a atuação do Conselho, acarretou o restabelecimento 
das relações em 2010. Ainda em 2010, se abateu uma crise no Equador diante 
de um motim policial que quase destituiu o presidente Rafael Correa. Todavia, 
uma reunião de emergência convocada pela então presidente argentina Cris-
tina Kirchner permitiu o governo equatoriano eleito restabelecer o controle 
político. Ademais, deve-se destacar a inconclusa tentativa de mediar a crise ini-
ciada, em 2013, na Venezuela entre os partidários do presidente Nicolás Ma-
duro e a oposição Mesa Unidad Democrática. Outrossim, conclui o autor que

A UNASUL tem sido um ator efetivo na promoção da paz regional. Embora a 
entidade esteja longe de ser um exemplo perfeito de mediador regional – haja 
vista, por exemplo, sua incapacidade de lidar com a crise venezuelana desde 
2013 – é inegavelmente que muito foi alcançado pela promoção da paz regio-
nal nos seus quase dez anos de história. De suas ações, nota-se que tem cum-
prido em diferentes ocasiões um papel importante como organismo regional 
preventor do conflito social e/ou armado, o que a coloca como uma entidade 
dentro do modelo visualizado pela Organização das Nações Unidas em do-
cumentos como a Agenda para a PAZ (1992) e o Relatório Brahimi (2000), 
que enfatizaram a importância dos organismos regionais para a prevenção, 
manutenção e estabelecimento da paz. 

 
Mesmo diante de avanços nos campos da defesa e segurança, Medeiros Fi-

lho (2014) constata alguns óbices limitadores ao desenvolvimento da estratégia 
de defesa: a frágil infraestrutura física de circulação e a escassa complementa-
ridade econômica, questionando se é possível avançar na integração política, 
enquanto os níveis de cooperação econômica são pouco representativos; a 
fragilidade da agenda democrática no continente; a fragilidade de instituições 
regionais e a ausência de instituições supranacionais; a manutenção de uma 
considerável desconfiança mútua na região, caracterizado por questões terri-
toriais não resolvidas (a questão envolvendo a saída boliviana para o mar); e, 
ainda, a forte influência norte-americana na região e as posturas “imperialis-
tas” do Brasil. 

Na mesma linha, Vitelli e Souza (2018) apontam que as mudanças de 
orientações políticas dos governos regionais acarretam uma alteração de rumo 
das políticas domésticas, deixando clara a falta de pragmatismo das políticas 
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exteriores sem perspectivas de longo prazo e visão regional. Especificamente, 
no que tange o CDS, preveem uma continuidade de suas iniciativas que não 
impliquem maiores dispêndios. Contudo, as ações que dependam de maiores 
investimentos ficarão inviabilizadas devido ao pedido de suspensão da UNA-
SUL pelos membros que financiam a maior parte do orçamento da UNASUL. 
Nesse aspecto Ferreira (2018), ao avaliar a suspensão da UNASUL de Argenti-
na, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, destaca que tal ação foi motivada 
pelo racha no bloco entre governos de diferentes orientações políticas e a insa-
tisfação argentina em não ter sido nomeado para a presidência pro tempore o 
Embaixador argentino José Octávio Bordon pela falta de consenso dos países 
em torno de seu nome. 

Por derradeiro, a denúncia do Tratado da UNASUL pelo governo co-
lombiano eleito também põe em xeque a discussão regional e expõe uma 
fissura antiga dada a maior aproximação colombiana com o governo norte-
-americano, que até mesmo foi um dos fatores de dificuldade para o aceite 
deste governo à proposta de concretização do CDS. 

CONCLUSÕES

A partir da constituição e institucionalidade da UNASUL, é possível ob-
servar a formação de uma vertente política da integração sul-americana até 
então inexistente e que durante seus 10 anos de existência trouxe importantes 
contribuições para o espaço sub-regional. Nesse sentido, a criação do Conse-
lho de Defesa Sul-americano como instância da UNASUL, diante da iniciativa 
brasileira, veio a contemplar uma importante lacuna regional de cooperação 
e coordenação em segurança e defesa por meio do desenvolvimento de im-
portantes ações institucionais, ao passo em que busca estabelecer por meio 
da construção da confiança regional uma comunidade de segurança sob uma 
lógica preventiva.

Embora a UNASUL constitua uma vertente política da integração sul-
-americana, se percebe o quanto esta se torna refém dos interesses políticos 
dos Estados membros que, particularmente, no caso colombiano, por vezes, 
está em maior consonância com o establishment norte-americano, assim como 
o recente pedido de suspensão do mecanismo põe em xeque não somente o fu-
turo do arranjo regional, mas os próprios papéis que os países sul-americanos 
almejam desempenhar e projetar para o futuro. 

Por conseguinte, para a duração e o desenvolvimento desse processo de 
integração, faz-se necessário que os países de forma consciente busquem de-
finitivamente construir uma visão estratégica, tornando a UNASUL e seus 
organismos essenciais para a vida política dos Estados no cenário interna-
cional a ponto que se atinja um grau de interdependência onde o custo de 
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desvinculação do bloco regional seja negativo, até porque para a continuidade 
e desenvolvimento da integração é importante a estabilidade nas relações entre 
os países, o que, como foi observado, nem sempre ocorre. 

Derradeiramente, no atual contexto regional, está nas mãos das lideran-
ças sul-americanas não apenas o futuro de uma organização, mas a superação 
de questões, principalmente, político-ideológicas que sempre existirão e deve-
riam conviver de forma mais harmoniosa e, assim, permitir o saneamento da 
paralisia que retira o potencial da região de continuar autônoma na prevenção 
e mitigação de seus conflitos. 
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 Bernardo Mageste Castelar Campos

INTRODUÇÃO 

Em regra, a ameaça ou o uso da força pelos Estados em suas relações 
internacionais contra a integridade territorial ou a independência política de 
qualquer Estado são proibidos pelo direito internacional1. As duas exceções 
reconhecidas à proibição do uso da força são a autorização do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU) e a possibilidade do exercício da legí-
tima defesa individual ou coletiva, ambas previstas na Carta da Organização 
das Nações Unidas (ONU)2. 

O exercício da força pelos Estados de acordo com as exceções reconheci-
das pela Carta da ONU não precisa necessariamente ser feito de forma indi-
vidual. Dessa forma, tanto as ações autorizadas pelo Conselho de Segurança 
quanto as medidas tomadas no exercício da legítima defesa podem ser realiza-
das por meio de organizações internacionais de caráter regional, como a Orga-
nização dos Estados Americanos. Este artigo visa examinar as formas possíveis 
de utilização da força por organizações regionais (1), as formas possíveis de 
uso da força pela Organização dos Estados Americanos (2) e alguns exemplos 
dessa utilização (3) para traçar conclusões sobre a prática envolvendo o uso da 
força conjunta pelos Estados americanos. 

1. A UTILIZAÇÃO DA FORÇA POR ORGANIZAÇÕES 
REGIONAIS

A existência de organizações regionais foi reconhecida pelo Pacto da 
Liga das Nações, que em seu artigo 21 previa que “os acordos regionais 

1 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 2º, parágrafo 4º. 
2 Carta das Nações Unidas, artigos 24 e 51.
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como a doutrina Monroe, que asseguram a manutenção da paz”, não seriam 
considerados incompatíveis com nenhuma de suas disposições3. Apesar da 
referência, a inexistência da previsão de relação institucional entre a Liga e 
tais organizações levou ao surgimento de diversos acordos e pactos regionais 
de não agressão sem o controle daquela organização, como os Pactos Renâ-
nio e Balcânico e a Entente Báltica4. 

A abordagem “universalista” do Pacto da Liga das Nações foi mantida 
pelo projeto original da Carta das Nações Unidas aprovado em Dumbarton 
Oaks, permitindo-se a existência de tais organizações ao mesmo tempo em que 
se afirmava a primazia do Conselho de Segurança em relação ao sistema de se-
gurança coletiva proposto5. Por pressão decisiva dos países latino-americanos, 
entretanto, o projeto original foi alterado na Conferência de São Francisco 
para se conformar a uma visão mais regionalista do relacionamento entre as 
organizações regionais e a ONU. 

O Capítulo VIII da Carta atribui duas funções diferentes às organizações 
regionais: uma ligada à solução pacífica de controvérsias no âmbito regional 
prevista no artigo 52 e outra ligada à ação coercitiva, prevista no artigo 53. Ao 
estabelecer o dever de seus Estados Membros partes de organizações regionais 
de buscar através dessas a solução de seus conflitos, o artigo 52 estabelece a 
prioridade (mas não a exclusividade) dos sistemas regionais de solução de con-
trovérsias, privilegiando o regionalismo6. 

O artigo 53 prevê duas formas específicas de atuação das organizações 
regionais em relação à ação coercitiva7. Tais entes podem ser utilizados pelo 
CSNU “sob sua própria autoridade” (§ 1º, primeira parte) ou podem agir 
mediante “autorização do Conselho de Segurança” (§ 1º, segunda parte). Na 
primeira função, a organização regional age como um órgão subsidiário do 
Conselho de Segurança8, cabendo a esse órgão a decisão sobre a utilização da 

3 Pacto da Sociedade das Nações, 28 de abril de 1919, artigo 21. 
4 O Pacto Renânio foi estabelecido pelos Tratados de Locarno de 1925 firmados entre Alemanha, Bélgica, 

França, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Tchecoslováquia. O Pacto Balcânico foi firmado pelo Tratado de 
Atenas de 1934 entre Iugoslávia, Grécia, Romênia e Turquia. A Entente Báltica foi criada pelo Tratado 
de Genebra de 1934 entre Lituânia, Letônia e Estônia. 

5 DE CHAZOURNES, Laurence Boisson. Les relations entre organisations régionales et organisations 
universelles. RCADI, Leiden, v. 347, pp. 100-406, 2011, p. 271.

6 ASBJØRN, Eide. Peace-Keeping and Enforcement by Regional Organizations: Its Place in the United 
Nations System. Journal of Peace Research, Oslo, v. 3, n. 2, pp. 125-145, 1966, p. 133. 

7 O § 1º do artigo 53 prevê ainda que a autorização do Conselho de Segurança é dispensada quando as or-
ganizações regionais tomarem “medidas contra um Estado inimigo (...) destinados a impedir a renovação 
de uma política agressiva por parte de qualquer desses Estados”. Tal hipótese histórica foi adicionada 
para manter em vigor os pactos de assistência mútua estabelecidos entre os Aliados durante a Segunda 
Guerra Mundial, e não será objeto de análise deste trabalho.

8 KELSEN, Hans. The Law of the United Nations. Londres: Stevens & Sons, 1951, p. 326. 
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força e a delegação de parte de suas funções às organizações regionais9. Na 
segunda função, a organização regional recebe a autorização do Conselho de 
Segurança e pode agir de forma discricionária dentro dos termos da autoriza-
ção, que deve ser prévia e deve especificar os objetivos da ação10. Na prática, 
entretanto, as duas funções não se diferenciam, já que nos dois casos o CSNU 
efetivamente delega seus poderes de ação11. 

Outra possibilidade do uso da força por organizações regionais pela Car-
ta da ONU é por meio da Legítima Defesa Coletiva. A legítima defesa foi 
reconhecida como um “direito inerente” dos Estados pelo artigo 51 da Carta, 
e seu emprego é admitido em caso de ataque armado, havendo a obrigação 
daquele que o exerce de comunicar as medidas tomadas ao CSNU12. O exer-
cício da legítima defesa coletiva pode se dar por meio da institucionalização 
de mecanismos, como os tratados de assistência mútua e as alianças militares. 

2. O USO DA FORÇA PELA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS

O interesse latino-americano na concessão de maior poder de participa-
ção das organizações regionais na manutenção da paz e seguranças interna-
cionais está relacionado à construção de um sistema regional de segurança 
coletiva que pretendia institucionalizar a Doutrina Monroe e cujo desenvolvi-
mento antecede a Segunda Guerra Mundial13. O primeiro passo do processo 
de institucionalização de um sistema de segurança continental se deu com a 
realização da primeira Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz, 
realizada em dezembro de 1936 em Buenos Aires. Na segunda Conferência, 
realizada em fevereiro e março de 1945 na Cidade do México, adotou-se a Ata 
de Chapultepec, que reafirmou a igualdade soberana dos Estados e estabeleceu 
uma cláusula de assistência mútua em caso de ataque contra a “inviolabilidade 
do território ou contra a soberania e a independência política de um Estado 
Americano”14. Adotada por unanimidade em 06 de março de 1945, há pouco 

9 DE CHAZOURNES, Laurence Boisson, op. cit., p. 271. 
10 SICILIANOS, Linos-Alexandre. Entre multilatéralisme et unilatéralisme: l’autorisation par le Conseil 

de sécurité de recourir à la force. RCADI, Leiden, v. 339, pp. 9-436, 2009, pp. 29-30. 
11 DE CHAZOURNES, Laurence Boisson, op. cit., p. 272. 
12 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 51. 
13 GARCIA-AMADOR, Francisco. The Rio de Janeiro Treaty: Genesis, Development, and Decline of a 

Regional System of Collective Security. University of Miami Inter-American Law Review, Coral Gables, 
v. 17, n. 1, pp. 1-42, 1985, p. 33. 

14 CONFERÊNCIA INTERAMERICANA SOBRE OS PROBLEMAS DA PAZ E DA PAZ. Ata Final de 
Chapultepec, 8 de março de 1945, parte I, para. 3. Todos os vinte países da União Pan-Americana assi-
naram o documento. A Argentina aderiu à resolução somente em abril de 1945, já que só havia declarado 
guerra ao Eixo após o fim da Conferência. 
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menos de dois meses do início da Conferência de São Francisco, a Ata de 
Chaputelpec foi determinante para a inclusão da previsão de legítima defesa 
coletiva e do Capítulo VIII na Carta da ONU. 

A terceira Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz se reali-
zou no Rio de Janeiro no inverno de 1947 e resultou na assinatura do Tratado 
Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), conhecido como Pacto do 
Rio, e que já em dezembro de 1948 havia atingido o número necessário de 
ratificações para entrar em vigor15.

Em seu artigo 3º, o TIAR estabelece que “um ataque armado, por parte de 
qualquer Estado, contra um Estado Americano, será considerado como um ata-
que contra todos os Estados Americanos”16, sendo que até a decisão sobre uma 
ação coletiva de seu Órgão de Consulta os Estados podem tomar medidas indi-
viduais “por solicitação do Estado ou dos Estados diretamente atacados”17. O 
texto do TIAR faz referências constantes ao texto da Carta da ONU, em especial 
ao dever de notificação das ações tomadas ao Conselho de Segurança (artigo 5º).

O “Órgão de Consulta” previsto originalmente é a Reunião de Ministros 
das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas ou o Conselho Diretor da 
União Panamericana, de forma provisória18. As medidas tomadas pelo órgão são 
obrigatórias para todos os Estados e podem incluir a retirada dos chefes de missão, 
a ruptura de relações diplomáticas ou consulares, a interrupção das relações econô-
micas, ferroviárias, marítimas e de comunicação, ou o emprego da força armada19. 
O órgão decisório também poderá se reunir em casos de ataque contra um Estado 
Membro que não configure uma agressão armada, um “conflito extracontinental” 
ou qualquer outro fato que “possa por em perigo a paz na América” (artigo 6º).

A Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), assinada em 30 
de abril de 1948, estabeleceu igualmente uma cláusula de assistência mútua e 
incorporou as disposições fundamentais do TIAR20. A função do Órgão de 
Consulta do TIAR passou a ser exercido pela Reunião de Consulta dos Minis-
tros das Relações Exteriores, que deve ser convocada por decisão do Conselho 
Permanente, reunido a pedido de seu Presidente21. O mecanismo estabelecido 
no TIAR, portanto, é exercido pela OEA. 

15 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, artigo 22. 
16 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, artigo 3º. 
17 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, artigo 3º. 
18 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, artigos 11 e 12. 
19 Segundo o artigo 20, apenas o uso da força armada não é obrigatório para todos os membros. Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, artigos 8º e 20. 
20 Carta da Organização dos Estados Americanos, 30 de abril de 1948, artigo 24 (artigo 28 da Carta emen-

dada pelo Protocolo de Reforma de 27 de fevereiro de 1967). 
21 Carta da Organização dos Estados Americanos, emendada pelo Protocolo de Reforma de 27 de feverei-

ro de 1967, artigo 65. O artigo 43 do Pacto de 1948 sem emendas previa originalmente que o Presidente 
do Conselho da OEA, atual Conselho Permanente, deveria convocar os dois órgãos de forma simultânea. 
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2.1. Prática

A prática da OEA em relação ao uso da força não se limita exclusiva-
mente ao mecanismo estabelecido pelo Tratado Interamericano de Assistência 
Recíproca. Entretanto, a maior parte dos episódios em que a Organização fez 
uso da força até os anos 1980 envolveram o TIAR, e tais eventos serão anali-
sados a seguir. 

Uma das maiores críticas relativas ao TIAR se refere à sua utilização 
como mecanismo de legitimação da atuação unilateral dos Estados Unidos 
da América, em especial pelas ações tomadas pela Organização em relação à 
República Dominicana e Cuba nos anos 1960. 

Em 1960, o Órgão Consultivo do TIAR foi reunido pela primeira vez, 
a pedido da Venezuela, para analisar a responsabilidade do governo auto-
ritário do presidente dominicano Rafael Trujillo pela tentativa de assassi-
nato do presidente venezuelano Rómulo Betancourt. Considerando que as 
ações supostamente patrocinadas pelo dominicano constituíam “atos de 
intervenção e agressão” contra a Venezuela, o órgão decidiu que seus mem-
bros deveriam cortar relações diplomáticas com a República Dominicana 
e determinou a imposição de sanções econômicas contra o país, a começar 
com um embargo da venda de armas22. As sanções duraram até janeiro de 
1962 e não foram autorizadas pelo CSNU23, sendo em parte responsáveis 
pela insatisfação popular interna que levou ao assassinato de Trujillo em 
maio de 196124. 

A imposição de sanções econômicas contra a República Dominicana 
visava a liberalização do regime de Trujillo, já que temia-se uma revolta 
popular no país semelhante à que destituiu o regime do presidente cubano 
Fulgêncio Batista em 195925. A morte de Trujillo, entretanto, gerou grande 
instabilidade interna que culminou em uma guerra civil no início de 1965. 
Sob a justificativa de proteger seus nacionais no país, os Estados Unidos 
iniciaram uma intervenção armada na República Dominicana no final de 
abril daquele ano26. Em 1º de maio, o Órgão Consultivo do TIAR foi acio-
nado a pedido do Chile e uma Comissão Especial formada por represen-
tantes de Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala e Panamá foi criada para 

22 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. VI Reunião de Consulta de Ministros de Relações 
Exteriores. Resolução I, OEA/Ser.C/I, 21 de agosto de 1960, para. 1. 

23 FRANCK, Thomas M. Recourse to Force: State Action Against Threats and Armed Attacks. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 56-57. 

24 DENT, David; WILSON, Larman. Historical Dictionary of Inter-American Organizations. 2ª ed. Lahn-
ham: Scarecrow Press, 2014, pp. 122-123. 

25 BROWN-JOHN, C. Lloyd. Economic Sanctions: The Case of the O.A.S. and the Dominican Republic, 
1960-1962. Caribbean Studies, St. Augustine, v. 15, n. 2, pp. 73-105, jul. 1975, p. 75. 

26 DENT, David; WILSON, Larman, op. cit., p. 123. 
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oferecer seus bons ofícios na solução do conflito interno e investigar a 
situação do país27. 

As medidas não foram consideradas suficientes e em 06 de maio o Órgão 
aprovou a criação de uma “Força Interamericana”, que teria como objetivo,

dentro do espírito democrático, colaborar com a instauração da normalidade na 
República Dominicana, a manutenção da segurança de seus habitantes, a invio-
labilidade dos direitos humanos e o estabelecimento de um clima de paz e con-
ciliação que permita o funcionamento das instituições democráticas no país28. 

Previa-se que a criação da Força Interamericana significaria, 

ipso facto, a transformação das forças presentes em território dominicano em 
outra força que não seria de um Estado nem de um grupo de Estados, senão 
de um organismo interestatal como é a Organização dos Estados America-
nos, encarregado precisamente de interpretar a vontade democrática de seus 
membros29. 

Apesar da presença de efetivos de sete países americanos, a maior parte 
dos 12 mil militares que compunham a Força Interamericana continuava sen-
do de norte-americanos. O comando da missão ficou a cargo do Brasil, que 
detinha o segundo maior contingente da força30. 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu diversas vezes 
a partir de 03 de maio a pedido da União Soviética para discutir a inter-
venção norte-americana, que também foi criticada pelos representantes de 
Costa do Marfim, Cuba, França, Jordânia e Malásia31. Em 14 de maio, o 
órgão aprovou a Resolução 203, convidando o Secretário-Geral a enviar um 
representante ao país com o propósito de reportar ao Conselho de Segurança 

27 OEA. X Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução I, Comissão Especial 
para Procurar o Restabelecimento da Paz e a Normalidade na República Dominicana, OEA/Ser.C/
II.10, 1º de maio de 1965, para. 2. 

28 “Esta Fuerza tendrá como único fin, dentro de um espíritu de imparcialidad democrática, colaborar en 
la restauración de la normalidad en la República Dominicana, el mantenimiento de la seguridad de sus 
habitantes, la inviolabilidad de los derechos humanos y el establecimiento de um clima de paz y conci-
liación que permita el funcionamiento de las instituciones democráticas em dicha República”. OEA. X 
Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução III, Força Interamericana, OEA/
Ser.C/II.10, 3 de maio de 1965, para. 2. 

29 “Que la integracíon de una fuerza interamericana significará, ipso facto, la transformación de las fuer-
zas presentes en territorio dominicano en otra fuerza que no sería de un Estado ni de un grupo de Esta-
dos, sino de un organismo interestatal como es la Organización de los Estados Americanos, encargado 
precisamente de interpretar la voluntad democrática de sus miembros”. Idem, alínea 3 do preâmbulo. 

30 DENT, David; WILSON, Larman, op. cit., p. 124. 
31 BÖHLKE, Marcelo. A proibição do uso da força no direito internacional contemporâneo. Rio de Janei-

ro: Renovar, 2011, p. 245. 
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a situação existente32. Na OEA, a ação foi criticada pelos representantes de 
Chile, Equador, México, Peru e Uruguai, que alegavam que a ação violava 
tanto a Carta das Nações Unidas quanto a Carta da OEA33. Em junho de 
1966, realizaram-se eleições no país e seis semanas depois os últimos milita-
res da Força Interamericana deixaram Santo Domingo34. 

Ao mesmo tempo, a pressão norte-americana para o isolamento político 
e econômico de Cuba, que desde 1960 foi alvo de sanções econômicas unilate-
rais dos EUA, se intensificou com a autoidentificação do governo cubano com 
o marxismo-leninismo em dezembro de 1961. Em 22 de janeiro de 1962, o Ór-
gão Consultivo do TIAR foi reunido por solicitação da Colômbia para “con-
siderar as ameaças à paz e à independência política dos Estados americanos, 
que podem surgir da intervenção de potências extracontinentais destinadas a 
quebrar a solidariedade americana”. A reunião foi evidentemente convocada 
para lidar com Cuba e produziu nove resoluções de forte teor político. A Re-
solução I, por exemplo, se denomina “Ofensiva do Comunismo na América” 
e alerta para a “ofensiva subversiva de governos comunistas”, que objetivavam 
“a destruição das instituições democráticas e o estabelecimento de ditaduras 
totalitárias a serviço de potências extracontinentais”35. A Resolução II esta-
beleceu a Comissão Especial de Consulta sobre a Segurança contra a Ação 
Subversiva do Comunismo Internacional e instava todos os Estados a adotar 
medidas para “fortalecer sua capacidade de neutralizar as ameaças ou atos de 
agressão, subversão ou outros perigos para a paz e segurança internacionais 
que resultem da intervenção das potências sino-soviéticas”36, enquanto a Reso-
lução VIII decidiu ainda que seus membros deveriam suspender o comércio e 
o tráfico de armamentos para a ilha37.

A Resolução VI adotada pelo Órgão Consultivo do TIAR declarava que 
“o atual governo de Cuba, que oficialmente se identificou como um governo 
marxista-leninista, é incompatível com os princípios e propósitos do Sistema 
Interamericano”, motivo pelo qual considerou que o país “se colocou vo-
luntariamente fora do Sistema Interamericano”, determinando por fim sua 

32 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução nº 203, de 14 de maio 
de 1965, UN Doc. S/RES/203 (1965).

33 ICISS. Responsibility to Protect: Research, Bibliography, Background. Ottawa: International Develop-
ment Research Centre, 2001, P. 54. 

34 DENT, David; WILSON, Larman, op. cit., p. 124. 
35 OEA. VIII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução I, Ofensiva do Comu-

nismo na América, OEA/Ser.C/II.8, 22 a 31 de janeiro de 1962, para. 1. 
36 OEA. VIII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução II, Comissão Especial 

de Consulta contra a Ação Subversiva do Comunismo Internacional, OEA/Ser.C/II.8, 22 a 31 de janeiro 
de 1962, para. 3. 

37 OEA. VIII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução VIII, Relações Econô-
micas, OEA/Ser.C/II.8, 22 a 31 de janeiro de 1962, para. 1. 
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suspensão38. A Resolução foi aprovada por 14 votos a favor e o voto contrário 
de Cuba, com os representantes de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador 
e México se abstendo.

A Venezuela convocou novamente o Órgão Consultivo do TIAR em 21 
de julho de 1964, sob a alegação de supostos atos de intervenção e agressão co-
metidos pelo governo de Cuba contra o país. Reconhecendo que a Venezuela 
havia sido “objeto de uma série de atos auspiciados e dirigidos pelo governo 
de Cuba, dirigidos abertamente a subverter suas instituições e a derrubar o go-
verno democrático da Venezuela por meio do terrorismo, sabotagem, assaltos 
e guerrilhas”, o órgão instou seus membros a romper relações diplomáticas e 
comerciais com a ilha39. 

Em 1974, o Órgão Consultivo foi convocado pela quarta vez e uma 
proposta de resolução formulada pelos governos da Colômbia, Costa Rica e 
Venezuela propôs o fim das sanções econômicas contra Cuba40. A resolução 
não foi aprovada, mas no ano seguinte o Órgão foi convocado novamente e 
aprovou uma resolução afirmando a “liberdade de ação dos Estados-parte do 
TIAR para normalizar ou conduzir suas relações com a República de Cuba no 
nível e na forma que cada Estado considerar conveniente”41. 

Em 1975, iniciou-se o processo de reforma do TIAR, evidenciando a in-
satisfação de suas partes com uma suposta subordinação de seus mecanismos 
à ONU e a inflexibilidade do instrumento42. Segundo o embaixador mexicano 
Rafael de la Colina, a utilização ideológica do TIAR em ações na América 
Central faria dele “o instrumento que mais tem favorecido a ação preponde-
rante de um dos membros da Organização em uma zona de nosso continente, 
de grande valor estratégico e marcada instabilidade política”43. 

O Protocolo de Reforma do TIAR assinado em San José da Costa Rica 
em julho de 1975 altera quase todas as provisões do tratado. Entre as alterações 
está a diferenciação entre o exercício de legítima defesa coletiva contra um ata-

38 OEA. VIII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução VI, Exclusão do Atual 
Governo de Cuba de sua Participação no Sistema Interamericano, OEA/Ser.C/II.8, 22 a 31 de janeiro 
de 1962, paras. 2 e 3. 

39 OEA. IX Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução I, Aplicação de Medidas 
ao Atual Governo de Cuba, OEA/Ser.C/II.9, 21 a 26 de julho de 1964, para. 3. 

40 OEA. XV Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Projeto de Resolução Apresentado 
pelas Delegações de Colômbia, Costa Rica e Venezuela, OEA/Ser. F/II.15, Doc. 19/74 corr. 1, 08 a 12 
de novembro de 1974.

41 OEA. XVI Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução I, Liberdade de Ação 
dos Estados Partes no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca para Normalizar ou Conduzir 
suas Relações com a República de Cuba ao Nível e na Forma que cada Estado Estimar Conveniente, 
OEA/Ser.C/II.16, 29 de julho de 1975. 

42 ROBLEDO, Goméz. El Protocolo de Reformas al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 
Foro Internacional, Cidade do México, n. 17, pp. 338-357, 1977, pp. 356-357. 

43 Citado em ROBLEDO, op. cit., p. 338.



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)114

que oriundo de outro Estado americano ou de origem externa ao continente 
(Artigo I, artigo 3, do Protocolo), a inclusão do conceito de “agressão” estabe-
lecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1974 (Artigo I, artigo 9) 
e a possibilidade de que o Órgão de Consulta emita decisões vinculantes ou 
recomendações aos Estados parte sobre as medidas a serem tomadas em caso 
de agressão (Artigo I, artigo 23). Além disso, são adicionados artigos prevendo 
a necessidade de consentimento do Estado que será assistido (artigo II, artigo 
6), o princípio da não intervenção e a liberdade dos Estados em escolherem 
livremente seu sistema político, econômico e social (Artigo II, artigo 12). 

Apesar da tentativa de reforma, até hoje o Protocolo não entrou em vigor 
por não ter alcançado o número suficiente de ratificações44, e a incapacidade 
do TIAR de resolver crises continentais permaneceu baixa. Em dezembro de 
1978, o Órgão Consultivo foi convocado a pedido da Costa Rica, que recla-
mava da ameaça de intervenção feita pela Nicarágua em seu território naquele 
mês. A Nicarágua enfrentava uma guerra civil que opunha as forças gover-
nistas, comandadas pelo Presidente Anastasio Somoza, à Frente Sandinista 
de Libertação Nacional (FSLN), de inspiração socialista, tendo a Costa Rica 
permitido o transporte de armamentos para a FSLN através de seu território45. 
O Órgão Permanente apenas requisitou ao governo Somoza que se abstivesse 
de realizar ameaças contra a Costa Rica e instaurou uma Comissão de Obser-
vadores Civis para observar a fronteira entre os dois países46. 

Um dos episódios apontados como uma das principais falhas do TIAR 
foi a Guerra das Malvinas, travada entre a Argentina e o Reino Unido em 
1982. As Ilhas Malvinas (ou Falklands) são disputadas pelos dois países desde 
pelo menos 1833, quando uma incursão militar britânica tomou as ilhas e 
expulsou os habitantes argentinos47. O conflito se iniciou em 02 de abril de 
1982, quando tropas argentinas invadiram as ilhas em apenas três horas. No 
dia seguinte à invasão, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou 
a Resolução nº 502, requisitando a imediata retirada das forças argentinas do 
território48. A Resolução foi aprovada por 10 votos, com a abstenção dos re-
presentantes da China, Espanha, União Soviética e Polônia e o voto contrário 
do Panamá. Diante da possibilidade de um conflito direto entre os dois países, 
o Secretário de Estado norte-americano Alexander Haig iniciou uma série de 

44 O Protocolo foi ratificado por sete signatários, sendo que seria necessário o depósito de instrumentos de 
14 dos 21 signatários para que entrasse em vigor. 

45 DENT, David; WILSON, Larman, op. cit., p. 226. 
46 OEA. XVIII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução sobre a situação 

existente entre Costa Rica e Nicarágua, CP/RES. 262 (362/78), 30 de dezembro de 1978, paras. 2 e 4. 
47 Sobre os aspectos jurídicos da disputa, vide REISMAN, Michael. The Struggle for the Falklands. Yale 

Journal of International Law, New Haven, v. 93, pp. 287-317, 1983.
48 ONU. Conselho de Segurança. Resolução nº 502, de 03 de abril de 1982. UN Doc. S/RES/502 (1982), para. 2. 
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tentativas de mediação, que fracassaram após os britânicos determinarem uma 
Zona de Exclusão Marítima de 200 milhas náuticas em torno das ilhas em 12 
de abril49. 

O Conselho Permanente da OEA havia sido acionado para tratar do 
tema desde o dia 03 de abril, mas à Argentina interessava mais o recurso ao 
TIAR. O país acreditava que as chances de evitar um isolamento diplomático 
com a ajuda das partes do TIAR era maior, já que com exceção de Trinidad 
e Tobago não havia entre os signatários do Pacto países pertencentes ao Com-
monwealth britânico, que por sua vez eram mais numerosos na OEA50.

A convocação do Órgão Consultivo do TIAR, solicitada pela Argentina 
no dia 19 de abril, ocorreu no dia 22 daquele mês. Em 28 de abril, foi aprovada 
uma resolução de tom moderado, proposta por Brasil e Peru, que reafirmava 
o parecer do Comitê Jurídico Interamericano de 1976 que reconhecia a sobe-
rania argentina sobre as ilhas, instava o Reino Unido a cessar as hostilidades 
e solicitava a ambas as partes o estabelecimento de uma trégua51. A resolução 
também estabelecia que a Resolução nº 502 do CSNU “deve ser cumprida em 
todos os seus aspectos” e deplorava a adoção de sanções econômicas impostas 
à Argentina pela União Europeia desde 10 de abril, as considerando contrárias 
à Resolução nº 502, às Cartas da ONU e OEA e ao Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio (GATT)52. A resolução foi aprovada por 17 votos a favor, nenhum 
contrário e quatro abstenções53.

A proposta final de resolução do conflito apresentada por Alexander Haig 
foi rejeitada pela Argentina no dia 30 de abril, levando os Estados Unidos a 
declararem seu apoio ao Reino Unido e iniciarem a implementação de sanções 
econômicas contra o país americano54. Diante da intensificação do conflito 
pelo bombardeio do navio de guerra argentino ARA General Belgrano em 02 
de maio, o Secretário-Geral das Nações Unidas ofereceu seus bons ofícios para 
a resolução da disputa, mas suas iniciativas também foram infrutíferas55. 

No dia 28 de maio, o Órgão de Consulta do TIAR aprovou uma reso-
lução “condenando da forma mais enérgica o ataque armado injustificado e 
desproporcional” e instou o governo norte-americano a fazer cessar as sanções 

49 BOYCE, George. The Falklands War. Nova York: Palgrave Macmillan, 2005, p. X. 
50 CANÇADO TRINDADE, A. A. O Conflito anglo-argentino no Atlântico Sul e a Vigésima Reunião de 

Consulta (1982) do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Revista de Informação Legislati-
va, Brasília, n. 79, jul/set 1983, p. 263; DENT, David; WILSON, Larman, op. cit., p. 145. 

51 OEA. XX Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução I, Grave Situação cria-
da no Atlântico Sul, OEA/Ser.F/II.20, Doc. 28/82, 28 de abril de 1982, paras. 1 e 3. 

52 OEA. XX Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução I, Grave Situação cria-
da no Atlântico Sul, OEA/Ser.F/II.20, Doc. 28/82, 28 de abril de 1982, paras. 1, 3 e 6. 

53 Se abstiveram a Colômbia, o Chile, os Estados Unidos e Trinidad e Tobago. 
54 BOYCE, George, op. cit., p. XI. 
55 ONU. Conselho de Segurança. Resolução nº 505, de 26 de maio de 1982. UN Doc. S/RES/505 (1982), para. 2.
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econômicas aplicadas contra a Argentina e a se abster de prestar auxílio mate-
rial ao Reino Unido, “em observância do princípio da solidariedade continen-
tal consagrado no TIAR”. Além disso, a Resolução solicitou que os Estados 
partes do TIAR “prestem à República Argentina o apoio que cada um julgue 
apropriado para ajudá-la ante esta grave situação, e que se abstenham de qual-
quer ato que possa prejudicar este objetivo”56.

Nos debates do Órgão de Consulta do TIAR, o Secretário de Estado 
norte-americano Alexander Haig admitiu que o conflito desgastava o sistema 
interamericano, mas que a posição de seu país se baseava no fato de que o 
primeiro uso da força não se originou de fora do continente, não se tratan-
do verdadeiramente de uma “agressão extracontinental”. Haig salientou ainda 
que sua aliança com o Reino Unido era estratégica para deter a influência 
soviética na Europa57. O conflito ameaçou opor pela primeira vez os dois 
maiores sistemas mundiais de assistência recíproca, o TIAR e a Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), à qual fazem parte os Estados Unidos 
e o Reino Unido.

CONCLUSÃO

A Guerra das Malvinas e a XX Reunião de Consulta dos Ministros 
das Relações Exteriores convocada em 1982, nunca formalmente encerrada, 
representam de forma adequada a perda da função do TIAR como instru-
mento de assistência mútua e promotor da segurança continental. Conside-
rada o “último prego no caixão do Pacto do Rio”58, a Guerra das Malvinas 
demonstrou a ineficácia do Tratado e provou que seu funcionamento depen-
de, em grande medida, dos interesses norte-americanos59. Conforme salienta 
Cançado Trindade: 

A chamada “guerra das Malvinas”, por um lado, não se mostrava como uma 
boa causa para a América Latina, conforme ressaltou a delegação de Costa 
Rica que, ao mesmo tempo em que apoiava as bases da reclamação argen-
tina, lamentava que esta tivesse “culminado em um ato de força, contrário 
ao direito internacional”; por outro lado, serviu o conflito para despertar a 
consciência dos Estados da região para sua própria vulnerabilidade face ao 

56 OEA. XX Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores. Resolução II, Grave Situação cria-
da no Atlântico Sul, OEA/Ser.F/II.20, Doc. 80/82, 29 de maio de 1982, paras. 1, 5 e 7. 

57 CANÇADO TRINDADE, A. A, op. cit., p. 274. 
58 JEIFETS; KHADORICH. OAS and Interstate Dispute Resolution at the Beginning of the 21st Century: 

General Pattern and Peculiarities. International Science Index, Cognitive and Language Sciences, Alek-
sinac, v. 9, n. 4, pp. 1148-1155, 2015, p. 1147. 

59 LAUCIRICA, Jorge. Lessons from Failure: The Falklands/Malvinas Conflict. Seton Hall Journal of 
Diplomacy and International Relations, Nova Jersey, v. 79, n. 1, pp. 79-95, 2000, p. 88. 
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mundo exterior, particularmente realçada pela brusca e esdrúxula mudança 
de posição dos Estados Unidos no decorrer da crise, demonstrando que cada 
vez mais o princípio da “solidariedade continental” afigura-se como sendo 
muito mais latino-americano do que interamericano60. 

Como possível prova de que o instrumento não é mais adequado na 
atualidade está o fato de que o TIAR nas últimas duas décadas foi denunciado 
por diversos países, como México (2002), Nicarágua (2012), Bolívia (2012), Ve-
nezuela (2013) e Equador (2014). No mesmo período, a OTAN ganhou treze 
novos membros e ampliou sua função original, empreendendo missões não só 
na Europa, mas também na África e no Oriente Médio. 

A entrada em vigor do Protocolo de reforma do TIAR pode ser uma solu-
ção para sua perda de prestígio. Apesar de suas deficiências, o sistema interameri-
cano de assistência mútua pode ser útil aos países do continente, representando 
uma forma de segurança adicional aos Estados latino-americanos e servindo 
como instrumento auxiliar na manutenção da paz e segurança regionais. 
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Joana de Andrade Pacheco

INTRODUÇÃO

O uso de armas integralmente autônomas levanta inúmeras questões le-
gais e éticas, despertando preocupações entre especialistas1. Entre as principais 
inquietações estão: a incerteza de que tais armas serão capazes de cumprir com 
o direito internacional, em especial com as normas de direito humanitário; se 
seria correto atribuir a um algoritmo a decisão de tirar ou não a vida de um 
ser um ser humano; e a dificuldade de responsabilização individual de agentes 
pela violação do direito internacional por armas autônomas. 

Diante dessas incertezas, foi lançada uma campanha internacional para 
o banimento total dessas armas liderada por setores da sociedade civil or-
ganizada2. A pressão internacional fomentou a discussão sobre o tema tam-
bém pelos Estados dentro do quadro da Convenção da ONU sobre armas 
Convencionais (CCAC)3 a partir de 2014. Contudo, após quase 5 anos de 
discussões, os Estados nem ao menos chegaram a um consenso sobre o con-
ceito de armas autônomas. 

1 WORLD ECONOMIC FORUM 2016, What if robots go to war? Disponível em: <https://www.we-
forum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/what-if-robots-go-to-war >. 
Acesso em: 11 de junho de 2018; TED 2009, PW Singer sobre robôs militares e o futuro da guerra. 
Disponível em: <https://www.ted.com/talks/pw_singer_on_robots_of_war/transcript?utm_conten-
t=addthis-custom&source=twitter&awesm=on.ted.com_k6Oj&language=pt-br#t-26125>. Acesso 
em: 11 de junho de 2018.

2 A campanha para o banimento de armas foi liderada, sobretudo, por ONG’s, a exemplos da Human 
Rights Watch e da Article 36. Nesse sentido: <https://autonomousweapons.org/>; HUMAN RIGHTS 
WATCH. Loosing Humanity: The case against Killer Robots, 2012. Disponível em: <https://www.hrw.
org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots>. Acesso em: 11 de junho de 2018.

3 Ou em inglês CCW. Para mais informações sobre as reuniões dos Estados Parte da CCAC sobre ar-
mas autônomas ver: <https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/8FA3C2562A60FF81C-
1257CE600393DF6?OpenDocument>.

caPítulo 9

a rESPonSabilidadE EStatal Por  
ilícitoS intErnacionaiS coMEtidoS Por  

SiStEMaS dE arMaS autônoMaS
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Por outro lado, os investimentos em pesquisa para uso da tecnologia no 
desenvolvimento de armas é cada vez maior. Dessa forma, é provável que tais 
armas passem a ser empregadas antes de se ter um enquadramento legal sobre 
a questão. Caso isso ocorra, seria o direito internacional capaz de responder 
satisfatoriamente no caso de violação de uma norma internacional por uma 
arma autônoma?

O presente trabalho pretende responder a essa pergunta ao abordar a 
questão da responsabilidade estatal no caso de ilícitos internacionais cometi-
dos por armas autônomas sob a perspectiva do direito internacional público. 
Para isso, primeiramente será traçada uma definição de armas autônomas (i) a 
fim de se melhor delimitar o objeto do trabalho. Posteriormente, serão apre-
sentadas algumas das discussões no cenário internacional sobre o tema ao 
abordar os principais riscos relativos ao uso de tais armas (ii). Por fim, será 
analisada a questão da responsabilidade dos Estados por ilícitos internacionais 
cometidos por armas autônomas (iii). 

1. ARMAS AUTONOMAS: ESTABELECENDO UMA DEFINIÇÃO

A dificuldade de definição enfrentada no âmbito da Inteligência Artificial 
como um todo é também verificada em relação às armas autônomas. Isso se dá 
devido à complexidade de se conceituar autonomia, uma vez que não se trata de 
uma ideia estática, mas pressupõe a existência de diferentes graus de autonomia. 

Diversos países já utilizam armas dotadas de certa autonomia na proteção 
de suas fronteiras, a exemplo do Phalanx CIWS – sistema de armas para defesa 
aproximada encontrado em navios da Marinha Estado Unidense que podem 
ser programadas para detectar, rastrear e eliminar possíveis ameaças aéreas sem 
a necessidade de intervenção humana4 – e do Super aEgis II – arma empregada 
pela Coreia do Sul em sua fronteira com a Coreia do Norte que, apesar de 
ser utilizada com o controle de um operador, é capaz de localizar e disparar 
autonomamente contra alvos humanos em uma distância de até 3km5. 

4 NEWSY. The Future Of Warfare Is Autonomous, But How Close Are We? Evan Thomas, 13 de Abril, 
2010. Disponível em: <https://www.newsy.com/stories/un-debates-killer-robots-trends-toward-autono-
mous-weapons/>. Acesso em: 19 de maio de 2018; BOULANIN, Vincent; VERBTUGGEN, Maaike. 
Mapping the development of the autonomy weapon systems, SIPRI, 2017, pp. 36-37. Disponível em: 
<https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/siprireport_mapping_the_development_of_auto-
nomy_in_weapon_systems_1117_0.pdf>. Acesso em: 11 de junho de 2018. 

5 BOULANIN, Vincent; VERBTUGGEN, Maaike. Mapping the development of the autonomy weapon 
systems, op. cit. pp. 45-46; Atlas, South Korea’s autonomous robot gun turrets: deadly from kilometers 
away, Loz Blain, 7 de Dezembro, 2010. Disponível em: <https://newatlas.com/korea-dodamm-super
-aegis-autonomos-robot-gun-turret/17198/>. Acesso em: 19 de maio de 2018; BBC. Killer Robots: The 
soldiers tha never sleep, Simon Parking, 16 de julho de 2015. Disponível em <http://www.bbc.com/
future/story/20150715-killer-robots-the-soldiers-that-never-sleep>. Acesso em: 19 de maio de 2018.
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No contexto da guerra, o uso de drones de combate se intensificou pro-
fundamente nas últimas duas décadas e, embora sejam controlados remota-
mente por operadores humanos, alguns modelos já apresentam características 
autônomas ligadas a fatores como mobilidade e detecção de objetos. Outro 
exemplo nesse campo são os drones suicidas, que combinam a mobilidade de 
veículos aéreos não tripulados com o potencial ofensivo de munições guia-
das. Assim como os drones de combate, os drones suicidas operam, em sua 
maioria, sob o controle humano, mas alguns deles são capazes de encontrar, 
rastrear e atacar alvos autonomamente após lançados6.

Apesar dessas armas, assim como outras existentes na realidade, já pos-
suírem certo grau de autonomia, grande parte dos especialistas concorda 
que ainda não existem armas integralmente autônomas em operação7. As 
armas de defesa de fronteiras, como o Phalanx CIWS e o Super aEgis II, por 
exemplo, apesar de serem capazes de detectar alvos e executar ataques sem a 
intervenção humana após ativados, são programados para atacar alvos muito 
específicos pré-selecionados por um operador humano8. Assim, a ação desses 
sistemas de armas segue parâmetros preestabelecidos e é altamente previsí-
vel9. De forma semelhante, operam os drones suicidas, que, juntamente com 
o Phalanx CIWS e o Super aEgis II, são classificados como armas semiautô-
nomas ou automatizadas10. 

Tendo em vista os diferentes graus de autonomia apresentados por esses 
sistemas de armas, estas são comumente divididas em três categorias que se 
baseiam no grau de controle humano exercido sobre a arma. São elas: armas 
semiautônomas (human in-the-loop), sistemas de armas autônomas supervisio-
nadas (human on-the-loop) e sistemas de armas autônomas (human out-of-the-loop). 

As armas semiautônomas são capazes de efetuar ataques contra alvos 
individuais ou grupos de alvos específicos pré-selecionados por um operador 
humano11. Outro entendimento é de que essa categoria designa as armas que 
realizam a detecção e seleção dos alvos, mas apenas atacam após o comando de 

6 BOULANIN, Vincent; VERBTUGGEN, Maaike. Mapping the development of the autonomy weapon 
systems, op. cit. pp. 50-54.

7 BOULANIN, Vincent; VERBTUGGEN, Maaike. Mapping the development of the autonomy weapon 
systems, op. cit., p. 19.

8 HAMMOND, Daniel N. Autonomous Weapons and the Problem of State Accountability, Chicago Jour-
nal of International Law, Vol. 15, No. 2, 2015, pp. 659. Disponível em: <https://chicagounbound.uchi-
cago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=cjil>.

9 VILMER, Jean-Baptiste Jeangène. Terminator Ethics: Should We Ban “Killer Robots”? Ethics & In-
ternational Affairs, 23 de março, 2015. Disponível em: <https://www.ethicsandinternationalaffairs.
org/2015/terminator-ethics-ban-killer-robots/#fn-9002-13>. Acesso em: 15 de junho de 2018.

10 ICRC. Autonomous Weapon Systems Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, Expert 
Meeting, Geneva, 26 to 28 March, 2014, p. 16. 

11 ICRC. Autonomous Weapon Systems Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, op. cit., p. 14. 



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)122

um operador humano12. Englobando essas duas perspectivas, pode-se afirmar 
que as armas dependem de um input humano para realização de sua tarefa – 
seja no momento da programação dos alvos específicos que serão atacados ou 
posteriormente no comando do ataque13.

Os sistemas de armas autônomas supervisionadas, por sua vez, designam 
as armas projetadas para selecionar alvos e realizar ataques de modo indepen-
dente, mas que permanecem sob a supervisão de um operador humano que 
pode intervir e anular suas ações14. 

Por fim, os sistemas de armas autônomos, objeto do presente trabalho, 
seriam capazes de operar de modo completamente independente, detectando, 
selecionando e empregando força contra alvos sem a necessidade de supervisão 
ou intervenção humana, ou seja, não haveria controle de um operador sobre esse 
sistema de armas que por isso são também chamadas de “human out-of-the-loop”15. 

Obviamente, as armas autônomas também teriam necessariamente certa 
interferência humana por meio de escolhas de programação e design, uma vez 
que, a não ser que se alcance um cenário em que I.A’s tenham a habilidade 
de programar outras I.A’s, estas ainda dependem de um input humano. Nesse 
sentido, a fim de diferenciar esse sistema de armas das armas semiautônomas, 
entende-se que as primeiras utilizariam algoritmos de aprendizado de máqui-
na, permitindo-as autoevoluir16. Assim, comparadas com as armas semiautô-
nomas, as armas autônomas teriam maior independência frente à programa-
ção inicial e consequentemente menor previsibilidade17.

2. OS RISCOS ENVOLVENDO O USO DE ARMAS AUTÔNOMAS

O emprego de armas autônomas divide opiniões entre especialistas18. Por 
um lado, essas armas prometem diminuir as mortes em combate e os proble-

12 VILMER, Jean-Baptiste Jeangène, Terminator Ethics, op. cit; Human Rights Watch, Loosing Hu-
manity, op. cit.

13 BOULANIN, Vincent; VERBTUGGEN, Maaike. Mapping the development of the autonomy weapon 
systems, op. cit., p. 6.

14 ICRC. Autonomous Weapon Systems Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, op. cit., p. 
14. VILMER, Jean-Baptiste Jeangène, Terminator Ethics, op. cit; HRW, Loosing Humanity, op. cit. 

15 ICRC. Autonomous Weapon Systems Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, op. cit. p. 63. 
16 International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons (iPRAW), Focus on Technology and 

Application of Autonomous Weapons, “Focus on” Report No. 1, 2017, p. 7.
17 VILMER, Jean-Baptiste Jeangène, Terminator Ethics, op. cit; HRW, Loosing Humanity, op. cit.
18 Para opiniões contrárias a proibição do uso de armas autônomas ver: VILMER, Jean-Baptiste Jeangène. 

Terminator Ethics, op. cit; SCHMITT, Michael N; THURNHER, Jeffrey. “Out of the Loop”: Autono-
mous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict, Harvard National Security Journal, 2013, pp. 231-
273. Disponível em: <http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2013/01/Vol-4-Schmitt-Thurnher.pdf>. 
Acesso em: 20 de junho de 2018; ARKIN, Ronald. Lethal Autonomous Systems and the Plight of the 
Non-combatant, AISB Quarterly, Vol. 137, July 2013. Disponível em: <https://www.unog.ch/80256E-
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mas de saúde mental ao remover os soldados do campo de batalha19. Além 
disso, argumenta-se que ao retirar o fator humano da equação – e com isso o 
estresse, a pressão e as emoções em geral – essas armas serão capazes de tomar 
decisões mais rápidas e muito mais precisas. 

No entanto, apesar das supostas vantagens muitos questionamentos, de 
cunho tanto moral quanto legal, são apresentados em relação ao uso de armas 
autônomas. Na parte serão abordados alguns desses questionamentos, muitos 
dos quais colocam em xeque a capacidade de armas autônomas em cumprir 
com o direito internacional público, reforçando a necessidade de um sistema 
eficaz de responsabilidade no caso da ocorrência de um ilícito internacional.

2.1. Armas autônomas e o direito internacional humanitário

Armas autônomas são normalmente compreendidas como armas de guer-
ra20 e por isso entende-se que as principais normas responsáveis por reger o uso 
de tais armas são as normas de direito internacional humanitário. Assim, é con-
senso entre os Estados que o uso dessas armas deve estar de acordo esse ramo do 
direito internacional21. No entanto, questiona-se a capacidade das armas autôno-
mas de cumprir com princípios básicos do direito internacional humanitário. 

O Direito Humanitário impõe como princípios básicos para a realização 
de um ataque armado: a necessidade militar; a distinção entre civis, combaten-
tes e objetos civis e militares; e a proporcionalidade entre a vantagem militar 
esperada e os danos causados. O cumprimento desses princípios envolve uma 
análise muito subjetiva e complexa, tornando-se um desafio para armas autô-
nomas. O princípio da proporcionalidade, por exemplo, que consiste em ava-
liar se a vantagem militar esperada em determinada ação supera os potenciais 
danos colaterais, depende de uma série de fatores contextuais, de modo que 
uma pequena alteração da situação pode determinar a legalidade ou não de 
um ataque22. A avaliação da proporcionalidade deve ser feita caso a caso, sendo 
praticamente impossível para um programador antecipar todas as situações 
que a máquina possa vir a enfrentar23. 

DD006B8954/(httpAssets)/54B1B7A616EA1D10C1257CCC00478A59/$file/Article_Arkin_LAWS.
pdf>. Acesso em: 20 de junho de 2018.

19 HAMMOND, Daniel N. Autonomous Weapons and the Problem of State Accountability, op. cit. p. 660.
20 BREHM, Maya. Defending the Boundary: Constraints and Requirements on the Use of Autonomous 

Weapon Systems Under International Humanitarian and Human Rights Law, Geneva Academy, 
2017, p. 6.

21 BREHM, Maya. Defending the Boundary, op. cit., p. 9.
22 HUMAN RIGHTS WATCH. Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer Robots, 2015. Dis-

ponível em: <https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lack-accountability-killer-robots>. 
Acesso em: 20 de junho de 2018.

23 Human Rights Watch. Mind the Gap, op. cit.
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O cumprimento do princípio da distinção apresenta ainda mais dificul-
dades. Além de distinguir combatentes de civis – tarefa um tanto árdua nos 
contextos de guerra na contemporaneidade –, as armas autônomas devem ser 
capazes de diferenciar combatentes ativos daqueles hors de combat, pois o tra-
tamento conferido a cada um deles possui a suas peculiaridades. Enquanto é 
permitido realizar um ataque a um combatente, o ataque passará a ser ilegal 
caso esse combatente se encontre ferido, ou detido ou expresse claramente a 
intenção de se render. Questões contextuais podem permitir ainda o ataque 
direto a civis. Embora o direito humanitário estabeleça como regra geral a 
proteção de civis contra ataques diretos, estes perdem essa proteção legal en-
quanto participem ativamente das hostilidades. As convenções de Genebra e 
os Protocolos Adicionais não detalham que tipo de conduta constitui parti-
cipação direta nas hostilidades, o que gera interpretações divergentes quanto 
à questão e reforça a dificuldade do cumprimento do princípio da distinção 
por armas autônomas.

Em relação à distinção de objetos militares e civis, esta também depende 
de elementos contextuais, pois a definição de um objeto é muitas vezes feita 
de acordo com a sua utilização. Assim, objetos que normalmente são consi-
derados objetos civis, como casas, pontes e escolas, podem se tornar objetos 
militares se utilizados para fins táticos por uma das partes do conflito. 

Dada a complexidade de julgamento envolvendo esses princípios, espe-
cialistas afirmam que no estado da técnica existente na atualidade seria muito 
difícil, ou até mesmo impossível, o cumprimento dessas normas de direito 
humanitário por armas autônomas24. 

2.2. Morte por algoritmo

Uma das questões morais mais levantadas é a de que seria inaceitável 
atribuir a um algoritmo a decisão de tirar uma vida humana. Do ponto de 
vista jurídico, argumenta-se que a “morte por algoritmo” seria uma viola-
ção à dignidade humana, protegida pelo direito internacional dos direitos 
humanos25. Atribuir à decisão de matar as armas autônomas, sujeitando 
pessoas a medidas de natureza matemática, seria o mesmo que tratar todos 
os indivíduos indiscriminadamente como objetos, o que é contrário à noção 
fundamental de dignidade humana26. 

24 RUSSEL, Stuart. Take a stand on AI weapons. In: NATURE. Robotics: Ethics of artificial intelligence, 
27 de maio 2015. Disponível em: <https://www.nature.com/news/robotics-ethics-of-artificial-intelligen-
ce-1.17611>. Acesso em: 25 de junho de 2018.

25 NAÇÕES UNIDAS. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execu-
tions, UN doc A/71/372, 2 September 2016, §144.

26 BREHM, Maya. Defending the Boundary, op. cit., p. 64.
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Ao tomar a decisão de matar, mesmo que no contexto de guerra, seres 
humanos são obrigados a considerar as implicações de suas ações e são influen-
ciados por questões de compaixão e humanidade. Máquinas, por sua vez, não 
possuem vida, nem moralidade e, portanto, não compreendem o valor da vida 
humana27. Assim, negar a um indivíduo a consideração de um operador huma-
no no que se refere à tomada de sua vida seria negar o seu direito à dignidade28.

A retirada da decisão de matar das mãos de um operador humano pode 
ainda ter o perverso efeito de estimular conflitos armados. O emprego de 
armas autônomas, além de deixar a guerra economicamente mais atrativa ao 
reduzir os custos com pessoal militar, também torna a decisão de usar a força 
letal mais fácil, pois retira as decisões de vida ou morte dos seres humanos e 
as delega a máquinas sem capacidade moral29. 

Opositores a esse argumento questionam se de fato é relevante a questão 
de quem aciona o gatilho no caso de um ataque legal. Se o alvo é legítimo 
e legal, o fato de que a decisão de atacar foi feita por uma máquina ou por 
um humano não deveria importar30. Além disso, já na atualidade existem si-
tuações em que o ser humano apenas supervisiona um ataque, como no caso 
dos ataques realizados por armas semiautônomas ou por armas autônomas 
supervisionadas. Apesar de o ser humano atuar fundamentalmente como um 
espectador nesses casos, a violação da dignidade humana é raramente alegada. 

2.3. A utilização de armas autônomas por agentes não estatais

Uma das principais preocupações quanto à utilização de armas autô-
nomas é a possibilidade de agentes privados – dentre os quais se destacam 
grupos terroristas – tomarem posse de tais armas. Nesse caso, a combinação de 
distância, precisão e letalidade, que do ponto de vista dos Estados seria uma 
vantagem das armas autônomas, pode gerar resultados indesejados quando 
essas armas são utilizadas por agentes não estatais.

Além da aquisição de armas autônomas desenvolvidas pelos Estados, não 
se pode descartar a possibilidade de agentes privados desenvolverem tais ar-
mas. O desenvolvimento de inteligência artificial pode ser feito de modo re-
lativamente discreto, sem a necessidade de uma estrutura muito grande ou de 

27 NAÇÕES UNIDAS. Report of the 2016 Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons 
Systems (LAWS), CCW/CONF.V/2, 2016. Disponível em <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/G16/117/16/pdf/G1611716.pdf?OpenElement>. Acesso em: 15 de junho de 2018. Nações 
Unidas. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof 
Heyns, UN doc A/HRC/23/47, April, 2013, § 94.

28 PYTLAK, Allison. Still in pursuit of the unizonk, op. cit., p. 5.
29 KERR, Ian; Szilagyi, Katie. Asleep at the switch?, op. cit., p. 335.
30 VILMER, Jean-Baptiste Jeangène. Terminator Ethics, op. cit. 
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investimentos substanciais31, o que permite que essas armas sejam produzidas 
também por agentes privados. A exemplo disso, o grupo Hezbollah já utiliza 
drones de combate remotamente controlados32. Apesar de não se tratarem de 
armas autônomas nem de I.A, o uso desses drones demonstra o emprego da 
tecnologia em armamento por grupos armados não estatais. A utilização de 
armas autônomas por tais grupos pode acarretar graves violações de direito 
internacional, o que fortifica o argumento daqueles favoráveis à proibição do 
uso desse sistema de armas. 

3. A RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ILÍCITOS 
INTERNACIONAIS COMETIDOS POR ARMAS AUTÔNOMAS

O principal instrumento jurídico relativo à responsabilidade estatal no direi-
to internacional público é o chamado “Artigos sobre a Responsabilidade Interna-
cional dos Estados por Ato Internacionalmente Ilícito”, documento adotado pela 
Comissão de Direito Internacional em 2001 em sua 53a sessão33 e aprovado no 
mesmo ano como resolução junto à Assembleia Geral da ONU34. Apesar de a reso-
lução em si não possuir caráter vinculante, seu conteúdo reflete, em grande parte, 
o costume internacional relativo à Responsabilidade Estatal, sendo aplicado como 
tal pelos tribunais internacionais, a exemplo da Corte Internacional de Justiça. 

O princípio básico da Responsabilidade Estatal, presente no art. 1o dos 
Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados, é que “todo 
ato internacionalmente ilícito de um Estado acarreta sua responsabilidade 
internacional”35. Um ato é considerado um ilícito internacional quando a 
conduta do Estado, consistindo de uma ação ou omissão, “é atribuível ao 
Estado consoante o Direito Internacional” e “constitui uma violação de uma 
obrigação internacional do Estado”36. 

31 SCHERER, Matthew U. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, 
and Strategies, Harvard Journal of Law & Technology Vol. 29, Number 2, Spring 2016, p. 369.

32 THE GUARDIAN. Israel: ‘We have shot down Iranian-supplied Hezbollah drone’, Peter Beaumont, 19 
de setembro, 2017. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/19/israel-we-have
-shot-down-iranian-supplied-hezbollah-drone>. Acesso em: 20 de junho de 2018. 

33 INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. 
In: NAÇÕES UNIDAS. Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two), Gene-
va, 2007, pp. 26-143. Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2001_
v2_p2.pdf>. Acesso em: 20 de junho de 2018.

34 NAÇÕES UNIDAS. Resolution 56/83 – Responsibility of States for internationally wrongful acts (A/
RES/56/83), Assembleia Geral, 56a sessão, janeiro de 2002. 

35 SALIBA, Aziz Tuffi. Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre Respon-
sabilidade Internacional dos Estados, São Paulo: Rideel, 2006.

36 Art. 2o dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente 
Ilícito. SALIBA, Aziz Tuffi. Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre 
Responsabilidade Internacional dos Estados, op. cit.
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Em relação ao elemento da atribuição, a fim de se analisar se a conduta 
de sistemas de armas autônomas é atribuível a um Estado, é necessário primei-
ramente determinar por quem essas armas são mais propensas a serem usadas. 
As armas semiautônomas e os sistemas de armas autônomas supervisionadas 
– sistemas de armas existentes na atualidade mais próximos das armas autô-
nomas – são utilizados, sobretudo, em ambientes de guerra e na defesa de 
fronteiras. Considerando que as armas autônomas serão empregadas de modo 
semelhante, pode-se concluir que estas serão utilizadas pelo exército ou órgãos 
de segurança dos Estados. Conforme mencionado anteriormente, deve-se con-
siderar também a possibilidade de utilização de armas autônomas por grupos 
armados não Estatais, que eventualmente podem adquirir ou desenvolver essa 
espécie de armamento. 

Em relação ao primeiro caso, o art. 4o dos Artigos sobre a Responsabilida-
de Internacional dos Estados dispõe que se considera “ato do Estado, segundo 
o Direito Internacional, a conduta de qualquer órgão do Estado”37. Essa regra 
tem como base o princípio da unidade estatal que implica que atos e omissões 
de todos os órgãos de um Estado devem ser considerados como condutas do 
próprio Estado38. Os órgãos estatais e os agentes pertencentes a esses órgãos 
representam a autoridade do Estado que, por conseguinte, pode ser responsabili-
zado pela conduta dos primeiros. A segurança nacional é função primordial do 
Estado, motivo pelo qual o exército e órgãos de segurança, que realizam essa fun-
ção, são normalmente enquadrados como órgãos de um Estado. Consequente-
mente, a conduta desses órgãos – aqui incluída a utilização de armas autônomas 
por eles – é atribuível ao Estado para fins de responsabilização internacional. 

No que se refere ao emprego de sistemas de armas autônomas por grupos 
armados não estatais, as normas de reponsabilidade do Estado podem não 
ser suficiente para garantir a responsabilização por ilícitos cometidos por tais 
armas nesse caso. Isso ocorre, pois, de modo geral, o Estado não responde pela 
conduta de agentes privados a não ser que tal conduta possa ser atribuída a ele. 
Existem, porém, algumas exceções a essa regra geral que permitem a atribuição 
da conduta de grupos privados ao Estado. 

A primeira hipótese é no caso de tais grupos estarem agindo por instru-
ção ou sob direção ou controle de um Estado39. Aqui, deve haver um nexo real 
entre a conduta dos grupos não estatais e a conduta do Estado, possibilitando 
que o último seja responsabilizado pela conduta dos primeiros. Ainda que al-
guns Estados financiem grupos armados não estatais, tal apoio é normalmente 

37 Art. 4o dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente 
Ilícito. SALIBA, Aziz Tuffi. Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre 
Responsabilidade Internacional dos Estados, op. cit.

38 NAÇÕES UNIDAS. Yearbook of the International Law Commission, op. cit., p. 40.
39 Art. 8o dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente Ilícito. 
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feito de modo não oficial e é insuficiente para gerar a responsabilização do 
Estado. Somado a isso, a complexidade em se comprovar a existência de dire-
ção ou controle do Estado sobre esses grupos dificulta a atribuição da conduta 
deles ao Estado nesse caso.

Além dessa hipótese, é possível atribuir a conduta de grupos armados não 
estatais a um Estado caso ele reconheça e adote a conduta em questão como 
própria40 – como ocorrido no Caso relativo ao Corpo Diplomático e Consular 
dos Estados Unidos em Teerã41 – ou quando a conduta de tais grupos for exer-
cida na ausência de autoridades oficiais de modo que o grupo passe a exercer 
de fato atribuições do poder público42. Essa última hipótese procura abarcar 
situações excepcionais quando há o colapso total do aparato estatal ou a perda 
do controle do Estado sobre determinada localidade, levando grupos privados 
a exercerem funções tipicamente governamentais. 

Por fim, ainda é possível atribuir a conduta de um grupo privado a um 
Estado caso se trate de um movimento de insurreição que assuma o governo 
desse Estado ou consiga estabelecer um novo Estado em parte do território 
ou em um território sob sua administração43. Essa hipótese não se refere a 
qualquer agente não estatal, mas a movimentos insurrecionais, que só terão 
suas condutas atribuídas ao Estado caso substituam o governo existente ou 
estabeleçam seu próprio Estado. 

Apesar de existirem diversas hipóteses que permitam a atribuição da con-
duta de grupos armados não estatais ao Estado, trata-se de situações excep-
cionais e de difícil comprovação. Por esse motivo, o mais provável é que a 
violação de obrigações internacionais em decorrência da utilização de sistemas 
de armas autônomas por agentes não estatais não acarrete a responsabilização 
do Estado.

Nos casos analisados em que a conduta do sistema de armas autônomas 
é atribuível ao Estado, essa conduta gerará a responsabilização pelo direito 
internacional se constituir uma violação de uma obrigação internacional desse 
Estado. Entende-se que há uma “violação de uma obrigação internacional por 
um Estado quando um ato deste Estado não está em conformidade com o que 

40 Art. 11 dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente 
Ilícito. 

41 Nesse caso envolvendo Estados Unidos e Irã julgado pela Corte Internacional de justiça, um grupo de 
militantes iranianos ocupou a embaixada Estado Unidense em Teerã, tomando como refém o corpo 
diplomático e consular. Apesar de a ocupação ter sido realizada por agentes privados, a conduta foi 
atribuída ao Estado Iraniano tendo em vista a aprovação dos fatos pelo governo de Ayatollah Khomeini 
e outros órgão estatais e pelo apoio dado a continuidade da ocupação. CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTIÇA. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, op. cit., p. 35.

42 Art. 9o dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente 
Ilícito. 

43 Art. 10 dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente Ilícito. 
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lhe é requerido pela obrigação, seja qual for a origem ou natureza dela”44. Em 
outras palavras, ocorre uma violação de uma obrigação internacional quando 
a conduta de um Estado é contrária a uma norma de direito internacional à 
qual ele está vinculado. 

Conforme mencionado anteriormente, há fortes dúvidas de que as 
armas autônomas serão capazes de cumprir com princípios básicos do 
direito humanitário, como o princípio da distinção e da proporcionali-
dade. Se esse for o caso, o emprego dessas armas pelos Estados em guerras 
acarretará quase que indubitavelmente a violação de obrigações frente ao 
direito humanitário por esses Estados. O uso de armas autônomas levanta 
ainda preocupações relativas ao cumprimento das normas internacionais 
de direitos humanos, como o direito à vida, à dignidade humana e à inte-
gridade física, em especial no que se refere a sua utilização para a defesa 
de fronteiras45. 

Não é objetivo desse artigo apontar todas as situações em que a ação de 
armas autônomas possa ocasionar a violação de uma norma internacional. 
Conforme demonstrado, embora essas armas ainda não sejam empregadas na 
realidade, já é possível antever algumas obrigações de direito internacional que 
serão provavelmente violadas em função do uso de tais armas. No entanto, 
outras obrigações além das apresentadas podem vir a ser violadas, bastando 
que a conduta que gerou a violação seja atribuível ao Estado para que se possa 
requerer a responsabilização desse Estado.

3.1. Problemas práticos

Apesar de na teoria ser possível responsabilizar os Estados por viola-
ções de direito internacional cometidas em decorrência da utilização de armas 
autônomas, alguns obstáculos dificultam que a responsabilização ocorra na 
prática. Em decorrência do princípio da soberania, os Estados possuem imuni-
dade jurisdicional em relação a atos de império46, impossibilitando a demanda 
por responsabilização e reparação em cortes domésticas. Assim, a responsabi-
lização deve ser requerida na esfera internacional. Dentro dessa perspectiva, a 
Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal órgão jurisdicional das Nações 
Unidas, se mostra como a instituição mais adequada para se apresentar a de-
manda de responsabilidade estatal. 

44 Art. 12 dos Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Ato Internacionalmente 
Ilícito. SALIBA, Aziz Tuffi. Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre 
Responsabilidade Internacional dos Estados, op. cit.

45 Nesse sentido ver: BREHM, Maya. Defending the Boundary, op. cit.
46 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 

Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, pp. 123-124.
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No entanto, a ausência de consentimento dos Estados à jurisdição da CIJ 
pode se tornar um grande obstáculo no que se refere à responsabilização esta-
tal por ilícitos internacionais decorrentes da ação de armas autônomas. Para 
que a Corte possa exercer sua jurisdição em relação a determinada disputa, ela 
depende do consentimento dos Estados que pode ser dado previamente – por 
meio de uma cláusula jurisdicional em um tratado ou da adoção da cláusula 
facultativa de jurisdição obrigatória47 – ou posteriormente ao surgimento do 
conflito – através do estabelecimento de um acordo especial48. 

Os principais tratados de direito internacional humanitário e de direito 
internacional dos direitos humanos não possuem cláusulas jurisdicionais reme-
tendo as disputas deles oriundas à CIJ, e, quando possuem, são normalmente 
objeto de reservas por muitos dos Estados partes49. Por conseguinte, essa forma 
de consentimento provavelmente não permitirá que disputas relativas à violação 
do direito internacional público por armas autônomas sejam submetidas à CIJ. 

No que se refere à cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, apenas 
cerca de um terço dos países membros das Nações Unidas reconheceram a 
jurisdição compulsória da CIJ, sendo que muitos dos países que investem 
em pesquisa e desenvolvimento na área de sistemas de armas autônomas, tais 
como Rússia, Estados Unidos, China e Israel, não se incluem nesse grupo de 
países. Desse modo, a atuação da Corte em função do reconhecimento de sua 
jurisdição compulsória pode se mostrar extremamente limitada no que tange 
o uso de armas autônomas. 

Por fim, Estados podem ainda consentir a jurisdição da Corte após o 
surgimento do conflito por meio da assinatura de um acordo especial. Con-
tudo, importante notar que um Estado que supostamente é responsável pela 
violação de uma norma internacional cometida por uma arma autônoma não 
estará propenso a se submeter a dito acordo50. 

CONCLUSÃO

O emprego de armas autônomas impõe inúmeros desafios no âmbito do 
direito internacional público. Em especial, questiona-se a capacidade dessas 

47 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, arts. 36-37.

48 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, art. 40.

49 HAMMOND, Daniel N. Autonomous Weapons and the Problem of State Accountability, op. cit., p. 679.
50 CROOTOF, Rebecca. War Torts: Accountability for Autonomous Weapons, University of Pennsylva-

nia Law Review, vol. 164, No. 6, 2016, p. 1397. Disponível em: <https://scholarship.law.upenn.edu/
cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.br/&httpsredir=1&article=9528&context=penn_
law_review>. Acesso em: 20 de junho de 2018.
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armas em cumprir com normas básicas do direito internacional humanitário 
e do direito internacional dos direitos humanos. Além disso, a capacidade letal 
e a precisão das armas autônomas é uma combinação perigosa no caso de elas 
serem adquiridas ou desenvolvidas por grupos armados não estatais. 

Esses são apenas alguns dos argumentos que fomentam a forte campanha 
para o banimento total de armas autônomas. No entanto, apesar da intensa 
discussão sobre o assunto na esfera internacional nos últimos anos, ainda não 
é consenso entre Estados qual a melhor abordagem a ser seguida. Enquanto 
muitos Estados demandam a proibição ou limitação do uso de armas autô-
nomas, alguns dos principais países que investem no desenvolvimento desse 
tipo de armamento, como Estados Unidos, Rússia e Israel, insistem não ser 
necessária nenhuma regulamentação. 

Assim, talvez a utilização de armas autônomas se torne realidade an-
tes que a questão possua um enquadramento legal. Nesse caso, as normas de 
direito internacional público relativas à responsabilidade estatal por ilícitos 
internacionais existentes na atualidade já são capazes de atribuir a responsabi-
lidade aos Estados pelo descumprimento do direito internacional por sistemas 
de armas autônomas. No entanto, essas normas podem não ser suficientes no 
caso do uso de armas autônomas por grupos armados não estatais, pois seria 
necessário atribuir a ação desses grupos a um Estado. 

Além disso, a responsabilização estatal apresenta problemas práticos. A 
necessidade do consentimento dos Estados para que a Corte Internacional 
de Justiça exerça sua jurisdição é um dos embaraços que podem dificultar a 
responsabilização efetiva dos Estados. Desse modo, ainda que em teoria os 
Estados possam ser responsabilizados por ilícitos internacionais cometidos 
por armas autônomas, na prática pode ser que esses Estados nunca venham a 
ser julgados. 
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caPítulo 10

a cooPEração Jurídica intErnacional coMo  
MEio dE EFEtivação da convEnção dE  

haia no SEquEStro dE criançaS

Bernardo José Drumond Gonçalves

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo a análise da cooperação 
jurídica internacional, com ênfase em sua utilidade numa perspectiva atual, par-
tindo-se das mais diversas premissas conjunturais existentes no cenário global.

Será verificada a relevância desse instituto processual na conjuntura jurí-
dica mundial e sua aplicabilidade prática, ou seja, em que exatamente poderá 
beneficiar o funcionamento da jurisdição dos Estados e entre os Estados a 
favor da tutela do direito das pessoas. Além disso, será examinada a distinção 
da cooperação para a integração, pois, como se verá, tem nuanças distintas, 
apesar de algumas semelhanças conceituais.

Especificamente no Ordenamento Jurídico Brasileiro, será abordado como 
se deu a evolução do regramento, que se consolidou no Código de Processo Ci-
vil de 2015, o qual agasalhou a cooperação, indicando os princípios norteadores 
de sua aplicação e instrumentos necessários para tanto, em dois artigos.

Num outro paralelo, será examinada a Convenção de Haia sobre os as-
pectos civis do sequestro internacional de crianças – um mecanismo aderido 
pelo Governo brasileiro e de suma importância na adoção de medidas contrá-
rias de cunho eficaz, porquanto imediatas, na recuperação dessas crianças para 
alcançar o seu retorno ao país de origem, sobretudo ao se levar em considera-
ção as estimativas que um processo normalmente leva para tramitar no Poder 
Judiciário brasileiro, em especial, na Justiça Federal.

Esse paralelo é importante a fim de se averiguar se há um ponto de con-
vergência entre esses dois temas – cooperação jurídica internacional e Conven-
ção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças – e, 
a partir dessa possível tangência, o real aproveitamento da cooperação; afinal, 
pode haver, na prática, uma dissonância entre as diretrizes traçadas e a reali-
dade fático-contextual. 
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A metodologia empregada pautou-se pela forma qualitativa observacio-
nal e comparativa, conciliada à lógico-dedutiva, com técnicas bibliográficas 
exploratórias e investigação de conflitos jurisprudenciais, num contexto estru-
tural sobre a legislação aplicável e funcional.

2. ASPECTOS GERAIS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA 
INTERNACIONAL

Na atual e complexa conjuntura global, em que convivem múltiplos e sig-
nificativos atores, como a União Europeia, os Estados Unidos, a China, a Rús-
sia, os países Africanos, os do Oriente Médio e os da América do Sul, todos em 
“órbita” aos elementos dinâmicos e fatores de repercussão internacional, tanto 
econômicos, como sociais, culturais, políticos, ambientais e, ainda, militares, 
que convivem num ambiente de constante ameaça à segurança e estabilida-
de internacional, seja pelo terrorismo, seja pelo narcotráfico, como também 
pelo tráfico de pessoas (mulheres e crianças), mas também pelo trânsito de 
refugiados, entre os quais há, naturalmente, crianças, ou conflitos internos 
dos próprios países que desrespeitam direitos humanos e humanitários, em 
cenários heterogêneos e de relação mútua, percebe-se que o estabelecimento 
de uma interação dos processos jurídicos entre os Estados é de alta relevância, 
em busca de se alcançar uma eficiência e celeridade na solução de questões de 
ordem prática, no que diz respeito à convivência pacífica das pessoas ou, ao 
menos, no reestabelecimento desta.

Dentro desse escopo, para Nadia de Araujo (2008, p. 40), em sentido amplo, 
a cooperação jurídica internacional tem o condão de promover o “intercâmbio in-
ternacional para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais do Poder 
Judiciário de um outro Estado”, em especial num momento em que há inúmeras 
regras, normas, pactos, costumes e tratados vigentes, passíveis de serem exigidos 
pelas partes – o que demanda uma comunicação frequente entre os países.

Nessa mesma faixa de compreensão, Tarso Genro (2008, p. 11), enquanto 
(então) Ministro da Justiça, elucida que a necessidade da cooperação jurídica 
internacional está diretamente relacionada com o fenômeno da globalização, por-
que “a idéia de um mundo sem fronteiras já modificou a forma pela qual concei-
tos tradicionais como a soberania e o acesso à justiça são definidos e aplicados”. 

Diante disso, Tarso Genro passa a correlacionar a cooperação jurídica 
entre Estados sob uma determinada perspectiva específica, como um meio de 
se preservar a própria soberania, admitindo-a como “o poder do Estado em re-
lação às pessoas e coisas dentro de seu território”, fazendo menção à definição 
de Oliveiros Litrento (apud).

Daí a importância e aplicabilidade do instituto da cooperação judicial inter-
nacional, que, nos dizeres de Toffoli e Cestari, citados por Jamile Bergamaschine 
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Mata Diz e Lucas Tavares Mourão (2016, apud), tem o objetivo de promover a 
“consecução de um objetivo comum, que tenha reflexos jurídicos”, partindo-se 
de uma ampla relação de confiança e boa-fé objetiva entre os países, de forma a 
criar um fluxo recíproco para envio de informações e dados, além do cumpri-
mento de ordens e da tutela de direitos, integrando as jurisdições dos países não 
necessariamente de um modo constante e rígido, como acontece no processo de 
integração, considerado um estágio mais avançado pela mesma autora, quando 
escreveu juntamente com Thiago Penido Martins (2015), por entender que, 
nessa hipótese, abrangeria a “sociedade envolvida como um todo, o sistema de 
cooperação denota maior flexibilidade e especificidade em determinado aspec-
to, que pode ser transitório ou permanente”.

Em suma, retomando os dizeres de Tarso Genro (2008, p. 12), a coopera-
ção jurídica internacional pode ser compreendida como o mecanismo através 
do qual os cidadãos e os Estados poderão, respectivamente, acionar e processar 
os litígios de sua competência, “mesmo quando elementos indispensáveis à 
condução do processo se encontrem em jurisdição estrangeira”, eliminando-se 
trâmites burocráticos e entraves à consecução efetiva de direitos.

De acordo com um levantamento do Ministério da Justiça, o Brasil é 
um país mais “requerente” de cooperação jurídica do que “requerido”, ou 
seja, mais demanda cooperação do que é demandado. Todavia, ainda assim, 
o número de solicitações registradas tem crescido ano a ano. Num recorte de 
2004 para 2007, por exemplo, o número de requerimentos subiu de 2.907 para 
3.653. Misael Montenegro Filho (2016, p. 72) anota que, “Nos dois primeiros 
meses de 2015, o Ministério da Justiça recebeu 236 pedidos de cooperação in-
ternacional, sendo 26,73% baseados em reciprocidade, a grande maioria (75%) 
envolvendo a comunicação dos atos processuais [...]”.

No Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105), esse instituto 
foi pela primeira vez tratado num Diploma dessa natureza nos artigos 261 

1 Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará:
 I – o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente;
 II – a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao 

acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados;
 III – a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do 

Estado requerente;
 IV – a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação;
 V – a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.
 § 1º Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em recipro-

cidade, manifestada por via diplomática.
 § 2º Não se exigirá a reciprocidade referida no §1º para homologação de sentença estrangeira.
 § 3º Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que 

produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro.
 § 4º O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica.
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e 272, que não se confunde com a cooperação processual tratada no artigo 
6º (de menor amplitude), recepcionando-o de forma bastante clara e ampla, 
delimitando sua aplicabilidade processual, excepcionado apenas pela regra 
do artigo 39, o qual preserva eventual ofensa à ordem pública. 

Nadia de Araujo (2016) enfatiza a segurança jurídica que esse tratamento 
legal deu à questão, ao mencionar que:

A preocupação do legislador em construir bases sólidas para a CJI foi nítida. 
O Art. 26 do CPC delineia os princípios-guia que devem pautar a atuação do 
Estado brasileiro, ao passo que o Art. 27 elenca os instrumentos que compõe 
o objeto da CJI.

Entretanto, antes mesmo dessa inovação legislativa, José Antônio Dias 
Toffoli e Virgínia Charpinel Junger Cestari (2008, p. 24-26) apontavam para 
mecanismos “tradicionais” de cooperação jurídica internacional que vinham 
sendo aplicados (de forma esparsa) no Ordenamento Jurídico Brasileiro, tais 
como Carta Rogatória, Homologação de Sentença Estrangeira, Extradição e 
Transferência de Presos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, na Resolução nº 
9, de 04.05.2005, no parágrafo único do artigo 7º que os pedidos de coopera-
ção judiciária específicos, ou seja, que não demandem sua exclusiva competên-
cia, deverão ser submetidos diretamente ao primeiro grau de jurisdição:

Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que 
não ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que deno-
minados como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério 
da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto.

Nesse particular, verifica-se que a cooperação jurídica internacional é um 
mecanismo absolutamente útil, cuja aplicabilidade remonta à atual dinâmica 
do cenário mundial, revelando-se uma ferramenta processual de alta relevância 
para atribuição de eficácia aos trâmites judiciais internacionais, tendo sido 
recepcionado pelo Código de Processo Civil de 2015, mas, como visto, sua 
aplicação anterior já podia ser identificada de forma esparsa em alguns proce-
dimentos específicos.

2 Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto:
 I – citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial;
 II – colheita de provas e obtenção de informações;
 III – homologação e cumprimento de decisão;
 IV – concessão de medida judicial de urgência;
 V – assistência jurídica internacional;
 VI – qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)138

3. TUTELA AO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS

A Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional 
de crianças, datada de 25 de outubro de 1980 e com início de vigência interna-
cional em 1º de dezembro de 1983, foi aderida pelo Governo Brasileiro em 19 
de outubro de 1999 e passou a vigorar em território nacional em 1º de janeiro 
de 2000, nos termos do Decreto nº 3.413, de 14 de abril de 2000.

De acordo com o Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recu-
peração de Ativos do Ministério da Justiça, em 2008, além do Brasil, a Con-
venção de Haia já estava vigente nos seguintes Estados (2008, p. 52-53):

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Bielorrússia, Bélgica, Be-
lize, Bulgária, Canadá, Chile, China (a Convenção aplica-se às regiões ad-
ministrativas especiais de Hong Kong e Macau, somente), Croácia, Chipre, 
Colômbia, El Salvador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos da América, 
Estônia, Finlândia, Grécia, Guatemala, França, Honduras, Hungria, Irlanda, 
Israel, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, México, Moldávia, Mô-
naco, Nicarágua, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos (Holanda), Pana-
má, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido/Grã-Bretanha/Irlanda 
do Norte, República Dominicana, República Tcheca, Romênia, San Marino, 
Sérvia, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Tailândia, Trinidad e Tobago, Uruguai, Uz-
bequistão e Venezuela.

Entre os objetivos descritos no artigo 1 dessa Convenção, consta o de-
ver de assegurar o retorno imediato de crianças, de até 16 (dezesseis) anos, 
conforme previsto no artigo 4, ilicitamente transferidas para qualquer Estado 
Contratante ou nele retidas indevidamente. 

Ou seja, acaso uma criança estrangeira esteja, por exemplo, em caráter 
temporário, visitando parentes e venha se configurar uma retenção, tal ato 
configurará, nos termos da Convenção de Haia, um sequestro internacional, 
por isso, e caberá a tutela do seu direito em observância ao trâmite ali prescri-
to, de forma a se aplicar a intervenção do Estado Contratante, adotando medi-
das que garantam a concretização do objetivo de retorno ao país de residência 
habitual (origem), consoante disposto no artigo 2, em caráter de urgência.

Os critérios para classificação de uma retenção ou transferência enquanto 
ilícita, segundo a Convenção de Haia, são objetivos, de acordo com os parâme-
tros estabelecidos pelo artigo 3.

A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando:
a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a institui-
ção ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do 
Estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de 
sua transferência ou da sua retenção; e
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b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em 
conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse está-
-lo sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido.
O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de 
pleno direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo 
vigente segundo o direito desse Estado.

Nesse contexto, ou seja, de “trânsito”, o artigo 6 da Convenção determina 
que cada Estado Contratante (signatário) designará uma Autoridade Central 
competente para dar cumprimento às obrigações derivadas desse pacto.

No Brasil, esse órgão é vinculado ao Ministério da Justiça, que visa pre-
ponderantemente determinar um ponto unificado de contato para a tramita-
ção dos pedidos de cooperação jurídica internacional, com vistas à efetividade 
e à celeridade dos procedimentos afetos.

Para Nadia Araujo (2008, p. 41), “A criação de um sistema de comuni-
cação baseado em Autoridades Centrais com essa função, incrementando a 
cooperação administrativa entre os Estados, é uma das realizações de sucesso 
da Conferência da Haia”.

Em outras palavras, a Autoridade Central, cuja “existência” foi confirma-
da pelo artigo 26 do Código de Processo Civil de 2015, recepciona, analisa, se 
necessário, adequa, transmite e acompanha o andamento do cumprimento dos 
pedidos junto às autoridades estrangeiras, à luz da legislação internacional e dos 
tratados vigentes, assim como das normas, costumes e práticas internacionais.

No artigo 7, numa clara aplicação da cooperação internacional, a Con-
venção de Haia estipula que as Autoridades Centrais dos Estados deverão 
colaborar entre si, assegurando o retorno imediato das crianças e alcançando 
os demais objetivos elencados no pacto, inclusive para fluxo de informações a 
fim de se localizar a criança, evitar novos danos, permitir-se a entrega voluntá-
ria ou solução amigável, troca de informações, favorecer o início do processo 
judicial, sendo que, quando a retenção ou a transferência for por período in-
ferior a 1 (um) ano, em relação à propositura do processo, o retorno imediato 
da criança ao país de origem deverá ser determinado, nos termos do artigo 12, 
ressalvadas as exceções do artigo 133.

3 Artigo 13
 Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do 

Estado requerido não é obrigada a ordenar o retomo da criança se a pessoa, instituição ou organismo que 
se oponha a seu retomo provar:

 a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da criança não exercia 
efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou 
concordado posteriormente com esta transferência ou retenção; ou

 b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psí-
quica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável.
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Decerto que o instituto da cooperação judicial internacional poderá ser uti-
lizado para viabilizar o cumprimento do disposto no artigo 154, muito embora 
o comando seja imposto ao requerente, tendo em vista a prerrogativa do melhor 
interesse da criança, quando configurado o ilícito internacional do sequestro.

Adentrando-se na esfera jurídico-processual brasileira, tem-se que a me-
dida a ser implementada para efetivação da tutela em questão, ou seja, para 
alcance do status quo ante, seria a busca e apreensão, a tramitar perante a Justiça 
Federal, segundo o Superior Tribunal de Justiça5:

DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E RESTI-
TUIÇÃO DE MENOR. CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE ASPECTOS CI-
VIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. DECRETO Nº 
3.413/2000. RETENÇÃO DE MENORES NO BRASIL. PEDIDO IMPRO-
CEDENTE. DESISTÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ENCERRA-
MENTO DA COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL. SUPER-
VENIENTE ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. REMESSA PREJUDICADA. 1. 
A Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 
Crianças, internalizada no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto 
3.413, de 14 de abril de 2000, prevê a adoção de medidas judiciais visando à 
restituição ao país de residência habitual de menores ilicitamente transferidos 
para o território nacional. 2. Ação de busca, apreensão e restituição de meno-
res proposta pela União, com base na Convenção da Haia sobre aspectos civis 
do sequestro internacional de menores, alegando a retenção ilícita no Brasil de 
menores filhos de pai espanhol e mãe brasileira. 3. Sentença de improcedên-
cia, fundada na exceção à regra de retorno imediato da criança transferida ou 
retida ilicitamente, em decorrência da adaptação dos menores ao meio social 
em que se encontram e com base na manifestação de vontade dos mesmos 
no sentido de permanecer no Brasil em companhia da genitora. 4. Com o 
encerramento da cooperação judiciária internacional em decorrência da de-
sistência do requerente, manifestada pela Autoridade Central Administrativa 

 A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o e (sic) retorno da criança 
se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já idade e grau de maturidade tais que seja 
apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto.

 Ao apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as autoridades judiciais ou administrativas deverão 
tomar em consideração as informações relativas à situação social da criança fornecidas pela Autoridade 
Central ou por qualquer outra autoridade competente do Estado de residência habitual da criança.

4 Artigo 15
 As autoridades judiciais ou administrativas de um Estado Contratante podem, antes de ordenar o retorno 

da criança, solicitar a produção pelo requerente de decisão ou de atestado passado pelas autoridades do 
Estado de residência habitual da criança comprovando que a transferência ou retenção deu-se de forma 
ilícita nos termos do Artigo 3° da Convenção, desde que essa decisão ou atestado possam ser obtidas 
(sic) no referido Estado. As autoridades centrais dos Estados Contratantes deverão, na medida do possí-
vel, auxiliar os requerentes a obter tal decisão ou atestado.

5 Conflito de Competência. CC 132100/BA (2014/0002719-9). Ministro Relator João Otávio de Noronha. 
Segunda Seção. Julgamento 25.02.2015. Publicação 14.04.2015. 



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 141

da Espanha, há superveniente perda do interesse processual e ilegitimidade da 
União. 3. Remessa oficial prejudicada. (TRF-1 Relatora Desembargadora Fede-
ral Daniele Maranhão Costa 5ª Turma Julgamento 16.05.2018 REO 0040730-
73.2014.4.01.3500 Publicação 29.05.2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. 
MÃE BRASILEIRA RESIDENTE NO BRASIL E PAI BRASILEIRO RE-
SIDENTE NO CANADÁ. CRIANÇA TRANSFERIDA ILICITAMENTE 
PARA O BRASIL. CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS 
DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO AN-
TES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXAMINOU EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA 
DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
EXAME DA CONTROVÉRSIA POR FORÇA DO REEXAME NECESSÁ-
RIO. MÉRITO. ESTUDO PSICOLÓGICO. COMPLETA ADAPTAÇÃO DA 
MENOR AO NOVO MEIO SOCIAL. RESTITUIÇÃO AO PAÍS DE MORA-
DIA ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - Assente 
nesta Corte e no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser 
extemporâneo recurso de apelação interposto antes da publicação de sentença 
que examina embargos de declaração opostos pela parte contrária, salvo ratifi-
cação posterior. Recurso de apelação de que não se conhece. II - Representando 
a União a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica em ação de busca e apreensão de menor, Secretaria essa designada como 
Autoridade Central destinada a dar cumprimento à Convenção de Haia e que 
não possui personalidade jurídica própria, e tendo sido proferida sentença 
de improcedência do pedido inicial, contrária, pois, aos seus interesses, é de 
incidir a regra prevista no art. 475, I, do Código de Processo Civil, devendo 
a controvérsia posta nos autos ser examinada por força do reexame necessá-
rio. III - Ato da União posterior à prolação da sentença afirmando não mais 
possuir interesse em figurar na lide, já que encerrado acordo de cooperação 
internacional entre o Brasil e o Canadá destinado à busca e apreensão de me-
nor vítima de seqüestro internacional e noticiada a intenção do genitor de dar 
continuidade à demanda, via constituição de advogado particular, não afasta a 
análise da controvérsia em sede de reexame necessário, seja porque a prolação 
e publicação da sentença de improcedência ocorreram em data anterior ao 
desinteresse manifestado pela União, seja porque posteriormente reafirmou, 
por meio de nova petição, sua intenção de reintegrar a lide. IV – A Convenção 
de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças ob-
jetiva assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para 
qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente, excetuada a hi-
pótese de não integração do menor ao novo meio e se existir risco grave de 
que fique sujeito a perigos de ordem física ou psíquica, devidamente atestados 
por prova pericial. V - Estudo psicológico produzido nos autos revela a plena 
adaptação da menor transferida ilicitamente para o Brasil ao novo meio em 
que inserida, sendo presumida a ocorrência de prejuízos de ordem emocional 
caso determinado seu retorno ao País de origem, até porque privada estará do 
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convívio contínuo, há mais de dez anos, com parentes e amigos. Prevalência 
da proteção maior ao interesse da criança. VI - Recurso de apelação de que 
não se conhece e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimen-
to. (TRF-1 Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian 6ª Turma 
Julgamento 07.04.2014 AC 0006387-21.2010.4.01.3814 Publicação 25.04.2014)

Apesar de as poucas exceções previstas na Convenção de Haia serem de-
liberadamente taxativas e terem o propósito presumidamente restritivo, de 
modo a se privilegiar o imediato retorno ao país de origem, evitando-se delon-
gadas discussões sobre questões ligadas ao “melhor” ambiente para o convívio 
da criança durante o período do sequestro, verifica-se que, mesmo assim, são 
identificados precedentes jurisprudenciais em que essa ordem é invertida.

INTERNACIONAL. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. MÃE BRASI-
LEIRA E PAI URUGUAIO. CRIANÇA TRANSFERIDA ILICITAMENTE 
PARA O BRASIL. CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CI-
VIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. RETENÇÃO 
NOVA: PEDIDO DE REGRESSO FORMULADO EM PRAZO INFERIOR 
A UM ANO DA TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. EXAME PSICOSSOCIAL. 
COMPLETA ADAPTAÇÃO DO MENOR AO NOVO MEIO SOCIAL. RES-
TITUIÇÃO AO PAÍS DE MORADIA ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. I - Cumprido o requisito previsto no art. 523 do 
CPC/1973, vigente à época, devido o conhecimento de agravo retido inter-
posto contra decisão que determinou a realização de prova pericial consubs-
tanciada em estudo psicossocial. Exame da insurgência da União, contudo, 
em conjunto com o mérito da controvérsia, já que com ele se confunde - ne-
cessidade ou não de realização de prova pericial quando transcorrido período 
inferior a um ano entre a retenção ilícita de menor e a comunicação às au-
toridades competentes. II - A Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do 
Sequestro Internacional de Crianças objetiva assegurar o retorno imediato de 
crianças ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele 
retidas indevidamente, excetuada a hipótese de integração do menor ao novo 
meio, que deve ser verificada por meio de exame psicológico. III - O fato de 
o pedido de restituição do menor ao país de origem ser formulado em prazo 
inferior a um ano entre a transferência ilícita e o início do processo perante a 
autoridade administrativa ou judicial do Estado Contratante onde a criança 
se encontra não é suficiente, por si só, para determinar seu imediato regresso 
se a pessoa que se oponha a seu retorno provar (a) que aquela que tinha a seu 
cuidado a pessoa da criança não exercia efetivamente o direito de guarda na 
época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou concorda-
do posteriormente com esta transferência ou retenção; ou (b) que existe um 
risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física 
ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. IV 
- Exame psicológico produzido nos autos revela a plena adaptação do menor 
transferido ilicitamente para o Brasil ao novo meio em que inserido, havendo 
conclusão, ainda, no sentido de que o menor tem receio de visitar seu pai 
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sem o acompanhamento de algum familiar materno, por temer não conseguir 
retornar ao Brasil. Exceção descrita na alínea “b” do art. 13 da Convenção de 
Haia caracterizada. V - Não há na alínea “b” do art. 13 da Convenção de Haia 
qualquer limitação no sentido de que a expressão “risco grave de a criança, no 
seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer 
outro modo, ficar numa situação intolerável” deva ser interpretada no sentido 
único pretendido pela União - caracterização do risco pela existência de áreas 
desestabilizadas por acidentes naturais, guerras, epidemias, escassez de alimen-
tos, questões sociais graves etc. A necessidade de observância de interpretação 
restrita do art. 13, “b”, da Convenção de Haia não legitima a restrição de seu 
alcance sem qualquer indicativo no sentido pretendido. VI - Não comprovada 
a prática, pela genitora do menor, de alienação parental, que sequer fora apon-
tada pelos peritos judiciais, tampouco pelo assistente técnico da União, não há 
que se falar em risco na permanência do menor junto a ela. VII - Agravo retido 
e recurso de apelação interpostos pela União aos quais se nega provimento. 
(TRF-1 Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian 6ª Turma Julga-
mento 21.11.2016 AC 0001259-19.2011.4.01.3803 Publicação 29.11.2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL.QUESTÃO DE ORDEM. EXCEPCIONALIDADE DA HIPÓTE-
SE. PREVALÊNCIA ABSOLUTA DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIAN-
ÇA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS 
HUMANOS. POSIÇÃO HIERÁRQUICA-NORMATIVA DE SUPRALE-
GALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 349.703. 
DETERMINAÇÃO DE OITIVA E PERÍCIA PSICOLÓGICA DE MENOR 
OBJETO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA COM BASE 
NA CONVENÇÃO DE HAIA. 1. Ação ajuizada, na origem, com funda-
mento na Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de 
crianças, concluída na cidade de Haia, em 25/10/1980, visando o retorno de 
menor retida indevidamente pela genitora. 2. Hipótese em que na ação ori-
ginária não foi realizada perícia psicológica na menor retida indevidamente. 
3. Situação excepcionalíssima em que deve ser garantida a aplicação do prin-
cípio constitucional do melhor interesse da criança e o disposto na Con-
venção Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instrumento de 
direitos humanos, admitida no plano normativo interno por meio do De-
creto n. 99.710/1990. 4. O Supremo Tribunal Federal no RE 349.703 fixou 
a compreensão de que os diplomas internacionais sobre direitos humanos 
possuem caráter de supralegalidade, estando abaixo apenas da constituição, 
porém acima da legislação interna. 5. Pedido de oitiva e pericia psicológica 
deferido considerando a prevalência absoluta do superior interesse da criança. 
(EREsp 1458218/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 13/12/2017, DJe 03/05/2018)

Essas decisões, que não são isoladas, refletem, na prática, um certo des-
prestígio do instituto da cooperação judicial internacional pelo Poder Judiciá-
rio brasileiro.
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No último julgado transcrito acima, por exemplo, em que houve divergên-
cias no julgamento, o relator privilegiou o Estatuto da Criança e Adolescente, 
invocando, ainda, a posição hierárquico-normativa ocupada pela Convenção 
de Haia “(de supralegalidade) no âmbito do Direito Brasileiro”, para deter-
minar a realização da prova pericial psicológica na criança, assim como a sua 
oitiva, em busca do seu melhor interesse, desprestigiando, consequentemente, 
a celeridade do procedimento estabelecido na Convenção internacional.

Nesse particular, é válida a advertência de Jamile Bergamaschine Mata 
Diz e Lucas Tavares Mourão (2016) no sentido de que “Há muito já se nota 
que um país que atue isolado no cenário global está fadado a mergulhar em 
crises contornáveis apenas mediante uma ação integrada dos diversos agentes 
internacionais”.

Em vista disso, em agosto de 2006, foi instituído o Grupo Permanente de 
Estudos sobre a Convenção de Haia de 1980, pela então Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministra Hellen Gracie Northfleet, como também foi manti-
do e teve suas atividades intensificadas na gestão do Ministro Gilmar Mendes. 

No sítio eletrônico6 do “Combate ao Sequestro Internacional de Crian-
ças”, essa diretriz é claramente destacada como uma advertência aos aplicado-
res da Convenção de Haia:

A devida aplicação dessa Convenção faz parte das obrigações de nosso País no 
plano internacional, na qualidade de signatário de vários tratados nesta área, 
entre as quais a Convenção da ONU sobre os direitos das crianças. Além disso, 
deficiências na aplicação da Convenção poderão implicar a responsabilização 
do Brasil em fóruns internacionais, por desrespeito aos direitos humanos.

A par dessa clara advertência, tem-se que, em vista desses precedentes 
relatados, há um arriscado viés de insurgência do Poder Judiciário, contrário 
à corrente favorável à cooperação judicial internacional, capaz de trazer pre-
juízos ao Brasil no cenário internacional, uma vez que essas posturas, ainda 
que possam parecer isoladas, podem refletir um contrassenso em vista de toda 
expectativa estabelecida em prol da reciprocidade, com a sedimentação do 
instituto pelo Código de Processo Civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, o estudo explorou as particularidades da cooperação judicial 
internacional, abrangendo seu conceito, enquanto um importante mecanismo 
capaz de eliminar trâmites burocráticos e entraves à consecução efetiva de 

6 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/convencaohaia/cms/verTexto.asp?pagina=apresentacao>. 



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 145

direitos de forma célere e eficaz, no atual cenário mundial, entre os Estados e 
inclusive a favor de seus cidadãos.

Verificou-se, pela análise, como esse instituto adquiriu uma maior sedi-
mentação no Ordenamento Jurídico brasileiro com a vigência do Código de 
Processo Civil de 2015, muito embora já pudesse ser identificado, de forma 
esparsa, a sua aplicação em alguns procedimentos.

Pôde ser identificado que a Convenção de Haia sobre os aspectos civis 
para o sequestro internacional de crianças é um instrumento de significati-
va convergência com o instituto da cooperação jurídica internacional, em 
especial no que diz respeito à atuação da autoridade central, o trânsito das 
informações e o trâmite para retorno imediato das crianças ao país de origem.

Em contrapartida, pela pesquisa realizada, constatou-se que, apesar de 
haver um claro posicionamento do próprio Poder Judiciário brasileiro a favor 
do atendimento das diretrizes da cooperação jurídica internacional, ainda as-
sim, há precedentes que a têm desconsiderado como tal, privilegiando outros 
princípios e regras de direito, desprestigiando, assim, esse viés jurídico de coo-
peração, o que pode prejudicar o princípio da reciprocidade, numa política 
global que tem a mutualidade como uma postura básica dos Estados.
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PartE 3 

tErroriSMo – aSPEctoS gEraiS



Marcio Evangelista Ferreira da Silva

INTRODUÇAO

O presente artigo trata do Terrorismo e o Fundamentalismo e seu even-
tual vínculo com o islamismo. A qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, 
que se pergunte certamente terá uma definição do que vem a ser o terrorismo, 
pois atualmente assola o mundo com a profusão do medo.

O terrorismo é tão antigo quanto a humanidade, mas recentemente cons-
tata-se que é comum associar o terrorismo ao islamismo, mormente após os 
grandes ataques ocorridos desde 2001 nos Estados Unidos da América, Espa-
nha e França (GOMES, 2013, p. 13 e 29).

Jason Burke abordando o tema fez a seguinte indagação:

[...] Por que “eles” nos odeiam? Por que estão preparados para se suicidar? Por 
que uma coisa como essa aconteceu. Essa curiosidade diminui e está sendo 
substituída por outras perguntas: Como isso aconteceu? Quantos “deles” exis-
tem? Quantos “restam” para serem capturados e mortos? Qualquer um que 
tente “explicar” as raízes da ameaça que agora nos defronta, responder aos 
“porquês”, descobrir quem são “eles”, arrisca-se a ser descartado como incom-
petente ou covarde [...] (2007, p. 19).

São perguntas que devem nos fazer refletir, no entanto não se pode 
abruptamente lançar mão de acusações ao povo islâmico. A título de exemplo, 
um ato terrorista que chamou a atenção do mundo ocorreu em 19 de abril de 
1995 nos EUA (Oklahoma City).

Diante do quadro devastador e da similitude com outros ataques, de ime-
diato “as primeiras suspeitas recaíram sobre extremistas árabes, que estariam pra-
ticando um atentado em solo norte-americano” (SUTTI; RICARDO, 2003, p. 9).

No entanto, posteriormente constatou-se que o ato foi praticado por um 
norte-americano chamado Thimothy MacVeight detido pouco tempo após o 
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ato terrorista. Preso, julgado e condenado à pena de morte, foi executado em 
solo americano. Constatou-se que Thimothy era ligado às milícias brancas 
racistas e grupos de extrema direita dos EUA (SUTTI; RICARDO, 2003, p. 9).

O motivo do ato extremo de um americano em seu País: “uma forma de 
protesto contra duas ações da polícia federal americana, o FBI: o cerco a inte-
grantes de uma seita em Waco, no Texas, que se recusaram a se entregar (e que 
resultou na morte de 80 pessoas) e o assassinato do separatista Ruby Ridge, em 
Idaho, em 1992” (SUTTI; RICARDO, 2003, p. 9).

Assim, no presente artigo abordaremos o terrorismo como ponto inicial 
no intuito de elucidar sua definição, quais suas origens e os motivos que le-
vam à prática de atos violentos. Na sequência, aborda-se o fundamentalismo 
também no intuito de esclarecer sua definição, suas origens e seu vínculo com 
a religião protestante, católica e islâmica.

Nas considerações finais, é apresentado um panorama do que foi visto 
no artigo e as conclusões sobre o terrorismo e o fundamentalismo na atua-
lidade e, ao final, o apontamento sobre a indagação inicial: É o islamismo 
o grande culpado?

1. TERRORISMO

Ideologia, religião, conquista e manutenção do poder são motivos apon-
tados pela humanidade para o emprego da violência física e psicológica. O uso 
da força impõe o medo e é utilizada por grupos organizados há muito tempo. 
Não é fato recente, pois “no último século, o terror tem sido cada vez mais uti-
lizado como modalidade de ação estratégica e política” (RAMOS, 2012, p. 42).

Há décadas grupos terroristas racistas e de direita emergiram na Europa 
e nos Estados Unidos da América, mas a forma de praticar o terrorismo 
é histórica (violência contra minorias étnicas, raciais, sexuais e políticas) 
(BJORGO, 2001, p. 19). 

A título de exemplo, de 1968 a 1988, os integrantes do IRA, na Irlanda 
do Norte, praticaram 30 mil ataques que vitimaram cerca de 1.926 pessoas. Já 
os integrantes do ETA, no País Basco, praticaram 9,5 mil ataques atingindo 
fatalmente 800 pessoas (HEWITT, 2001, p. 28).

Atos terroristas foram praticados durante a metade do século XX nos 
países da Europa, América Latina, África e Ásia, os quais sofreram com con-
frontos dos mais diversos grupos que, para atingirem seus objetivos, lança-
ram mão dos mais diversos tipos de atos violentos contra civis inocentes 
(O’DONNELL, 2006, p. 853).

Não há uma definição unanime do que vem a ser o terrorismo. Os Estados 
Unidos da América apresentam duas definições, quais sejam: “violência pre-
meditada e politicamente motivada, perpetrada contra alvos não combatentes, 
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por grupos subnacionais ou agentes clandestinos, normalmente com a intenção 
de influenciar uma audiência” (Departamento de Estado) e “calculado uso da 
violência ou da ameaça de sua utilização, para inculcar medo, com a intenção 
de coagir ou intimidar governos ou sociedades, a fim de conseguir objetivos 
geralmente políticos, religiosos ou ideológicos” (Departamento de Defesa).

O Reino Unido define o terrorismo como o “uso da força ou a sua amea-
ça, com o objetivo de fazer avançar uma causa ou ação política, religiosa ou 
ideológica, que envolva violência séria contra qualquer pessoa ou propriedade, 
coloque em risco a vida de qualquer pessoa ou crie um risco sério para a saúde 
e para a segurança da população ou de uma parcela da população”.

No Brasil, a Agência Brasileira de Inteligência assevera que “o terrorismo 
é um ato premeditado, ou a sua ameaça, por motivo político e/ou ideológico, 
visando atingir, influenciar ou coagir o estado e/ou a sociedade, com emprego 
de violência”.

Já a União Europeia argumenta que “o terrorismo é todo o ato cometido 
por pessoas ou grupos de pessoas, que utilizam a violência contra um país, 
as instituições, a sua população em geral ou contra pessoas concretas e que, 
por aspirações separatistas, concepções ideológicas extremistas ou fanatismo 
religioso, ou inspiradas por objetivos de lucro, procuram impor um clima 
terror aos poderes públicos, a determinadas pessoas ou grupos sociais ou à 
população em geral”.

Para Portugal, terrorismo pode ser conceituado como um “conjunto de 
ações violentas, levadas a cabo por elementos subversivos, com a finalidade 
de criar na população um clima de medo, entravar certas atividades e serviços 
essenciais e/ou suprimir determinados indivíduos”.

A literatura sobre o tema apontava três tipos de terrorismo, quais sejam: 
o anárquico, o nacionalista e o ideológico. No entanto, com o passar do tem-
po, as transformações da sociedade também fizeram com que o terrorismo se 
alterasse (RAMOS, 2012, p. 54).

Com efeito, podemos ter terrorismo de guerra (atos com o intuito de fra-
gilizar as forças inimigas), terrorismo político (atos com o objetivo de depor 
regime político ou a emancipação de um povo), terrorismo cultural (atos de 
perseguição a etnias), terrorismo religioso (atos contra grupos e seitas religio-
sas), o ciberterrorismo (invasão de redes de computadores com o intuito de 
danificar arquivos e programas ou adquirir informações) e, por fim, o bioter-
rorismo (atos práticos por meio de armas biológicas) (RAMOS, 2012, p. 54).

Ainda da literatura pode-se extrair que desde a época dos impérios grego e 
romano ocorriam atos terroristas contra os governantes. Na idade média, grupos 
praticavam violência contra outros grupos e durante a Revolução Francesa a 
violência, como ato terrorista, foi praticada pelo Estado (RAMOS, 2012, p. 43).

A respeito da Revolução Francesa, confira:
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[...] Na França do início da década de 1790, acirrou-se a disputa entre os grupos 
políticos revolucionários, principalmente entre os girondinos, que representa-
vam a grande burguesia e os jacobinos, partido que ligava os membros radicais 
da assembleia e o movimento popular, que ganhavam cada vez mais poder nas 
ruas. Nesse período, os radicais jacobinos criaram o Tribunal Revolucionário, 
que julgavam os opositores da revolução e muitas vezes os condenava à morte 
na guilhotina [...] (RAMOS, 2012, p. 43).

Com a criação do Tribunal Revolucionário, com competência para julgar 
os opositores da revolução, iniciou-se a fase chamada de “Terror”, ou seja, “o 
período entre setembro de 1793 a julho de 1794, caracterizado por grande 
violência e por centenas de execuções, deu origem ao termo terrorismo”. Nesse 
contexto, o dicionário da Academia Francesa definiu o terrorismo como “o 
extermínio em massa de pessoas de oposição ao regime promovido pela auto-
ridade governamental instituída” (SUTTI; RICARDO, 2003, p. 3).

Assim, diversas são as definições e concepções sobre o terrorismo na 
modernidade, inclusive “é considerado um instrumento de violência com fins 
estratégicos e políticos, patrocinado por ideologias, inclusive religiosas” (SUT-
TI; RICARDO, 2003, p. 4).

Norberto Bobbio apresentou uma definição que merece transcrição.

[...] o terrorismo assenta, pois, no recurso sistemático à violência como 
forma de intimidação da comunidade no seu todo. No entanto, a prática 
do terror pode visar finalidades políticas muito distintas: a subversão do sis-
tema político (como sucedeu com as Brigadas Vermelhas na Itália ou com 
o Baader Meinhof na Alemanha), a destruição de movimentos cívicos ou 
democráticos (como sucedeu com a Aliança Anticomunista da Argentina e, 
em certa medida, com os Esquadrões da Morte brasileiros ), o separatismo 
(como sucede com o ETA) ou a afirmação de convicções religiosas (como 
sucede com alguns movimentos fundamentalistas [...] (apud SUTTI; RI-
CARDO, 2003, p. 6).

Não foi diferente no século XIX. A título de exemplo o anarquismo Rus-
so “preconizava o uso do terror como ferramenta revolucionária”, tanto é que 
em 1880 “um atentado a bomba matou o Czar Alexandre II”. Ainda em 1914, 
ocorreu outro atentado em Sarajevo, culminando no assassinato de Ferdinan-
do da Áustria (RAMOS, 2012, p. 44).

Já no século XX, vários foram os atos terroristas, tais como o estado 
estalinista na URSS e o nazismo de Hitler na Alemanha. Após a segunda 
guerra mundial, o terrorismo se fragmentou em guerras, mormente no caso 
de independências coloniais, como, por exemplo, do Quênia, da Argélia e da 
Irlanda, sendo que no último caso o IRA se especializou em ataques a bomba 
vitimando inúmeras pessoas (RAMOS, 2012, p. 44).
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O terrorismo também esteve presente durante a guerra fria, pois vários 
países proporcionavam “os recursos necessários para o desencadeamento de 
atividades terroristas, com que visavam desestabilizar determinadas regiões do 
globo” (RAMOS, 2012, p. 46).

Prosseguindo na análise do terrorismo, não se pode olvidar o vínculo 
associativo com islamismo que se faz na modernidade. A par de tal assunto, 
pode-se apontar dois marcos históricos, quais sejam:

[...] 1.A proclamação do estado de Israel, em 1948, que fez eclodir um longo 
conflito com os países árabes vizinhos, frequentemente utilizado para justifi-
car o lançamento de ações terroristas contra aquele estado. 2. A implantação 
da República Islâmica do Irão, com a subida a o poder em 1979, do Ayatollah 
Khomeini, que proclamou a guerra santa - “Jihad” – luta armada para defender 
a fé islâmica [...] (RAMOS, 2012, p. 46).

Afirma-se, assim, que a partir de tal momento histórico o terrorismo 
passou a ser internacional e, na sequência, transnacional, pois ocorreu a união 
entre o crime organizado e o terrorismo. Ora, com a queda do muro de Berlim 
e a extinção da união soviética, os grupos que eram financiados pela política 
externa soviética perderam seu viés ideológico e passaram a atuar para quem 
melhor lhe financiasse, ou seja, “surgem as atividades terroristas encomen-
dadas no âmbito do crime organizado, ligadas ao narcotráfico ou ao tráfico 
ilegal de pessoas” (RAMOS, 2012, p. 48).

Por fim, no século XXI, vários atos de terrorismo, como, por exemplo, 
os atentados em Washington, Nova Iorque, Madrid e Londres, alertaram o 
mundo para o problema, tanto é que se intitula de uma nova guerra global, 
o que acarretou em acordos internacionais para o reforço da segurança “em 
aeroportos, punir estados que acolhessem sequestradores e apoiassem o terro-
rismo” (RAMOS, 2012, p. 49).

Concluindo o presente tópico, pode-se afirmar que os motivos do ter-
rorismo variam entre ideologia, religião, conquista e manutenção do poder, 
bem como a imposição do terror é utilizada como modalidade de ação es-
tratégica e política.

Pode-se afirmar que em todas as definições de terrorismo apontadas aci-
ma há um ponto em comum, qual seja, que os atos de terrorismo são de 
“violações cometidas contra os direitos humanos, violência contra pessoas 
inocentes e estados, utilizando métodos que a todos pretende aterrorizar ou 
destruir” (RAMOS, 2012, p. 57-58).

A prática do terrorismo no século XIX e meados do século XX era tratada 
como questão interna, no entanto, no fim do século XX e início do século 
XXI, o terrorismo passou a ser internacional e transnacional devido a união 
com o crime organizado ligado ao narcotráfico ou ao tráfico ilegal de pessoas.
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Na sequência, adentraremos na análise do fundamentalismo que, por 
vezes, só aponta o islamismo como fonte do terror no mundo.

2. FUNDAMENTALISMO

Acima foi visto que atos de terrorismo não são novidade no desenvolvi-
mento da humanidade. No entanto, se nota que o terrorismo revolucionário e 
o terrorismo de estado estão em declínio, enquanto que o terrorismo religioso-
-fundamentalista de direita e racista aparentemente estão aumentando em al-
guns países (SCHMID, 2001, p. ii).

A relação entre terrorismo e religião é preocupante. Ultimamente, há uma 
rotulagem a certos movimentos terroristas como sendo de religião islâmica 
(ALRLACCHI, 2001, p. 5). Infelizmente, é frequente nos meios de comunica-
ções que o terrorismo está sempre aliado ao islamismo e ao fundamentalismo 
e mais “acusa-se o fundamentalismo islâmico de ser o principal responsável 
pela terça-feira Triste de 11 de setembro de 2001” (BOFF, 2009, p. 7).

No entanto, “a religião do Islã infelizmente está ligada a grupos de em-
presários políticos que usam a noção do jihad para mobilizar homens e mu-
lheres jovens, induzindo-os a lutar por causas que podem ou não estar ligados 
à religião. A etnia e a religião são ferramentas de mobilização e, como o nacio-
nalismo, podem ser abusadas” e, assim, utilizam-se da religião como justifica-
ção moral para a prática de atos imorais (ALRLACCHI, 2001, p. 5).

Há também, segundo Leonardo Boff, uma “relação com o processo de 
globalização vigente” e que há um risco para a convivência humana no futuro 
(2009, p. 8).

Contudo, não se pode olvidar que o fundamentalismo data de longo 
tempo. Com efeito, no protestantismo do final do século XIX, publicou-se 
o Fundamentals: a testimony of the truth. Foram doze fascículos que “tratavam 
sobre pontos que, segundo os autores, seriam fundamentais para a fé cristã e 
eram explicitamente contra o liberalismo” (BOFF, 2009, p 9).

Pode-se afirmar que é o marco do nascedouro do fundamentalismo protes-
tante com “a proposta de um cristianismo extremamente rigoroso, ortodoxo e 
dogmático”. Teólogos da Universidade de Princenton interpretavam a Bíblia ao 
pé da letra e cada termo deveria ser considerado como verdade e “como Deus é 
imutável, sua palavra e suas sentenças também o são” (BOFF, 2009, p. 10).

O rigorismo teológico mencionado acima desencadeia o caráter militan-
te e missionário de todo fundamentalista. O fundamentalismo protestante é 
extremamente rigoroso, não aceitando os libertários, movimentos feministas e 
é contra o homossexualismo. Por óbvio que “nem todos os protestantes con-
servadores são fundamentalistas”, pois com o passar dos anos incorpora-se os 
avanços na interpretação das escrituras (BOFF, 2009, p. 13-14).
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Prosseguindo na análise do fundamentalismo, constata-se que o catolicis-
mo também pode ser fundamentalista “com raízes profundas e muito antigas” 
(BOFF, 2009, p. 15).

Essencial para compreender o tema é a seguinte transcrição. Confira:

[...] No tempo da colonização ibérica, a verdade fundamentalista ganhou a 
forma de imposição e teve como consequência a destruição das Índias, o et-
nocídio de grande parte das populações originárias e de suas grandes culturas 
no México, na América Central e Caribe, no Peru e em outros territórios sul-
-americanos. Os papas sentiam-se representantes de Deus e por isso senhores 
do mundo [...] (BOFF, 2009, p. 15).

A título de exemplo, o Papa Nicolau V editou a bula Romanus Pontifex, 
autorizando Portugal a invadir, conquistar e submeter “quaisquer sarraremos 
e pagãos” e inclusive escravizando-os. Atualmente, o catolicismo prolonga o 
fundamentalista de forma sutil, “disfarçado sob os nomes de restauração e de 
integrismo” (BOFF, 2009, p. 16).

Para o catolicismo fundamentalista, “o inimigo a combater é a moder-
nidade, com suas liberdades, sua independência face ao poder religioso e seu 
processo de secularização”. Note-se que o fundamentalismo moral catolicista, 
na defesa de seus interesses rígidos, na Conferência sobre a população mun-
dial (Cairo – 1994) e na Conferência mundial da mulher (Pequin – 1995), por 
intermédio do Vaticano, se aliou a “forças racionarias e xiitas do islamismo e 
dos estados autoritários do ocidente” (BOFF, 2009, p. 17 e 20).

O islamismo, como última grande religião a surgir no mundo, ganhou 
os palcos dos meios de comunicação após os grandes ataques ao ocidente por 
fundamentalistas e, em 2012 computou-se cerca 1,8 milhões de fiéis (RAMOS, 
2012, p. 15-16).

Nascida no século VII, se estendeu do Marrocos à Indonésia, África Ne-
gra, Rússia e China, sendo considerada a religião que mais cresce no mundo. 
Os seguidores de Maomé sustentam que o islamismo, por ser posterior ao 
cristianismo e ao judaísmo, veio como forma corretiva e de aperfeiçoamento 
(BOFF, 2009, p. 23-24).

Cinco são os pilares do Islamismo, confira:

1 – Oração ritual, cinco vezes ao dia, feita na direção de Meca.
2 – Peregrinação a Meca uma vez na vida.
3 – Jejuar do nascer ao pôr do sol durante o Ramadã, o nono mês lunar.
4 – Dar esmola como forma de partilha e de agradecimento a Deus, doa-
dor de todos os bens.
5 – Professar que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. (apud, 
BOFF, 2009, p. 24)



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 155

Em linhas gerais, o islamismo é uma religião monoteísta que, como visto, 
surgiu no século VII e tem como fundador o profeta Maomé. É regrada pelo Al-
corão, livro escrito por Maomé “por inspiração divina” (RAMOS, 2012, p. 15-16).

Assim, “quem crê em Maomé adopta não só uma religião, mas também um 
modo de vida que inclui instruções relacionadas com vários aspectos da ativi-
dade humana, por vezes políticos, económicos e legais” (GOMES, 2013, p. 20).

Como visto, o islamismo tem como fonte o Alcorão, que, por sua vez, é 
dividido em duas partes (fases de Meca e de Medina). Na primeira, há a dou-
trina do único Deus, da moral, do juízo, do inferno e do paraíso. A segunda 
parte cuida das orientações “concretas acerca do reto viver, de organização 
política e do sistema jurídico” (BOFF, 2009, p. 25).

Note-se que o Islamismo original “não é guerreiro nem fundamentalis-
ta”, pelo contrário, “é tolerante para com todos os povos”. Nessa linha de 
raciocínio, os Xiitas interpretam o Alcorão “pela contribuição dos sábios, pelo 
princípio da analogia e pelas adaptações exigidas pela mudança dos tempos” 
(BOFF, 2009, p. 25-26).

No entanto, a maioria dos Sunitas é a expressão da ortodoxia islâmica 
que segue rigorosamente a letra do Alcorão, pois “a revelação se conclui com 
o livro” e, portanto, os que adotam o “Alcorão como revelação enlivrada (feita 
do livro)” e tentam aplicá-la em todos os campos da vida, no sagrado e no pro-
fano, na sociedade e na organização do Estado, tendem a ser fundamentalista 
(BOFF, 2009, p. 27).

Em consequência do fechamento ortodoxo do islamismo, surgiu o neofun-
damentalismo em meados da década de 80, tendo como ponto central o fato 
de que os valores ocidentais, o comércio imperialista ocidental demandando 
petróleo, são desestruturantes da cultura muçulmana (BOFF, 2009, p. 27-28).

Destarte, o neofundamentalismo prega o afastamento dos valores oci-
dentais competitivos que não permite a soberania de Deus, pregando, assim, a 
“islamização da sociedade e de seus costumes, com possibilidade de expansão 
para o mundo todo”, ou seja, o “ponto de partida para a organização de um 
Estado regido pelo Alcorão” (BOFF, 2009, p. 28).

O conflito entre os valores ocidentais e os ideais do neofundamentalismo 
islâmico acarreta a Jihad (fervor, empenho pela causa de Deus), ou seja, a “a guerra 
santa, dando origem a uma história de mútuas violências” (BOFF, 2009, p. 28).

De outro lado, verifica-se da história mundial que o islamismo esteve 
envolvido em conflito com outras religiões. Sofreu ofensiva cristã e das princi-
pais potências ocidentais por longo tempo (RAMOS, 2012, p. 16-17).

Sobre o histórico de conflito, confira o relato de Leonardo Boff:

[...] Do século VII ao XII se deu a expansão do Islã, ocupando lugares sagrados 
para os cristãos: a Terra Santa e os territórios evangelizados por Santo Agostinho 
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e São Cipriano no Norte da África, chegando até a Espanha [...] Do século XII ao 
XIV houve a contraofensiva cristã através das Cruzadas, culminando com a expul-
são dos muçulmanos da Espanha em 1942 [...] Entre os séculos XV a XVI veio a 
resposta muçulmana com a conquista de Constantinopla (1453), a ocupação dos 
Bálcãs e a ameaça sobre a Europa, contida na Polônia [...] Nós séculos XIX a XX 
as potências ocidentais revidaram, dominando e colonizando os principais terri-
tórios islâmicos na África, Oriente Médio e Extremo Oriente, usando de violência 
militar, exploração econômica e imposição cultural e religioso [...](2009, p. 29).

Ainda sobre o histórico de conflitos, após a segunda guerra mundial, não 
houve mais controle da evolução dos povos islâmicos. Assim, o islamismo 
reinicia sua expansão no mundo pregando a “ideia contida na doutrina do 
islão”, “da unidade global e multifacetada de todos os mulçumanos, numa 
estrutura de sociedade cujos princípios foram enunciados pelo Maomé”, “que 
conferem ao islamismo a sua tríplice característica de ser religião, civilização e 
humanidade” (RAMOS, 2012, p. 17).

Vimos que existem muçulmanos tradicionais, fundamentalistas e neo-
fundamentalistas. Todavia, há também um movimento islâmico antiocidental 
que considera as superpotências mundiais culpadas por dividirem o mundo 
e, assim, são contrárias aos ensinamentos do Alcorão, pois, “mais que uma 
religião, é um sistema de valores, normas e convicções que regulam todos os 
aspectos da vida social, política e cultural” (RAMOS, 2012, p. 29).

No sentido do movimento antiocidental, confira:

[...] Atualmente a ação opositora dos fundamentalistas contra o ocidente é, 
justamente, a reação contra o presente em nome do passado, pelo que lutam 
pela sua concepção religiosa do mundo, contra o secularismo e o relativismo; 
lutam com todos os tipos de armas para defender as suas identidades; lutam 
contra os agentes da corrupção e luta, em nome de Deus, por uma causa que, 
por ser sagrada, não pode ser perdida, nem mesmo quando ainda não está 
ganha [...] (RAMOS, 2012, p. 29).

Assim, há Islamismo sem fundamentalismo e sem violência, no entanto 
se vê atualmente uma eterna guerra do ocidente, com seu liberalismo, com o 
oriente, parte desenvolvida e parte que não aceita “os ateus práticos, os mate-
rialistas crassos e os secularistas Ímpios” (BOFF, 2009, p. 30).

Por fim, ao analisarmos o islamismo. se nota que há uma união entre a 
religião e a política, o que não se nota tão acentuado nas demais religiões, pois 
um líder cristão não faz tal afirmação. Entretanto, no Islamismo tal conexão 
é antiga, conforme fala do Ayatollah Khomeini de que “politics and religion are 
one”. Ainda assim, atos de violência não eram utilizados como atualmente. É 
a pergunta que faz David C. Rapoport: o que mudou? O islã de hoje é tão 
diferente do que era antes? (2001, p. 12).
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Visto isso, analisando a história das religiões no mundo, constata-se pon-
tos em comum. No protestantismo se defende que “só Jesus é o caminho, a 
verdade e a vida, o único e suficiente salvador. Fora dele não há salvação por 
nenhum outro caminho religioso”, os demais caminhos espirituais estão no 
erro, e daí decorre sua intolerância (BOFF, 2009, p. 13).

Já no catolicismo, “há somente um Deus, um papa, um Rei, uma cultura 
e uma ordem mundial querida por Deus” e, em consequência dessa concep-
ção, “pensava-se que fora da Igreja não haveria salvação, fora do Ocidente não 
haveria cultura e que fora daquela única verdade haveria somente o erro e a 
falsidade”. Apesar disso, conclui-se que “este fundamentalismo era apoiado 
pelos poderes políticos e religiosos, pelas armas e pelo comércio” e, portanto, 
“a igreja católica permanece também como a única religião verdadeira, fora da 
qual todos correm o risco de perdição” (BOFF, 2009, p. 16-18).

No islamismo, “os professantes são todos irmãos e todos os povos for-
mam uma só nação” na afirmação absoluta da “unicidade e transcendência 
de Deus” e na “crença na comunidade profética dos irmãos, pois todos são 
criaturas de Deus e devem se entreajudar” (BOSS, 2009, p. 24-25).

Como várias religiões, o islamismo prega a tolerância e “comunga do 
mesmo Deus que o Cristianismo e o Judaísmo partilhando mesmo a crença 
em alguns profetas, como Jesus Cristo” (GOMES, 2013, p. 20/21).

Interessante é a seguinte assertiva, confira:

[...] É certo que existem algumas semelhanças entre o inimigo actual e o incita-
dor da última guerra mundial: O ‘binladenismo’ tem, de fato, facetas comuns 
com o nacional – socialismo e o estalinismo: o anti-semitismo e o anti-libe-
ralismo, a fidelidade a líderes carismáticos, a hábil exploração de modernos 
métodos de propaganda e a vã promessa da utopia na Terra se os respectivos 
programas forem implementados [...] (GOMES, 2013, p. 33).

Roberto Carlos Ramos afirma que “o fundamentalismo islâmico, à seme-
lhança de todos os radicalismos, dá especial importância às escrituras e cons-
titui, em parte, uma reação ao modernismo, pela tecnologia e pela influência 
do pensamento ocidental” (Beira/Portugal, 2012, p. 134).

Concluindo o presente tópico, pode-se afirmar que atualmente o ter-
rorismo revolucionário e o terrorismo de estado deram lugar ao terrorismo 
religioso-fundamentalista.

A história demonstra que o fundamentalismo pode ter raízes no pro-
testantismo (Fundamentals: a testimony of the truth) com seu rigorismo teológi-
co, mas também no catolicismo, com raízes profundas e muito antigas (Bula 
Romanus Pontifex), que atualmente se prolonga de forma sutil disfarçada de 
restauração e integrismo.
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Nos meios de comunicação os atos terroristas são vinculados ao funda-
mentalismo islâmico, mas o islamismo original não é guerreiro nem funda-
mentalista, pelo contrário, é tolerante para com todos os povos, mas, como 
em outras religiões, há os fundamentalistas e neofundamentalistas, bem como 
o movimento islâmico antiocidental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, não é possível saber qual a origem dos próximos ataques 
terroristas. Parafraseando Andreia Filipa Nogueira Gomes, não há mais decla-
ração de guerra, não há aviso diplomático. Os envolvidos nos ataques terroris-
tas na maioria das vezes são um exército autodidata, com pouco armamento. 
Pode ser um vizinho, um amigo do trabalho ou aquele que frequenta os mes-
mos lugares que qualquer um comum do povo.

O exército terrorista se multiplica e alicia cada vez mais adeptos que 
apoiam a causa em uma irmandade religiosa e solidária e que “não raras vezes 
também alia essa solidariedade ao sentimento de injustiça derivado de situa-
ções como desigualdades sociais, pobreza ou desemprego”.

Contudo, os terroristas, conforme várias definições do que vem a ser o 
terrorismo, praticam condutas que sempre são violações cometidas contra os 
direitos humanos e contra pessoas inocentes.

Os motivos do terrorismo variam entre ideologia, religião, conquista e 
manutenção do poder, bem como a imposição do terror é utilizada como 
modalidade de ação estratégica e política.

Diante do fenômeno da globalização, as fronteiras também perderam sen-
tido, não havendo razão para imputar a uma ou outra federação a raiz do 
problema terrorismo e mais, “falar em terrorismo islâmico se torna redutor e 
perigoso, tendo em conta a facilidade com que algumas pessoas conseguem aliar 
o terrorismo a todos os muçulmanos, generalizando” (GOMES, 2013, p. 29).

O terrorismo no século XIX e até meados do século XX era uma questão 
interna, no entanto, a partir do fim do século XX e início do século XXI, pas-
sou a ser internacional e transnacional devido a união com o crime organiza-
do ligado ao narcotráfico ou ao tráfico ilegal de pessoas.

Modernamente, o terrorismo revolucionário e de estado está em decadên-
cia, pois deram lugar ao terrorismo religioso-fundamentalista. Se o assunto – 
terrorismo – é ventilado nos meios de comunicação, há, na maioria das vezes, 
uma vinculação ao fundamentalismo islâmico, mormente após os atentados 
nos Estados Unidos da América em 2001.

Todavia, o fundamentalismo pode ter raízes no protestantismo e no ca-
tolicismo. Além disso, o islamismo original não é guerreiro nem fundamen-
talista, pelo contrário, é tolerante para com todos os povos, mas, como em 
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outras religiões, há os fundamentalistas e neofundamentalistas, bem como o 
movimento islâmico antiocidental.

Pesa ainda sobre o islamismo um histórico de agressões mútuas entre 
cristãos ocidentais e os islamistas. Tais conflitos são associados à globalização 
econômico-financeira altamente competitiva que, para muitos, afronta os va-
lores sustentados pelos neofundamentalistas islâmicos.

Há, assim, um conflito eterno e a demonização mútua do inimigo, pois, 
para os ocidentais, os muçulmanos são fanáticos religiosos e terroristas, en-
quanto que, para os muçulmanos, os ocidentais são ateus práticos, materialis-
tas crassos e os seculares impuros.

A história do terrorismo demonstra que os atentados não são invenção 
nem privilégio da população islâmica. Com efeito, vimos que atos de violên-
cia física e psicológica foram praticados no decorrer da história por diversos 
motivos, o que não se pode deixar de nomeá-los como atos terroristas, v.g., a 
Revolução Francesa e a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. De outro 
lado, não se pode olvidar que o extremismo violento ou o Islamismo radical 
não colhe apoio na maioria da sociedade.

Portanto, é extremamente tendencioso apontar para o povo islâmico 
como causador do terrorismo mundial, pois a história demonstra que o isla-
mismo não é o grande culpado pelas atrocidades cometidas durante os séculos 
XIX, XX e XXI.

Por fim, apontar para o povo islâmico como causador do terror mundial 
acaba por rotular todo e qualquer muçulmano como terrorista e fomenta a 
guerra eterna entre o ocidente e o oriente.
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André Luiz de Matos Gonçalves

INTRODUÇÃO

Islamismo é uma religião monoteísta cuja origem remontaria a Abraão. 
Sua base está fundamentada pelo Corão (a recitação), livro fundamental que 
contém o texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de 
Deus, e pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé (ou Muham-
mad na tradução literal), fundador do islamismo, que pelos fiéis é considerado 
como o último profeta de Deus. Por definição, um adepto do islamismo é 
chamado de “muçulmano”1.

O significado, em árabe, da palavra “Islã” remete à “rendição” ou “sub-
missão” às regras e aos desejos de Deus, sabidamente chamado pelos seguido-
res do Islamismo de “Allah”. 

Segundo suas crenças, Maomé recebeu as escrituras sagradas das mãos do 
próprio anjo Gabriel. Tal conteúdo, de ordem religiosa, dogmática e moral, 
juntamente com algumas passagens do Antigo Testamento, foi organizado 
neste único livro, o Corão.

De posse das revelações Divinas, Maomé passa a sofrer intensa perse-
guição, tendo que migrar de Meca – sua cidade natal, para Medina. Essa 
mudança é chamada pelos muçulmanos de “Hérgira”, e marca o início do 
calendário islâmico.

No ano de 632, com a morte do Profeta Maomé em Jerusalém, não houve 
consenso sobre quem iria sucedê-lo como líder da comunidade muçulmana, 
motivo pelo qual surgiram divisões das quais se originaram os Sunitas e os 
Xiitas, que são os principais grupos representativos do Islã. Entre essas duas 
vertentes, cerca de 85% dos muçulmanos são Sunitas, e 15% são xiitas.

1 Segundo definição da Sociedade Beneficente Muçulmana Palestina no Brasil. Disponível em: <www.
mesquitabrasil.com.br>. Acesso em: 04 de novembro de 2016.

caPítulo 12

o iSlaMiSMo E o WahabiSMo:  
a FalSa conExão daS PráticaS do  

tErroriSMo coM a ESSência do corão
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Os Xiitas são os seguidores de Ali, genro de Maomé, considerado por 
estes como o sucessor legítimo do profeta. Sua estrutura possui caracteres 
mais clericais e seus cultos são mais místicos, geralmente ministrados pelo imã 
(aquele que guia).

A vertente Xiita se subdivide nas seguintes escolas religiosas assim definidas:

•	Madhab	Ismali	(Ismaelismo):	Seguidores	de	Ismael,	sétimo	imã	a	partir	
da linha sucessória de Maomé, tendo como Ali o 1º imã. São conheci-
dos como “Xiitas dos sete imanes”.

•	Madhab	 Jafari	 (Jafarismo):	 A	 escola	 de	 jurisprudência	 que	 reúne	 a	
maior quantidade de muçulmanos xiitas. Difere essencialmente das 
escolas sunitas em sua dependência da ijtihad (esforço individual de 
raciocínio para um jurista islâmico encontrar uma solução para uma 
questão jurídica).

•	Madhab	Zaidi	(Zaidismo):	A	característica	mais	marcante	desta	Escola	
é a confiança no significado manifesto de expressões do Corão e da 
Hadith (narrativas de passagens do Profeta Maomé), bem como da 
rejeição das deduções analógicas das escrituras.

Já os Sunitas consideram legítimos os quatro Kalifas que dividiram o 
poder após a morte de Maomé, incluindo Ali entre eles. Este grupo rejeita 
personificações e tendem a seguir um culto mais puritano.

Os Sunitas subdividem-se em quatro principais escolas de Direito Islâmi-
co que assim foram nomeadas:

•	Madhab	Hanafi	 (Hanafismo):	escola	sunita	mais	antiga	e	a	que	tem	
mais adeptos dentro do mundo muçulmano, sendo predominante em 
parte da Ásia, Turquia, Iraque, Jordânia, Síria, Egito, Bósnia, Albânia, 
Kosovo e Macedônia.

•	Madhab	 Shafi’i	 (Chafeísmo):	 Fundada	 no	 século	 IX2, tem maior 
quantidade de seguidores na Somália, Etiópia, leste do Egito, costa 
da África Oriental, Iêmem, Palestina, Líbano, Indonésia, Malásia, 
Maldivas, costa do Sri Lanka, Índia, Singapura, Miammar, Tailandia, 
Brunei e Filipinas3.

•	Madhab	Malinki	(Maliquismo):	É	seguida	por	cerca	de	1/4	dos	mu-
çulmanos, sendo predominante no norte da África, África Ocidental 

2 HISHAM, M. Ramadan (2006). Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary, Rowman 
Altamira, ISBN 978-0759109919.

3 JURISPRUDENCE AND LAW. Islam: Reorienting the Veil, University of North Carolina (2009). Dis-
ponível em: <http://veil.unc.edu/religions/islam/law/>. Acesso em: 04 de novembro de 2015.
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e alguns territórios da península Arábica, bem como nos Emirados 
Árabes Unidos, Kwait e algumas regiões da Arábia Saudita, Omã e etc.

•	Madhab	Hambali	 (Hanbalismo):	 É	 tida	 como	 a	mais	 rígida	 entre	 as	
quatro madhab (escolas jurídicas islâmicas), pois recorre à interpretação 
quase literal dos textos sagrados nas opiniões pessoais daqueles que en-
tram em contradição com o entendimento dos Sahaba (companheiros 
de Maomé) e as primeiras gerações de muçulmanos. Predomina nos paí-
ses do Golfo Pérsico e vem expandindo sua presença a todo o planeta 
graças aos esforços da Arábia Saudita, que apoia o estudo religioso de 
milhares de estudantes nas universidades islâmicas daquele país.

As divisões que sucederam à morte de Maomé, e as subdivisões internas 
das principais escolas de jurisprudência islâmica que vieram após acabaram 
por gerar pontos de tensão entre os diversos seguidores Muçulmanos das varia-
das correntes islâmicas devido aos contrastes existentes entre estas, que muitas 
vezes se chocam com os princípios umas das outras.

Inobstante essas divergências, o Islã é uma das religiões mais proeminen-
tes no oriente médio, contudo, devido às antigas rotas de comércio, o maior 
país muçulmano na atualidade é a Indonésia, que sofreu forte influência dos 
comerciantes árabes.

1. A CONCEPÇÃO DO DIREITO ISLÂMICO EM 
CONTRAPOSIÇÃO COM O DIREITO OCIDENTAL

Para falar sobre as escolas jurídicas islâmicas, é necessário um breve es-
clarecimento sobre as principais divergências entre a concepção do direito no 
mundo ocidental, e o significado do termo para o Muçulmano.

Zuhra Mohd El Hanini4, em seu livro “Lições de Direito Islâmico (Sha-
riah)”, aduz:

No ocidente o Direito limita-se a regulamentar a vida secular das pessoas, sem 
atribuir ou reverenciar o lado religioso, que não é nem sequer questionado. 
Desta forma, a religião no ponto de vista ocidental não possui qualquer pa-
pel no sentido de adaptação de leis e códigos conforme seus princípios, ou 
até mesmo na conscientização contra os delitos, pois quanto a isso a ética 
social foi colocada no lugar dos princípios religiosos (...) O Direito Islâmico 
diferencia-se de forma evidente de qualquer outra legislação pelo fato de não 
haver qualquer diferença ou divisão entre o secular e o mundano do religioso 

4 HANINI, Zuhra Mohd El. Noções de Direito Islâmico (Shariah), 2007. Disponível em: <http://www.
uniaoislamica.com.br/livros/nocoes_de_direito_islamico_sharia_para_internet.pdf>. Acesso em: 08 de 
novembro de 2016.
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e espiritual. Pelo contrário, ambos caminham juntos para o objetivo comum 
que é a prevalência da justiça e do bem estar da sociedade, influenciando o ser 
humano através de seus dois sentidos – espiritual e material, a respeitar os pre-
ceitos da justiça e da retidão, o que certamente produz efeito mais satisfatório.

Dessa maneira, ocorre que a concepção islâmica do direito funde-se à 
concepção de religião, pois que para os muçulmanos não há como diferen-
ciar o direito da ideia de justiça religiosa, uma vez que é a religião que dita 
as regras jurídicas.

Ainda segundo Hanini (2007), o homem difere das demais criaturas jus-
tamente por possuir inteligência, raciocínio e capacidade de escolha, e por esse 
motivo é chamado a submeter-se voluntariamente à Lei de Allah, o que fará 
coerência entre essa vontade divina e seus atos, trazendo perfeita harmonia en-
tre o ser e todos os demais elementos do universo que, necessariamente, obede-
cem a vontade do Criador, por não possuírem a mesma capacidade de escolha 
e não terem nenhum caminho voluntário a seguir por sua própria iniciativa.

Decorre desse pensamento a conclusão de que, na concepção islâmica 
do direito, é dever do muçulmano submeter-se voluntariamente à vontade 
de Allah – uma vez que dotados de “livre arbítrio” – para que tenham como 
princípio a escolha do caminho a seguir pela submissão à religião.

Neste horizonte, para melhor compreensão do que passaremos a expor, é 
igualmente oportuno registrar que a ciência que estuda o direito islâmico é a 
Shariah – lei estipulada por Allah aos homens –, e suas implicações no mundo 
são denominadas “fiq”.

Hanini (2007) explica, ainda, que o direito islâmico pauta-se em algumas 
fontes oficiais que caracterizam e fundamentam todos os demais direitos e 
deveres de uma determinada sociedade muçulmana. Essas fontes são o Alcorão 
Sagrado, a Sunnah5 e o Ijtihad6.

Enquanto o Alcorão – considerado a “Constituição Islâmica” – detém a 
primeira fonte de consulta do muçulmano, contendo tudo que este necessita 
para a organização de todas as áreas do direito, contendo passagens que forne-
cem fonte para o Direito Cultural, Direito Civil, Direito de Família e etc., as 
Sunnah contêm a compilação das tradições, normas, atos, preceitos e consen-
timentos enunciados pelo Profeta Maomé, e deve manter harmonia com os 
preceitos do Alcorão Sagrado.

5 Meios pelos quais o Profeta Maomé aplicou e ensinou o Islã para e com seus companheiros, sendo essas 
informações compiladas e armazenadas em livros, sendo os mais importantes o Sahih Bukhari, Sahih 
Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Attirmidhi, Sunan Ibn Majah e Sunan Abu Daud.

6 Esforço ou meio pelo qual os juristas islâmicos empreendem para interpretar os textos fundamentais do 
Islã e deles deduzir o direito islâmico. Desde o Séc. X, apenas os xiitas o praticam, sendo que os sunitas 
adotam o taqlid (ou “imitação).
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Já o Ijtihad é formado por um conselho de eruditos que meditam sobre 
assuntos da atualidade e que não foram abordados claramente no Alcorão e 
nas Sunnah. A jurisprudência emanada desse conselho baseia-se na analogia de 
casos e não pode chocar-se com as duas primeiras fontes.

Assim, pela estrutura adotada no meio muçulmano, o direito islâmico é a 
lei dita por Allah aos homens, para regular a relação deste com o seu Criador 
(HANINI, 2007), e toda a forma de normatização desse Direito parte de fontes 
fundamentais imutáveis e eternas (Alcorão e Sunnah), de onde se extrai que 
não poderia haver, no sentido da eternidade das leis e de seu autor Divino, 
normas ultrapassadas ou que não se prestam mais ao regimento da vida social 
e religiosa do Islã.

Por essa via, o juiz islâmico deve sempre julgar conforme as ordens prede-
terminadas por Allah, a partir das inarredáveis fontes eternas e das conclusões 
do Ijtihad. Sua sentença, inclusive, só pode ser revogada se ferir os dogmas da 
moral islâmica impressos nas suas já citadas fontes.

Hanini (2007), nesse sentido, explica que “a Shariah é uma fonte para a 
solução de todos os conflitos e por est emotivo o juiz deverá sempre recorrer 
a ela ao emitir um juízo. O Islã compreende uma legislação completa, autos-
suficiente e reparadora.

2. OS FUNDAMENTOS DO ISLÃ

Conforme já esboçado, a pedra fundamental sobre a qual está edificada o 
islamismo é o monoteísmo e a revelação da Palavra de Deus (Allah) através de 
seu Profeta Maomé (Muhammad)7. É possível extrair esses fundamentos, por 
exemplo, da Surat 3; Ayah 18 do Nobre Alcorão: 

18. Allah testemunha – e, assim também, os anjos e os dotados de ciência – que 
não existe deus senão Ele, Que tudo mantém, com equidade. Não existe deus 
senão Ele, o Todo-Poderoso, O Sábio.

Conforme já visto, é a partir de tais premissas que os muçulmanos con-
duzem sua vida não só religiosa, mas também civil, tanto no cumprimento de 
suas obrigações privadas (nos momentos de jejum, oração ou peregrinações), 
quanto nas obrigações com o próximo (quando praticam a caridade) (GAAR-
DER, 2000). Nesses termos, aliás, são as seguintes obrigações religiosas a que 
os muçulmanos estão sujeitos8:

7 NOBRE ALCORÃO. Tradução para a Língua Portuguesa, com a colaboração do Dr. Helmi NASR. 
Complexo do Rei Fahd, Al-Madinah Al Munauarah K.S.A.

8 HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER, J. O Livro das Religiões. Tradução de Isa Mara Lando. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000, item: Islã, p. 118.
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1. O credo: Resume-se no “Chamado da Oração”, assim pronunciado 
pelo menos cinco vezes ao dia: “Allah é Grande, não há outro deus senão 
Allah, e Maomé é seu profeta. Vinde para a oração, vinde para a salvação, 
Allah é Grande, não há outro deus senão Allah.”
2. A oração: Os horários das orações são fixos e divididos em cinco 
momentos do dia. Nos momentos que precedem tais ocasiões é possível 
ouvir o “Chamado da Oração”. Quanto à obrigação da oração, é possí-
vel, a partir da Surat 40, Ayah 14, ler o que se segue: “Por certo, eu sou 
Allah, não existe deus senão Eu; então, adora-Me e cumpre a oração em 
lembrança de Mim”
3. A caridade: Segundo Gaardner (2000), a palavra “caridade” não seria 
o melhor termo para a palavra correspondente em árabe, pois é mais do 
que uma iniciativa de quem dá, é, por ordem de Allah, uma obrigação do 
muçulmano. O Alcorão determina que uma parte da renda de cada mu-
çulmano deve ser destinada aos mais necessitados, constituindo-se assim 
um imposto formal que, quando colhido e destinado ao assistencialismo, 
torna-se parte da política oficial de redistribuição de renda de um Estado 
Islâmico. Para melhor ilustrar o conceito que aqui expomos, é oportuno 
citar a Surat 57, Ayah 7: “Crede em Allah e em Seu Mensageiro; e depen-
dei, daquilo que vos fez sucessores. Então, os que creem, dentre vós, e 
despendem, terão grande prêmio”
4. O jejum: O jejum foi uma prática religiosa conhecida de todas as civi-
lizações antigas e considerado mais como forma de contrição e expiação, 
além de culto espiritual para a purificação da alma. Do ponto de vista do 
Islã, o jejum é a abstenção total dos alimentos e da união sexual, durante 
o período que vai da alvorada ao pôr do sol e todos os muçulmanos de-
vem jejuar trinta dias por ano, em data específica (no Ramadã), o nono 
mês do calendário lunar, em que foi iniciada a revelação do Alcorão. Para 
ser perfeito, o jejum requer a abstenção, inclusive da maledicência, das 
palavras tolas, da mentira e do ódio9. Sobre o jejum, é possível extrair do 
Alcorão, na Surat 2, Ayah 184 e 185, o seguinte:

Ó vós que credes! É-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram 
antes de vós, para serdes piedosos”
“Ramadan é o mês em que foi revelado o Alcorão, como orientação para a 
humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, 
quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue; e quem estiver enfermo ou em 
viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Allah vos deseja facilidade, 
e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito, e 
para que magnifiqueis a Allah, porque vos guiou, e para serdes agradecidos.

9 NARS, Helmi. O nobre alcorão, nota do tradutor acerca do Surat 2, Ayah 183.
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5. A peregrinação a Meca: A cidade é conhecida como o centro do 
mundo, abrigando a Caaba (O Cubo), que é uma construção cuboide 
tida como sagrada pelos Muçulmanos, na mesquita sagrada de Al Mas-
jid Meca. O sítio onde reside é considerado pelos islâmicos o local mais 
sagrado de todo o mundo, pois, quando o Profeta Maomé repudiou 
todos os deuses pagãos e proclamou um deus único, Allah poupou a 
Caaba e tornou-a de um centro de peregrinação pagã em um centro da 
nova fé. É interessante ressaltar que os Muçulmanos dizem que a cons-
trução da Caaba está descrita, tanto no Alcorão quanto na Bíblia Cristã, 
conforme o que se segue: “E lembrai-vos de quando Abraão levantava os 
alicerces da Casa, e Ismael10 também, dizendo: ‘Senhor nosso! Aceita-a 
de nós. Por certo, Tu, Tu és O Oniouvinte, O Onisciente.” (Alcorão, 
Surat 2, Ayah 127)
No texto Cristão (Gen. Cap.12, vv 7 e 8):

E apareceu o SENHOR a Abraão em disse: À tua semente darei esta terra. E 
edificou ali um altar ao SENHOR, que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a 
montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao 
ocidente e Ai ao oriente; e edificou ali um altar ao SENHOR e invocou o 
nome do SENHOR.

3. O NACIONALISMO ÁRABE: GÉRMEN DO TERROR

Mais que um movimento, o Nacionalismo árabe é uma ideologia que 
ressalta as glórias da civilização árabe para fomentar o rejuvenescimento e a 
união política do mundo árabe11. Sua premissa central é que o mundo árabe, 
compreendido desde os limites do Oceano Atlântico até o Mar Arábico, 
constitui uma só nação que é unida pelo seu patrimônio sociocultural, lin-
guístico e religioso12.

O Nacionalismo árabe visa, principalmente, expurgar toda e qualquer in-
fluência do mundo ocidental – inimigo da força árabe – de sua circunscrição, 
e a consequente eliminação de governos árabes considerados dependentes das 
potências ocidentais.

10 Abraão, com sua escrava, Hãgar, e Ismael, filho primogênito de ambos, rumaram para o sul da Península 
Arábica, no vale de Makah, no mesmo local onde, tempos mais tarde, Abraão recebeu uma revelação 
de Deus. Ordenou Ele que Abraão construísse, ali, um templo para Sua adoração e, assim, foi erguida 
a Caaba (Kacbah), o primeiro santuário consagrado a Deus pelo homem, em todo o mundo, segundo a 
Surat 3, Ayah 9: “Por certo, a primeira Casa de Allah, edificada para os homens, é a que está em Bakkah 
(Meca), é abençoada e serve de orientação para os mundos”.

11 Segundo “The Middle East Forum” em “Requiem for Arab Nationalism”. Disponível em: <http://www.
meforum.org/518/requiem-for-arab-nationalism>. Acesso em: 03 de dezembro de 2016.

12 Charles Smith, The Arab-Israeli Conflict,in International Relations in the Middle East by Louise Fawcett.
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Entre as correntes nacionalistas, a mais proeminente é o Wahabismo, 
uma seita religiosa de cunho ortodoxo, extremista, fundamentalista, ultra-
conservador13, cujo objetivo principal é a restauração do “culto monoteísta 
puro”14. De acordo com a International Islamic Web15, a razão pela qual os 
pertencentes à seita são frequentemente chamados “Wahabis” deve-se ao nome 
de um de seus principais líderes Muhammad Bin Abdul Wahab. Contudo, ao 
longo de sua existência histórica, outros nomes foram atribuídos à seita, até 
que um de seus líderes, no século oito do calendário islâmico, passou a chamá-
-la de “salafismo”. Ainda hoje, é valido dizer, a seita é identificada por quatro 
nomes distintos: Salafi, Wahabi, Nadji e AHL-HADITH, embora a predomi-
nância recaia sobre o primeiro nome.

Contudo, devido à evolução das culturas e da jurisprudência islâmica, 
as interpretações das sagradas escrituras em contrapeso às tendências político-
-ideológicas acabaram por infligir o distanciamento dos Salafi com os Waha-
bis, motivo pelo qual, inobstante a tendência de crer que os nomes atribuídos 
à seita sejam sinônimos, tornou-se comum a confusão etimológica do termo 
“Wahabismo” para designar tanto os Wahabis propriamente ditos, quanto os 
Salafis, sobretudo pelo fato de que parcela destes primeiros também se autode-
nominam como sendo do segundo grupo.

Para compreender melhor a diferença entre esses dois grupos, pode-se 
dizer que a vertente seguidora de Muhammad Bin Abdul Wahab divulgava, 
na Arábia Saudita, um islamismo que visava recuperar os princípios basila-
res do Islã, resultando na volta do mais alto rigor interpretativo do Corão, 
ao passo que os Salafis (os “predecessores”) consignam a essência de outros 
movimentos nacionalistas conservadores em um processo de reforma ideo-
lógica consensual.

A evidência mais relevante do extremismo Wahabi é que esse movimento 
é acusado – dentro do próprio meio islâmico – de ser “uma fonte de terrorismo 
global”16 e de ser o causador da fragmentação da sociedade muçulmana, rotulan-
do aqueles que não comungam da mesma vertente de pensamento de apóstatas17, 
abrindo assim a possibilidade de conflitos que resultam em derramamento de 

13 ANALYSIS WAHHABISM. PBS Frontline. Consultado em 03 de dezembro de 2016. Disponível em: 
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saudi/analyses/wahhabism.html>. 

14 COMMINS, David. The Wahhabi Mission and Saudi Arabia I.B. Tauris [S.l.]. Disponível em: <ht-
tps://books.google.co.uk/books?id=kQN6q16dIjAC&printsec=frontcover&dq=wahhabism&hl=en&-
sa=X&ei=vpIPU5DNPNTyyAG85IGACQ#v=onepage&q=wahhabism&f=false>.

15 ALA HAZRAT. International Islamic Web: Wahabi e Salafi. Disponível em: <http://www.alahazrat.
net/islam/wahabi-salafi.php>. Acesso em: 04 de novembro de 2016.

16 HAIDER, Murtaza (22 de julho de 2013). European Parliament identifies Wahabi and Salafi roots of 
global terrorism Dawn.com [S.l.]. Disponível em: <http://www.dawn.com/news/1029713>. Acesso em: 
03 de novembro de 2016.

17 COMMINS, David (2009). The Wahhabi Mission and Saudi Arabia I.B.Tauris [S.l.].



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)168

sangue. A doutrina básica da escola Wahabista prega que os bens de todos os 
incrédulos seriam despojos lícitos divinamente designados aos fiéis, e que todos 
os que haviam caído da pureza primitiva da fé, como os Sunitas, todos, exceto 
os próprios Wahabis, eram os piores infiéis, e por isso deveriam ser abatidos, 
escravizados e saqueados como um dever religioso18.

Em linhas gerais, o Wahabismo pode ser considerado como uma sub-
divisão dissidente do Salafismo, porém de cunho ainda mais conservador e 
extremista sem, contudo, vínculo direto com os Xiitas ou Sunitas19.

O Salafismo, por sua vez, pode ser dividido em três categorias: o maior 
grupo é constituído dos puristas, que evitam adentrar na política; o segundo 
grupo são os ativistas, que se envolvem na política; o menor grupo – mas não 
menos importante – é dos Juhadistas20, que, por sua vez, graças às ideias postas 
na obra de al-Khatib al-Baghdadi escrita no século XI, subdividem-se em dois 
subgrupos: a Jihad Maior e a Jihad Menor.

A Jihad Maior é descrita como a luta do indivíduo consigo mesmo, pelo 
domínio da alma. A Jihad Menor, contudo, é definida como o esforço do 
Muçulmano para cumprir seu dever de levar a teoria do Islã aos Kafir (não 
islâmicos). Dentre essas subdivisões, é pertinente ressaltar que, em nenhuma 
das seis maiores coleções da hadith21 há apenas referência à luta exterior e con-
quista, conduzindo à conclusão de que afirmar que a verdadeira jihad é uma 
luta interior do indivíduo é uma heresia que ataca frontalmente as escolas 
ortodoxas de jurisprudência, pois, inclusive, iria contra as seguintes palavras 
do Profeta Maomé:

1. Está escrito que Amr bin Abasah disse: “fui ter com Maomé e pergun-
tei: ‘Oh mensageiro de Allah, qual é a melhor jihad? Maomé disse: ‘A de 
um homem cujo sangue é derramado e o seu cavalo é ferido’. (Sunan Ibn 
Majah 2794)
2. Está escrito segundo a autoridade de Abu Huraira que Maomé disse: 
‘Aquele que morreu, mas não lutou no caminho de Alá nem expressou al-
guma determinação por lutar, morreu como morrem os hipócritas (Sahih 
Muslim 2:4696)

18 Wahhabi. Disponível em: <www.globalsecurity.org/military/word/gulf/wahhabi.htm>. Acesso em: 04 
de novembro de 2016.

19 AL-ISLAM. “The Shia and the Sunni refute the Wahabis”. Disponível em: <www.al-islam.org/ all-solu-
tions-are-with-prophet-s-progeny-muhammad-al-tijani/shia-and-sunni-refute-wahabis>. Acesso em: 04 
de novembro de 2016.

20 SALAFISM. Politics and the puritanical. The Economist [S.l.: s.n.] 27 de junho de 2015. Disponível 
em: <http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21656189-islams-most-conservative-a-
dherents-are-finding-politics-hard-it-beats>. Acesso em: 03 de novembro de 2015.

21 Em referência a Sahih Bukhari; Sahih Muslim; Dawud; al-Sughra; Tirmidhi e Ibn Majah – textos mais 
importantes para a formação da identidade teológica do Islã depois do Corão.
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3. A DISSIDÊNCIA WAHABI

Foi, por assim dizer, que esta vertente ultraortodoxa baseada no – mas 
não ligada diretamente ao – Islamismo Sunita ganhou força e se propagou no 
mundo árabe, arregimentando mais adeptos de uma pretensa revolta que até 
os dias atuais não é bem vista nem pelos xiitas, muito menos pelos sunitas.

Segundo os textos disponíveis na biblioteca digital islâmica Ahlul 
Bayt22, desde a época do Profeta Maomé os muçulmanos continuam buscan-
do e celebrando as bençãos de Allah nos lugares santos existentes em suas 
terras e ninguém havia negado a eles o direito de tais práticas exceto pelos 
Wahabis, com sua nova doutrina nascida no século XIV do calendário lunar 
islâmico (hégira).

Ainda de acordo com os colaboradores islâmicos da aludida biblioteca, 
é uma decorrência natural que os Wahabis contradissessem os muçulmanos 
para que fossem considerados “reformadores”. Se por um lado queriam apare-
cer como monoteístas, seguidores puristas do Alcorão, por outro lado usavam 
de sua autoproclamada fé islâmica para combater as heresias dos demais gru-
pos muçulmanos.

De fato, os grupos muçulmanos xiitas e sunitas nunca haviam sido sub-
metidos a tamanhas restrições como foram pelos Wahabis e isso teria ocorri-
do, segundo se extrai da Biblioteca Digital Islâmica, primeiro porque a missão 
de Muhammad ibn Abdul al-Wahhab carecia de fundamentos islâmicos ver-
dadeiros, apenas revestindo-se de uma aparente coerência para disseminar seu 
pensamento próprio acerca do Islã. Para o pensamento Wahabi, a súplica a 
Allah por meio do Profeta Maomé ou dos Imãs seria uma forma de politeísmo 
digna de severa punição, e tal pensamento abriu caminho para o combate das 
práticas cotidianas dos demais grupos islâmicos. Em segundo lugar, porque os 
Wahabis ocuparam os lugares mais sagrados dos muçulmanos, ocasionando 
fortes tensões no meio político e religioso.

Haveria, ainda, um terceiro motivo pelo qual os Wahabis viriam inces-
santemente tentando subjugar os demais muçulmanos que seria o controle das 
vastas riquezas provenientes do petróleo, das minas de ouro e das contínuas ati-
vidades econômicas revitalizadas pelas massas de peregrinos durantes as estações 
sagradas. O domínio dessas atividades rentáveis reforçaria a capacidade dos Wa-
habis de financiar os meios de propagação de sua doutrina, como a construção 
de mesquitas, patrocínio de imãs, criação de escolas, faculdades e universidades 
para formação de missionários para a propagação do wahabismo pelo mundo.

Assim, devido às condições econômico-financeiras favoráveis da Arábia 
Saudita, grande parte oriunda da exploração do petróleo, aquele que recorresse 

22 Disponível em: <https://www.al-islam.org/pt>.
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ao Governo em busca de recursos financeiros para a divulgação do pensamen-
to Wahabi, receberia subsídios para essa finalidade. Dessa situação surgiu o ter-
mo “Petro-Islam”, nominado pelo Professor de origem libanesa Fouad Ajami23.

As abundantes linhas de financiamento que circulam no seio wahabista 
possibilitam uma marcante diferença até mesmo entre o funcionamento das mes-
quitas, não apenas no mundo árabe, mas também em outros países do mundo, 
pois, se para os xiitas e sunitas as mesquitas são fechadas após as orações, os tem-
plos wahabistas permanecem abertos o tempo todo para que seus incentivadores 
possam palestrar continuamente, otimizando a difusão de seus ensinamentos.

Os muçulmanos da iniciativa Al-Islam24 inferem que o Reino Saudita 
amparou a França com vultuosas contribuições econômicas que a teriam sal-
vado do colapso econômico em 1984. O desdobramento dessas ações seria a 
posterior restrição da literatura muçulmana “não-Wahabi” e o incentivo da 
propagação de mesquitas que lecionam o Wahabismo, enquanto instituições, 
como, por exemplo, o Centro Ahlul Bayt – uma fundação xiita sem fins lucra-
tivos –, teriam sido fechadas por pretensas ligações com terroristas.

Neste horizonte, o extremismo radical típico dos Wahabis, aliado à sua 
logística expansionista e às abundantes linhas de financiamento saudita aca-
baram por originar grupos como o Estado Islâmico, Al-Quaeda a frente Al-
-Nusra, Boko Haram, que são os expoentes, nos dias atuais, do erroneamente 
nominado “terrorismo islâmico”.

Além dos interesses econômicos já relatados, a ânsia de purificar o islã 
pela imposição do padrão puro da doutrina, que conduziu o Wahabismo ao 
fundamentalismo e à intolerância estremada, acabaram por ser, naturalmente, as 
características mais marcantes dos grupos terroristas citados no parágrafo acima.

Mohammad Javad Zarif, ministro das relações exteriores da República 
Islâmica do Irã, aduz25:

A fantasiosa noção de que a instabilidade regional ajudará a ‘conter’ o Irã, e 
as suportas rivalidades entre muçulmanos sunitas e xiitas estejam alimentando 
conflitos, são desmentidas pela realidade de que o pior banho de sangue na 
região é causado por Wahabistas combatendo amigos árabes e assassinando 
amigos sunitas (...) Enquanto esses extremistas, com o apoio de seus ricos 
patrocinadores, atacam cristãos, judeus, yazidis, xiitas e outros ‘hereges’, são os 

23 AJAMI, Fouad (7 January 2007). “With Us or Against Us”. New York Times. before Petro-Islam and 
the Wahhabis blew in with new money and a new interpretation of the faith. The madrassas had not yet 
played havoc with the educational system.

24 Criado para manter a DILP – Ahlul Bayt Digital Islamic Project. Disponível em: <www.al-islam.org>. 
25 ZARIF, Mohammad Javad. Wahabismo e Terrorismo: a nova realidade do Oriente Médio pode acomo-

dar mesmo Riad, desde que os sauditas decidam mudar de atitude. Disponível em: <http://internacional.
estadao.com.br/noticias/geral,wahabismo-e-terrorismo,10000076048 com último>. Acesso em: 08 de 
novembro de 2016.
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árabes sunitas os mais prejudicados por essa exportação da doutrina do ódio. 
Na verdade, não é o suposto antigo conflito sectário entre xiitas e sunitas, mas 
a disputa entre o Wabanismo e o Islã majoritário que terá as mais profundas 
consequências na região e além dela.

4. O TERRORISMO ISLÂMICO

Além do famoso ataque às torres gêmeas nos Estados Unidos, já comen-
tado nas páginas precedentes, outros foram praticados no Iraque, Afeganis-
tão, Índia, Israel, Rússia, China e, mais recentemente, França. Os grupos que 
infligem os países com o terror de suas ações frequentemente descrevem suas 
atitudes como sendo decorrente da jihad islâmica. Neste horizonte, é notável 
que tanto os não muçulmanos quanto os próprios muçulmanos têm sido 
vítimas dessas condutas extremadas. As ameaças aos muçulmanos, inclusive, 
são emitidas na forma de takfir26. Segundo Larissa Grau (2007)27, essa forma de 
ameaça é, no mundo islâmico, uma mensagem de morte iminente, pois a pena 
para a apostasia no Islã é a morte, conforme prescreve a Sharia.

Ainda segundo Grau (2007), o terrorismo islâmico tem sido praticado no 
intuito de intimidar governos e sociedades para suplantar seus objetivos polí-
ticos e ideológicos, baseados no Islã, objetivando moldar as sociedades-alvo de 
acordo com suas interpretações pessoais das escrituras que, por conseguinte, 
seria o desejo de Allah.

O distanciamento, contudo, da ótica ultrarradical perpetrada pela escola Wa-
habista, do pensamento muçulmano majoritário, acaba por criar um horizonte 
que não mantém harmonia com a essência do Islã, distorcendo sobremaneira os 
direcionamentos impressos nas escrituras sob o pretexto da criação de uma socie-
dade que vivenciasse um “pseudoislamismo puro”, sem influências ocidentais e 
sem práticas que atentassem contra o entendimento Wahabi, tornando o termo 
“terrorismo islâmico” inadequado no contexto acima tratado, uma vez que até 
mesmo as comunidades islâmicas vêm constantemente sendo objeto de ataques.

5. O TERRORISMO MUNDIAL – A HERANÇA DO 
NACIONALISMO ÁRABE E A DESCENDÊNCIA WAHABI

Do sentimento nacionalista extremista, ortodoxo e ultraconservador tí-
pico da ideologia nacionalista, que foi o start para a propagação da escola 

26 Declaração pública de que pessoa, grupo ou instituição tida como muçulmana afastou-se do Islã sendo, 
dessa maneira, considerada traidora.

27 GRAU, Larissa. Fundamentalismo Religioso e a “Bomba Inteligente”. Artigo científico, 2007. Dispo-
nível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/grau-larissa-fundamentalismo-religioso.pdf>. Acesso em: 08 de 
novembro de 2016.
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wahabista, surgiram vários grupos terroristas muçulmanos e, entre estes, os 
mais proeminentes são o Hezbollah, o Hamas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmi-
co, que são constante presença na mídia internacional devido suas ações que 
culminam na morte de um alto número de civis, sejam eles islâmicos ou de 
outras correntes religiosas.

Assim, para melhor abordar as diferenças e semelhanças entre esses prin-
cipais grupos, dividimos os quatro em duas vertentes, por afinidade de pensa-
mento, vejamos.

5.1. Hezbollah28 e Hamas

Em linhas gerais, o Hezbollah está para os xiitas, assim como Hamas 
está para os Sunitas. As semelhanças e diferenças entre ambos os grupos serão 
descritas nas linhas adiante, conforme veremos.

O Hezbollah (o “Partido de Deus”) é uma poderosa organização política 
e paramilitar fundamentalista islâmica com sede no Líbano, composta em sua 
grande maioria por muçulmanos xiitas29.

O Hezbollah tem importante participação sociopolítica no Líbano, e 
vários serviços de cunho social como a coordenação de escolas, hospitais e 
agricultura estão sob seu encargo, em cumprimento a um dos fundamentos do 
Islã (obrigação do muçulmano na seara assistencialista).

Surgiu em 1982 pela agremiação de Cléricos Muçulmanos após a invasão 
de Israel no Líbano30. Inicialmente, o grupo não passava de uma milícia que visa-
va defender os territórios libaneses dos israelitas, erguendo sua ideologia a partir 
da linha adotada pelo aiatolá Khomeini. Nos dias atuais, contudo, o Hezbollah 
transformou-se em uma extensa organização, com assentos no parlamento liba-
nês (e poder de veto sobre matérias ali apreciadas), uma rádio difusora e uma 
estação de televisão via satélite (além dos já relatados programas sociais).

Em 1985, o grupo emitiu um manifesto traçando como seus objetivos 
principais “a necessidade da destruição de Israel; a instituição de um Estado Is-
lâmico no Líbano, com um regime que adotasse as leis baseadas na Sharia, e o 
chamamento de não muçulmanos a abraçar o Islã como verdadeira religião”31.

28 Extraído em grande parte da obra de Matthew Levitt: “HEZBOLLAH, The Global Footprint of Leba-
non’s Party of God”, Hurst & Company, London, 2013.

29 BBC UNITED KINGDOM. Who are hezbollah? Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/4314423.stm>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.

30 BBC UNITED KINGDOM. Who are hezbollah? Op. cit.
31 THE SUN – New York: Na Islamic Republic is Hezbollah’s Aim. Disponível em: <http://www.nysun.

com/foreign/islamic-republic-is-hezbollahs-aim/37184/>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.
 Cita-se, como exemplo, o ataque ocorrido na Bulgária, onde um homem-bomba do Hezbollah se explodiu 

junto ao ônibus que levaria cinco turistas israelenses do aeroporto para um hotel nas imediações. Naquela 
ocasião, o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Hezbollah e o Irã de realizar “uma 
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Contudo, devido a sua natureza miliciana e a frequente atuação em ata-
ques de guerrilha praticados sob o pretexto de combater os israelenses, não 
só no oriente médio, mas também em outros países onde as estratégias de 
combate do grupo achassem conveniente32, países como EUA, Argentina, Israel, 
Canadá e Países Baixos consideram o Hezbollah um grupo terrorista, ao passo 
que o restante da União Europeia considera apenas o braço armado na lista das 
organizações terroristas, deixando de fora, contudo, o partido político em si33.

Os maiores financiadores do “Partido de Allah” são o Irã – país predo-
minantemente xiita – e a Síria, país com maioria sunita que, porém, possui 
fronteiras com o Líbano, berço do Hezbollah.

O Hamas – acrônimo para “Movimento de Resistência Islâmica” –, por 
sua vez, é uma organização palestina, voltada à linha de pensamento sunita, 
que possui subdivisões que atuam como entidade filantrópica, um partido 
político e um braço armado, criado em 1991, chamado “Brigada Ezzedeen al-
-Qassam” ou, simplesmente, EQB34.

Segundo Simon Robinson, em seu artigo publicado no periódico norte-
-americano TIME35, o Hamas nasceu no início da Primeira Intifada, e um de 
seus criadores era Mohammad Taha, pertencente a ala palestina da Irmandade 
Muçulmana do Egito, entidade ultrarradical que rejeita qualquer tipo de in-
fluência ocidental na busca pela retomada dos ensinamentos puros do Corão. 
No início, o foco do grupo era a ajuda social e a realização de projetos reli-
giosos, mas com a influência econômica e idealista de países como a Arábia 
Saudita o grupo cresceu e diversificou suas frentes, atuando de maneira mais 
violenta com seu braço armado.

Em seu início, o Hamas pregava uma política de convivência pacífica entre 
muçulmanos, judeus e cristãos, todos sob a égide do Islã, contudo, atualmente, 
o grupo defende o derramamento de sangue face a Israel, por todos os meios 
possíveis, na ânsia de conseguir formar um estado independente palestino, em 
um território que abarcaria, além de Israel, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza36.

campanha de terror global”, afirmando que a bomba Búlgara está entre uma série de ataques ocorridos na 
Tailândia, Quênia, Turquia, Índia, Azerbaijão, Chipre e Geórgia – conforme a Agência de Notícias Reuters, 
em Bulgaria blames Hezbollah in bomb attack on Israeli tourists. Disponível em: <http://www.reuters.
com/article/us-bulgaria-bombing-idUSBRE9140TZ20130205>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.

32 THE NEW YORK TIMES. European Union Adds Military Wing of Hezbollah to Listo f Terrorist Or-
ganizations, Disponível em: <http://www.nytimes.com/2013/07/23/world/middleeast/european-union-
adds-hezbollah-wing-to-terror-list.html?pagewanted=all&_r=0>.

33 Disponível em: <http://www.qassam.ps/aboutus.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.
34 Disponível em: <http://www.qassam.ps/aboutus.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.
35 TIME: Why Rising Popularity Poses a Dilema for Hamas. Disponível em: <http://content.time.com/

time/world/article/0,8599,1151969,00.html?cnn=yes>.
36 THE CHARTER OF ALLAH. The platform of the islamic resistance movement (HAMAS) FAS, Y. Alex-

ander e H. Foxman, The 1988-1989 Annual on Terrorism. Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1990
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A EQB, assim como o Hezbollah concentram seus ataques em face dos 
israelenses. Possuíam várias células na Cisjordânia até sofrerem um maciço 
ataque das forças de Israel em 2004. Nos dias atuais, contudo, mantêm forte 
presença na Faixa de Gaza. Na página oficial de internet, o grupo armado 
assim descreve sua missão37:

Missão:
As Brigadas Ezzedeen Al-Qassam (EQB) foram estabelecidas no meio da In-
tifada Palestina (1987-1994) contra a ocupação sionista. Estabelecida no auge 
da repressão da ocupação contra a resistência popular e armada, a EQB consi-
dera seu esforço como parte do movimento de resistência contra a ocupação 
sionista de terras palestinas, que está em curso desde a ocupação britânica. À 
luz desse entendimento, a EQB tem como objetivos: “Contribuir no esforço 
de libertação da Palestina e restauração dos direitos do povo palestino sob os 
sagrados ensinamentos islâmicos do Sagrado Alcorão, a Sunna (tradições) do 
Profeta Mohammad (paz e bênçãos de Allah Ser sobre ele) e as tradições dos 
governantes muçulmanos e estudiosos notados por sua piedade e dedicação”.
Para que isso aconteça, as Brigadas Ezzedeen Al-Qassam trabalham para:
· Evocar o espírito de Jihad (resistência) entre palestinos, árabes e muçulmanos;
· Defender os palestinos e suas terras contra a ocupação sionista e sua agressão;
· Libertar os palestinos e as terras usurpadas pelas forças de ocupação sionistas 
e colonos.

O Hamas, em sua fração que atua como partido político, venceu as elei-
ções parlamentares na Palestina em 2006, derrotando o Fatah – acrônimo de 
“Movimento de Libertação Nacional da Palestina” – e passando a representar a 
maioria no parlamento38. Contudo, sua vitória gerou conflitos com este grupo 
que, por ser uma organização política multipartidária e essencialmente nacio-
nalista e laica, é menos radical que o Hamas e por esse motivo vinha pregando 
a aproximação entre palestinos e israelenses, sendo esse um dos principais 
motivos de sua aceitação no cenário internacional. Tais conflitos, todavia, aca-
baram por fazer com que o Hamas e sua postura radical perdessem novamente 
terreno para o Fatah, mais aberto e flexível, no Parlamento Palestino.

O conflito armado que sucedeu a vitória do Hamas foi o estopim para a 
Batalha de Gaza, que terminou com a expulsão do Hamas de suas posições no 
Governo, pelos seus opositores do Fatah, que lhes sucederam em um processo 
considerado por muitos ilegal39.

37 Página oficial do Hezbollah, tradução livre. Disponível em <https://hezbollah.org/> Acesso em 09 de 
novembro de 2016.

38 BBC NEWS. Hamas sweeps to election victory. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/4650788.stm>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.

39 Segundo consta no periódico “TheAge”: Exposing the bitter truth of Gaza carnage”. Disponível em: <http://
www.theage.com.au/news/world/exposing-the-bitter-truth-of-gaza-carnage/2007/06/22/1182019365851.
html>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.
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5.2. Al-Qaeda e Estado Islâmico – Daesh

A partir da ideologia pregada pelo Nacionalismo Árabe40 e do sentimento 
ultraconservador, ortodoxo, extremista e fundamentalista da escola Wahabista41, 
nasce a organização Maktab al-Khadamat, criada em 1984 por Abdullah Yusuf 
Azzam e Osama bin Laden com o intuito de defender o território do Afeganis-
tão, expulsando o exército soviético que pretendiam a ocupação do local.

Ultrapassando os limites geográficos do Afeganistão, alguns jihadistas (ou 
mujahidins) intentaram em expandir sua área de atuação para incluir outras 
partes do mundo em seus esforços pela supremacia islâmica. Para dar suporte 
a essa nova fase, algumas organizações internacionais foram formadas.

Uma dessas organizações era a Al-Quaeda, embrião gerado a partir da 
Maktab al-Khadamat, que recebeu do governo norte-americano extenso treina-
mento, armas e recursos financeiros para fortalecer-se em suas guerrilhas. Nos 
anos 90, os EUA, podemos dizer, contavam com a atuação do multimilionário 
Osama bin Laden para garantir seus interesses no Oriente Médio, porém, com 
o advento da Guerra do Golfo e a posterior instalação de bases americanas na 
península arábica – sede dos principais santuários do Islã –, acirrou-se o senti-
mento nacionalista e o grupo voltou-se contra a mão que o alimentava, decla-
rando os Estados Unidos agentes opressores do mundo muçulmano, abrindo 
caminho para uma série de atentados “justificáveis” sob a ótica islamista, que 
culminaria no ataque às torres gêmeas do Word Trade Center e do Pentágono.

A ideologia do grupo Al-Qaeda partiu dos escritos do ativista político e 
militante radical muçulmano ligado à Irmandade Muçulmana Sayyd al-Qtub 
Ibrahim. Em seus textos, al-Qtub aduzia42:

todo sistema no qual as decisões finais estão referidas os seres humanos e 
nos quais as fontes da autoridade são humanas, deificam os seres humanos 
por designarem outros que não Deus como soberanos sobre os homens. Essa 
declaração quer dizer que a autoridade usurpada de Deus deve ser reconduzida 
a Ele e que os usurpadores devem ser expulsos - aqueles que por si próprios 
tramam leis para outros seguirem, assim elevando-se ao status de senhores e 
reduzindo os outros ao status de escravos. Em suma, proclamar a autoridade 
e a soberania de Deus significa eliminar todo o domínio humano e anunciar 
a lei Daquele Que Sustenta o universo sobre o mundo inteiro. Nos termos do 
Corão (Qutb, 1964: cap 4).

40 Segundo “The Middle East Forum” em “Requiem for Arab Nationalism”. Disponível em: <http://www.
meforum.org/518/requiem-for-arab-nationalism>. Acesso em: 03 de dezembro de 2016.

41 ANALYSIS WAHHABISM. PBS Frontline. Disponível em: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontli-
ne/shows/saudi/analyses/wahhabism.html>. Acesso em 03 de dezembro de 2016.

42 Origem dos movimentos islâmicos revolucionários, por Luis Milman, Revista Espaço Acadêmico, nº 35, 
abril de 2004.
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Partindo dessa influência forte, o movimento comandado por bin Laden 
encontrava seu necessário fundamento para propagar as ações que, pela ótica 
ocidental, é a mais pura e simples pratica de disseminação do terror.

Em 19 de agosto de 2003, uma bomba explode na sede das Nações Uni-
das no Iraque. Entre os mais de vinte mortos estava o brasileiro Sérgio Vieira 
de Mello, então representante especial do Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas naquele país. A autoria do atentado foi reivindicada por um 
grupo comandado por Abu Musab al-Zarquawi, que depois de uma juventude 
delinquente e alcoólatra tornou-se um muçulmano ultrarradical.

Abu al-Zarquawi atuou junto com bin-Laden em campos jihadistas no 
Afeganistão, e com ele assimilou muito dos traços do Al-Qaeda. Em 2004, 
al-Zarquawi jurou fidelidade a bin-Laden, mudando o nome do grupo para 
“Al-Qaeda na Terra dos Rios” em referência geográfica aos rios Eufrates e 
Tigre.

É pertinente relatar que a proximidade entre ambos foi um dos princi-
pais motivos pelo qual alguns autores consideram que o gérmen do Estado 
Islâmico surgiu de dentro do grupo Al-Qaeda43.

Contudo, a organização de al-Zarquawi já apresentava, naquela época, 
traços característicos próprios que passariam a definir o Estado Islâmico como 
entidade distinta, independente e com objetivos métodos e próprios.

O objetivo de al-Zarquawi ia além dos de bin Laden, pois este não pre-
tendia apenas expulsar as forças americanas do Iraque, mas “reislamizar” o 
território “libertado” e buscar o confronto com os xiitas iraquianos.

O grupo então se autoproclamou os “verdadeiros crentes”, iniciando 
uma campanha sangrenta contra todos aqueles considerados apóstatas e in-
fiéis, onde quer que estivessem, inclusive dentro de mesquitas e outros locais 
considerados sagrados pela maioria dos muçulmanos.

Obrigando as pessoas que vivem nas áreas sob seu controle a se conver-
terem ao islamismo, e viverem de acordo com suas interpretações da Sharia, 
o Estado Islâmico submetia a tortura, mutilações e assassinatos àqueles que se 
recusavam a aceitar a sua fé pela mesma ótica.

Por ser um grupo extremamente violento e intratável, o grupo Al-Qaeda 
resolve, em 2014, depois de uma luta pelo poder que durou oito meses, cortar 
todos os laços com o grupo44.

43 NBC NEWS: “More Extreme Than Al Qaeda’? How ISIS Compares to Other Terror Groups”. Dispo-
nível em: <http://www.nbcnews.com/storyline/iraq-turmoil/more-extreme-al-qaeda-how-isis-compares
-other-terror-groups-n135516>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.

44 THE WASHINGTON POST. “Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist ISIS group in 
Syria, Iraq”. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/al-qaeda-disa-
vows-any-ties-with-radical-islamist-isis-group-in-syria-iraq/2014/02/03/2c9afc3a-8cef-11e3-98ab-
fe5228217bd1_story.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.
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Diferentemente dos demais grupos islâmicos radicais, o Estado Islâmi-
co é financiado por ações de seus próprios combatentes (sequestros, extor-
sões, apropriações, “impostos”, etc.) e os comandantes das altas patentes ao 
receberem tais recursos não os redistribuíam, mas redirecionavam para am-
pliar seu patrimônio que, segundo a inteligência iraquiana, chegava a mais 
de dois bilhões de dólares, o que o tornaria no grupo jihadista mais rico da 
história mundial. Além das atividades acima, a exploração de petróleo em 
campos capturados pelo Estado Islâmico garante a manutenção e multipli-
cação dessa fortuna45–46.

Assim, é importante considerar que enquanto grupos extremistas como 
o Hezbollah e o Hamas estão voltados aos conflitos internos do mundo mu-
çulmano xiita e sunita, abarcando programas sociais e políticos, utilizando a 
força armada para conquistar seus objetivos de acordo com suas interpretações 
da Sharia, outros grupos como Al-Quaeda e Estado Islâmico voltam-se para 
todo o mundo interior e exterior, indo além dos países do Oriente Médio, no 
anseio de conquistar territórios e ampliar suas fronteiras, subjugando potên-
cias do oriente e ocidente em nome de sua fé.

6. A CONTRIBUIÇÃO OCIDENTAL PARA A CRIAÇÃO DOS 
GRUPOS TERRORISTAS

O mais intenso contraponto de todo o exposto, e que convém frisar, é o 
fato de que os agentes financiadores do crescimento Wahabista, em seu início, 
foram a Europa e os Estados Unidos que, no intento de impedir o avanço 
soviético sobre as ricas áreas do Oriente Médio e na tentativa de intervir nos 
conflitos propagados na região, sobretudo nos anos 80, fomentou o cresci-
mento de grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico através do fornecimento 
de fundos, armas e treinamento especializado.

Os EUA, nos anos 90, contavam com a ajuda da organização de Osama 
Bin Laden para expulsar as tropas russas do território do Afeganistão, até que, 
com a Guerra do Golfo e a instalação de bases militares na península arábica – 
sede dos principais santuários do Islã –, o grupo voltou-se contra seu financia-
dor, declarando os Estados Unidos agentes opressores do mundo muçulmano, 
abrindo caminho para uma série de atentados que culminaram no ataque às 
torres gêmeas do World Trade Center e ao prédio do Pentágono.

45 Segundo se extrai do artigo publicado no McClatchyDC: Records show how Iraqui extremists withstood 
U.S. anti-terror efforts. Disponível em: <http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/arti-
cle24769573.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.

46 De acordo com artigo escrito no periódico The Guardian: How na arrest in Iraq revealed Isis’s $2bn 
juhadist network. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/15/iraq-isis-arrest-
jihadists-wealth-power>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.
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Igualmente, as grandes somas de recursos financeiros remetidos pela Ará-
bia Saudita à França, evitando que o país francês enfrentasse um colapso eco-
nômico na década de oitenta, resultando em uma adoção de política francesa 
leniente com grupos muçulmanos também financiados pelo país Saudita, que 
abriram mesquitas e outros centros de divulgação da ideologia Wahab, fize-
ram com que o país amargue hoje com constantes atentados em seu território, 
contribuindo para alimentar a mídia internacional com as táticas de terror 
praticadas pelos grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico.

Neste horizonte, é importante ressaltar que este país ainda vem adotando 
medidas que beneficiam a propagação do terrorismo, pois, segundo a RFI 
– Rádio Francesa de notícias, “as revistas semanais francesas (...) deram espe-
cial destaque às relações entre França e Arábia Saudita, grande aliada do país 
na região, assim como as ligações turvas entre o reinado e o grupo Estado 
Islâmico”47. Na aludida reportagem, pode-se ver a seguinte passagem:

O assunto mais polêmico é certamente a postura saudita em relação ao Grupo 
Estado Islâmico. O rei declarou guerra aos extremistas, mas paradoxalmente é 
acusado de apoiá-los, por dividir com eles a visão ultraconservadora do Islã. O 
chanceler saudita retruca: como o país vai apoiar quem quer destruir a Meca e 
a Medina para recuperar seu califado?

A polêmica é relevante no contexto atual devido à França estar imersa em 
uma sequência de ataques terroristas, que já resultaram em sensível número 
de franceses mortos, e que desponta na mídia internacional especializada que 
outros atentados ainda vão ocorrer. Inobstante isso, a revista semanal L’Obs 
traz a seguinte matéria48:

Contratos bilionários fazem França fechar os olhos para Direitos Humanos
A revista semanal L’Obs traz em sua capa o presidente François Hollande ao 
lado do rei e dos príncipes da Arábia Saudita, com a manchete “Nossos amigos, 
os sauditas”, prometendo revelações sobre um aliado bastante comprometedor.
São dez bilhões de euros em contratos. Para a publicação, essa é uma forte 
razão para a França fechar os olhos para as violações dos Direitos Humanos, 
satisfeita com a atividade que a relação bilateral gera nas empresas e empregos, 
e faz com que o governo se cale sobre as mil chicotadas e dez anos de prisão 
para o blogueiro Raif Badawi, condenado por ter criticado o governo, ou so-
bre o jovem ativista xiita de 17 anos condenado à morte por ter manifestado 
contra o regime.

47 CONSTANT, Letícia. Arábia Saudita: um aliado polêmico para a França. Disponível em: <http://br.rfi.fr/
franca/20160123-arabia-saudita-um-aliado-polemico-para-franca>. Acesso em: 14 de novembro de 2016.

48 Matéria extraída do periódico L’Obs. Disponível em: <http://tempsreel.nouvelobs.com/mon-
de/20160120.OBS3067/nos-amis-les-saoudiens-ces-allies-si-encombrants.html>. Acesso em: 14 de no-
vembro de 2016.
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Concordando com Le Point sobre os fluxos financeiros suspeitos com o grupo 
Estado Islâmico, L’Obs entrevistou Nabil Mouline, historiador político do 
Islã, que afirma: “Todos os caminhos do Jihad levam a Riad”.

Assim, é possível entrever a forte influência do poderio econômico na 
tomada de decisões dos governantes das grandes potências, que pautam suas 
escolhas a partir das possibilidades de ganhos no cenário internacional, tor-
nando inócua a adoção das verdadeiras ações para a mitigação do terror.

CONCLUSÃO

Viu-se que o Islamismo é uma religião monoteísta que remonta a Abraão, 
e sua estrutura basilar é o Alcorão – livro fundamental que contém a palavra li-
teral de Allah e os ensinamentos do Profeta Maomé, que é o fundador do Islã.

Compreendeu-se que após a morte do Profeta, o Islã se subdividiu em 
grupos xiitas e sunitas, e que cada uma das vertentes possui distintas escolas de 
jurisprudência religiosa que, por sua vez, conduzem de maneira diversa a vida 
social e religiosa de seus seguidores e que, por esse motivo, acaba por fomentar 
tensões entre grupos que, por terem inteligência pessoal diversa de uns, rotu-
lam as práticas dos outros como condenáveis e dignas de combate.

Ficou claro que o sentimento de dever do combate de costumes conde-
náveis aos olhos de Allah justificou o surgimento da frente nacionalista árabe, 
que visava expurgar qualquer fonte de influência ou contaminação ocidental 
no mundo árabe, mesmo que essas fontes de “contágio” irradiassem de países 
islâmicos, abrindo caminho para o surgimento de agrupamentos cada vez 
mais radicais, a partir do surgimento da escola Wahabista.

Analisou-se a utilização do forte aporte de capital no patrocínio dos 
ideais ultrarradicais, do apoio financeiro às instituições que visam disseminar 
o pensamento Wahabi no mundo árabe e noutros países, com destaque aos 
Europeus, que vêm apresentando um crescente número de mesquitas que são 
centro de ensinamentos da doutrina Wahabista e como os dissidentes prati-
cantes de tal doutrina vêm suplantando suas práticas ultraortodoxas sobre os 
demais grupos Muçulmanos, ocupando estrategicamente os lugares considera-
dos os mais sagrados do Islã, na ânsia de legitimarem seus ensinamentos que, 
segundo análise, não estão em harmonia com as fontes do Direito Islâmico.

Constatou-se que a efetividade da atuação de grupos vinculados ao pensa-
mento Wahabista como Al-Qaeda e sua dissidência o Estado Islâmico deveu-se 
ao auxílio inicial de potências mundiais como os EUA e a Europa, que no 
intuito de impedir redistribuição de poderes entre estes e a Rússia fomentaram 
o fortalecimento de milícias que combatiam o avanço de tropas soviéticas 
no território do Afeganistão, mas que, com a consolidação desses grupos na 
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região, e seu fortalecimento patrocinado pelo assim denominado “petro-islam”, 
os países que antes eram os seus principais patrocinadores tornaram-se ini-
migos do Islã, passando a ocuparem o lugar de alvos nos recorrentes ataques 
promovidos por esses grupos.

Por fim, verificou-se que aliado à causa religiosa os interesses econômicos 
atuantes por trás do cenário sociológico e religioso foram – e ainda são – o 
principal mecanismo de promoção do contínuo distanciamento dos caracteres 
da religião muçulmana, baseada nos ensinamentos do Alcorão, com os propó-
sitos de extermínio étnico e religioso por parte dos grupos que promovem as 
ações terroristas, hodiernamente financiadas pelo petróleo e demais riquezas 
naturais do Oriente.

Assim, é imperioso concluir que, não obstante todos os conflitos que 
vêm assolando o mundo islâmico desde a partida de seu Profeta Maomé, os 
interesses existentes nos bastidores do poderio econômico de nações de forte 
influência no cenário mundial acabaram, com o tempo, por suprimir a essên-
cia do ideal islâmico defendido até mesmo na Jihad Menor, abrindo caminho 
para a formação de grupos extremados, alinhados a recém-criada “doutrina do 
ódio e do terror”, caracterizada pela predisposição bélica em prol da expansão 
de seus domínios.
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Maria Luiza Siqueira Batista

INTRODUÇÃO

O Terrorismo, enquanto um fenômeno internacional, não é, de forma 
alguma, algo novo. Como bem ressaltado por Martha Crenshaw (2011, p. 55), 
embora seja possível notar certas mudanças na maneira em que organizações 
terroristas operam, muito disso se deve ao contexto histórico em que elas estão 
inseridas, bem como o desenvolvimento tecnológico que permite uma maior 
integração de seus meios de comunicação e acesso a novos tipos de armamen-
tos. Com o avanço das mídias sociais, recentemente, tem-se visto crescer o 
número de indivíduos, sobretudo vindos do ocidente, que deixam seus países 
para se juntarem ao chamado “Estado Islâmico” (EI) (BENMELECH, 2016, 
p. 3)2. Entretanto, algo que é visto como, de certa forma, inusitado é a forte 
tendência de mulheres se juntarem aos foreign fighters nos territórios sob domí-
nio do EI. De acordo com Daniel Husbands (2017, p. 5), desde que houve a 
declaração do Califado na Síria e no Iraque em 2014, mais de 500 mulheres, 
originalmente de países ocidentais, se juntaram ao grupo, o que significa que 
um em cada sete membros da organização seriam do sexo feminino. 

Não obstante, nota-se que há vários registros de envolvimento de mu-
lheres em grupos terroristas que antecedem à tendência registrada no EI. Os 

1 Título inspirado na reportagem da CNN intitulada “Female terror suspect more radical than boyfriend?”. 
Disponível em: <https://edition.cnn.com/2015/01/12/intl_world/female-terrorist-more-radical-charlie-
hebdo/index.html>. Acesso em: 21 ago. 2018.

2 É importante ressaltar que o fato de estrangeiros saírem voluntariamente de seus países para se jun-
tarem às causas de cunho Islamistas já acontecia no ambiente internacional, e ganhou proeminência 
principalmente na década de 1980 devido ao conflito no Afeganistão com os chamados “Mujahideen”. 
(HEGGHAMMER, 2010, p. 54)

caPítulo 13

“FEMalE tError SuSPEct  
MorE radical than boyFriEnd?1”:  

análiSE crítica da linguagEM Midiática  
rElativa ÀS MulhErES-boMba a Partir do  

caSo dE hayat bouMEddiEnE
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Tigres de Liberação do Tamil Eelam (LTTE) ficaram conhecidos pelo atentado 
que matou o primeiro ministro indiano, Rajiv Gandhi, em 1991 cuja perpe-
tradora fora Thenmozhi Rajaratnam, que havia forjado uma gravidez, carre-
gando explosivos debaixo de suas vestimentas (BLOOM, 2011, p. 70). Embora 
esse tenha sido o primeiro caso registrado de “mulher-bomba”, o Exército 
Republicano Irlandês (IRA) se destacou por ter mulheres que, além de mem-
bras, conquistaram certo protagonismo no grupo (ALISON, 2004, p. 451)3. 
Semelhantemente, nomes tais como de Leila Khaled, Astrid Proll e Ulkraine 
Meinhoff ficaram conhecidos por seus envolvimentos em atividades políticas 
que incluíam o uso da violência. As chamadas “Black Widows” também fize-
ram fama nos anos 2000 ao atentarem matar o então presidente Checheno 
(BLOOM, 2011, p. 70). 

Embora os exemplos citados acima não sejam de grupos considerados 
fundamentalistas religiosos, destaca-se também o uso de mulheres como ho-
mens-bomba em grupos Islamistas. Durante a Segunda Intifada, os grupos mi-
litantes palestinos fizeram uso extensivo de homens-bomba para atacar Israel 
(BLOOM, 2011, p. 111). No entanto, foi uma surpresa para os militares israe-
lenses quando eles começaram a sofrer ataques perpetrados por mulheres, uma 
vez que elas podiam passar pelos postos de controle mais facilmente do que 
os homens, e também tinham a vantagem de poder levar explosivos sob suas 
roupas (BLOOM, 2011, p. 111). Nesse sentido, a análise a respeito das mu-
lheres que se juntam às organizações terroristas torna-se crucial para entender 
se o papel ocupado por elas é puramente de apoio como esposas e mães dos 
combatentes, ou se de fato há envolvimento no planejamento e perpetuação 
de ataques (HUSBANDS, 2017, p. 3). Consequentemente, tal estudo permite 
verificar as possíveis consequências quando essas mulheres retornam aos seus 
países de origem e a forma como podem continuar contribuído com o grupo a 
quem juraram lealdade e se esse comportamento pode gerar uma certa ameaça 
aos seus países de retorno (HUSBANDS, 2017, p. 3). 

Tendo dito isso, ressalta-se que a ideia de mulheres usando véus, bur-
ca ou qualquer outra coisa usada para cobri-las é vista como um reflexo da 
opressão e da falta de liberdade que as mulheres muçulmanas têm (BROWN, 
2011, p. 707). Como Hoodfar (1992, apud MARTINI, 2018, p. 2) argumen-
ta, “as mulheres muçulmanas são principalmente entendidas como vítimas 
oprimidas e passivas” e, portanto, são “retratadas como vítimas da natureza 

3 Um dos maiores exemplos de envolvimento de mulheres no IRA foi o chamado “Cumann na 
mBan”. Na década de 1960, jovens mulheres ingressaram no IRA e tinham papéis principalmente 
subsidiários, como esconder armamentos. Mais tarde, elas começaram a reivindicar maior integra-
ção no próprio grupo, o que resultou em treinamento militar para elas, e culminou, anos depois, em 
mulheres sendo “aceitas na organização em igualdade de condições com os homens”. (ALISON, 
2004, p. 451)
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bárbara dos homens muçulmanos” (MARTINI, 2018, p. 2, tradução livre)4. 
Não só isso, mas nossa sociedade (ocidental) foi construída com base em que 
as mulheres são vistas como domésticas e pacíficas e, portanto, não são vistas 
como indivíduos capazes de engajamento político (MARTINI, 2018, p. 2). 
Esses estereótipos e categorias de análise podem ser muito problemáticos, pois 
não só destorcem a imagem do próprio Islã, mas também negam a agência das 
mulheres de estarem no controle de suas próprias vidas e de sua capacidade de 
se engajarem em atividades políticas. (BROWN, 2011, p. 708)

A análise de Katherine Brown (2011) sobre Muriel Degauque, conside-
rada a primeira europeia a perpetuar um ataque suicida, faz-se bastante per-
tinente, uma vez que analisa a representação da mídia para retratar o caso. 
Nesse sentido, a autora bem observou que os estereótipos apontados acima e 
a linguagem usada para retratar Muriel foram não só reforçados, mas também 
aprofundados pelos canais midiáticos analisados. Dez anos mais tarde, com 
os ataques de Paris, em 2015, o nome de Hayat Boumeddiene surge como uma 
das colaboradoras (CNN, 2007). Entretanto, pôde-se observar que a constru-
ção criada pela mídia para retratar o caso fora semelhante ao ocorrido com 
Muriel, levando ao entendimento de que tais estereótipos se perpetuam ain-
da na atualidade. Sendo assim, as teorias construtivistas se fazem úteis para 
analisar o papel da linguagem (i.e. mídia) para construir e desconstruir crises, 
problemas sociais, heróis e vilãos (BROWN, 2011, p. 706) e como tal cons-
trução pode ser problemática, sobretudo nos casos de retratação de mulheres 
envolvidas em atividades de cunho terrorista e engajamento político no geral, 
o que pode afetar seriamente na elaboração e implementação das iniciativas 
contraterroristas. 

1. CONSTRUTIVISMO E O PAPEL DA MÍDIA

A teoria construtivista das Relações Internacionais aborda a compreensão 
de como estados e indivíduos interagem, dada a imagem que eles criam de si 
mesmos e do ambiente ao qual estão submetidos, e essa dinâmica contribui 
para a percepção deles da realidade (ADLER, 1997, p. 322). Nesse sentido, as 
variáveis de percepção e identidade desempenham um papel muito importan-
te, pois contribuem para o comportamento dos atores (estados, instituições, 
indivíduos, etc.) e influenciam a forma como se socializam com os outros 
e com a realidade material (ADLER, 1997, p. 322). O autor Emanuel Adler 

4 Muslim women are often portrayed as victims of the barbaric nature of Muslim men – and their culture 
in general. In other words, Muslim women are mainly understood as oppressed and passive victims, and 
this image is reinforced visually by Islamic garments such as the hijab or the burqa, which the West 
usually interpret as signs of oppression. 
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(1997, p. 321) argumenta que essa interação entre forças externas (i.e. realidade 
material) e variáveis   subjetivas podem criar uma dinâmica cíclica onde é difícil 
dizer o ponto de partida dessa relação: 

Onde eles vão, como, quando e por que não é inteiramente determinado por 
forças físicas e restrições, mas tampouco depende apenas das preferências indi-
viduais e das escolhas racionais. É também uma questão de seu conhecimento 
compartilhado, o significado coletivo que atribuem à sua situação, sua autori-
dade e legitimidade, as regras, instituições e recursos materiais que usam para 
encontrar seu caminho, e suas práticas, ou mesmo, às vezes, sua criatividade 
conjunta.5 (ADLER, 1997, p. 321, tradução livre)

Ademais, essa vertente teórica conta com a importância da compreensão 
coletiva baseada na ideia de discurso e como a linguagem usada pode influen-
ciar a cultura, instituições, normas e valores. (ALDER, 1997, p. 323) A forma 
como vemos e entendemos o mundo, de acordo com o Construtivismo, é 
socialmente construída, embora a realidade física não seja negada (ADLER, 
1997, p. 321). Alder argumenta ainda que “identidades, interesses e compor-
tamentos dos agentes políticos são socialmente construídos por significados 
coletivos, interpretações e suposições sobre o mundo” (ALDER, 1997, p. 324). 
Nesse sentido, podemos destacar o papel que a mídia desempenha quando 
usa uma determinada linguagem ao descrever um evento que contribui com a 
forma como percebemos o mundo em que estamos. De acordo com Katheri-
ne Brown (2005, p. 706), o que ela chama de “práticas linguísticas” da mídia 
pode criar para o público os heróis, vítimas, inimigos, e construir e reconstruir 
problemas sociais, e “essa realidade de ameaça e segurança é enfatizada em 
tempos de conflito e guerra, muitas vezes criando estereótipos intensificados 
de vítimas, vilões e heróis”6 (KLAUS; KASSEL, 2005, apud BROWN, 2005, p. 
706, tradução livre).

Quando se trata de Terrorismo, torna-se ainda mais notável o impacto 
da mídia ao fazer uso de certos termos e linguagem para retratá-lo, uma vez 
que não há consenso sobre sua definição. Uma das razões para tal se deve ao 
fato de que o termo tem sido usado para propósitos com efeitos políticos, 
de maneira que fora extensamente aplicado em vários contextos por diversos 
atores, tornando a compreensão objetiva de Terrorismo algo quase impossível. 

5 Where they go, how, when, and why, is not entirely determined by physical forces and constraints; but 
neither does it depend solely on individual preferences and rational choices. It is also a matter of their 
shared knowledge, the collective meaning they attach to their situation, their authority and legitimacy, 
the rules, institutions and material resources they use to find their way, and their practices, or even, 
sometimes, their joint creativity.

6 This ‘reality of threat and assurance is emphasized in times of conflict and war, often creating intensi-
fied stereotypes of victims, villains and heroes.
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(LAQUEUR, apud HIRSCH-HOEFLER; PEDAHZUR; WEINBERG, 2004, 
p. 777) Ademais, nota-se também que a relação entre a mídia e o terrorismo é, 
em certa medida, simbiótica7, como argumentado por Walter Laqueur (apud 
SCHMID, 2010, p. 208) que o sucesso de um ataque terrorista muito depende 
da publicidade que recebe.

Entretanto, observa-se que o modo como certas mídias descrevem um 
ataque terrorista perpetrado por mulheres pode ser muito problemático, uma 
vez que implicam essas ações a circunstâncias externas à vontade das mulheres 
e, portanto, negam suas agências (BROWN, 2005, p. 708). Nesse sentido, é im-
portante entender a “Teoria da Estruturação” utilizada no Construtivismo, e 
que confronta afirmativas alegando que a religião, um esposo radical, infância 
problemática, entre outros fatores externos são as únicas razões que podem 
levar mulheres a se juntarem a grupos terroristas. Segundo Giddens (1995, p. 
5 apud ALDER, 1997, p. 325), a mudança social e as instituições sociais são 
resultado da “dualidade de estrutura”, significando que os agentes podem ser 
“os construtores sociais de suas próprias práticas e estruturas” e portam iden-
tidades, direitos e obrigações em sua própria consciência. Esses agentes “agem 
de acordo com regras institucionalizadas, mas também de acordo com seus 
interesses (ênfase da autora)” (COHEN, 1987, p. 305, apud ALDER, 1997, p. 
325). Dito isso, a maneira que o ocidente vê as mulheres muçulmanas, como 
oprimidas, vítimas e, por causa de seu gênero, mais pacifistas, nos impede 
de realmente entender as reais motivações daquelas que se envolveram em 
grupos terroristas. Como discutido anteriormente, esse tipo de discurso é 
muito problemático, dado o seu caráter sexista e o fato de que ele não reco-
nhece as questões políticas envolvidas. Como Brown (2005, p. 708, tradução 
livre) argumenta, “a mídia não apenas relata os fatos, mas são importantes 
construtores da realidade”, de modo que o público “responde não a eventos 
ou tendências sociais, mas a eventos reportados8”. No entanto, é importante 
ter em mente que

Os construtivistas também acreditam que as “ideias” têm características estru-
turais. Em primeiro lugar, as ideias – entendidas mais genericamente como 
conhecimento coletivo, institucionalizadas em práticas – são o meio e o pro-
pulsor da ação social; elas definem limites do que é cognitivamente possível 
e impossível para os indivíduos. Concomitantemente, as práticas baseadas no 
conhecimento são o resultado de indivíduos que interagem e agem proposital-
mente com base em suas ideias, crenças, julgamentos e interpretações pessoais. 
(ALDER, 1997, p. 325)

7 SINGH, Rashmi. Terrorism and the Media. 2016. 26 slides.
8 The news media do not merely report the facts but are important builders of reality (…) [the public] 

often responds not to events or social trends but to reported events.



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 187

Diante disso, entende-se que a mídia e a linguagem utilizada por ela 
não é algo que se baseia puramente em meios imparciais para relatar a rea-
lidade de certo evento (GILL, 2002, p. 244). Sendo assim, para investigar a 
forma como as mulheres envolvidas em terrorismo são retratadas pela mídia, 
além da base teórica Construtivista, faz-se pertinente o uso da análise de dis-
curso visto que também analisa “como formas linguísticas específicas (tais 
como a anulação do sujeito, passivação ou normalização) podem ter efeitos 
dramáticos sobre a maneira como um acontecimento ou fenômeno é com-
preendido” (GILL, 2002, p. 244). Ademais, uma das tradições da análise de 
discurso associa-se com o pós-estruturalismo e busca compreender não só o 
papel da linguagem, mas como os discursos são historicamente construídos 
e contribuem para noção de realidade que temos (GILL, 2002, p. 247). Nesse 
sentido, a forma como a mídia retrata as mulheres mulçumanas e engajadas 
politicamente (tendo ou não o uso da violência) é também um retrato da 
maneira como a sociedade (ocidental) as vê, e isso vem se perpetuando ao 
longo dos anos. 

Já que estamos lidando com o envolvimento de mulheres no Terro-
rismo, vale também analisar esse fenômeno sob as teorias Feministas. Ar-
gumenta-se que quando se trata de Feminismo há várias vertentes, embora 
todas tenham um ponto de partida discutindo “sobre a construção social 
de gênero e seu papel e lugar tanto para a teoria da ciência política para 
vida pública9” (GASZTOLD, 2017, p. 179, tradução livre). Embora, acade-
micamente, essas teorias estejam localizadas na era pós-positivista, é possível 
“fundir” alguns elementos delas com o Construtivismo de maneira a anali-
sar o fenômeno proposto neste trabalho. Como visto no Construtivismo, no 
Feminismo há também uma preocupação em dar foco ao nível individual e 
não estatal, chamando atenção para a agência exercida pelos atores estuda-
dos (ADLER, 1997, p. 325)

Outra meta do feminismo seria restabelecer a presença de mulheres em muitas 
áreas da vida social, incluindo estudos de segurança. A intenção é analisar as 
mulheres como atores e suas experiências, assumindo que as últimas diferem 
das experiências dos homens, uma vez que os determinantes sociais podem di-
ferir em função dos papéis de gênero e dos significados atribuídos a elas. Esse 
estágio no desenvolvimento do feminismo foi chamado de “adding women”. 
A prioridade seria incluir as mulheres como objetos de análise e gênero como 
um conceito variável. (GASZTOLD, 2017, p. 182, tradução livre)10

9 […] about the social construct of gender and its role and place both for political science theory for 
public life.

10 Another goal of feminism was to re-establish the presence of women in many areas of social life, including 
security studies. The intention was to analyze women as actors and their experiences while assuming that 
the latter differ from men’s experiences, since the social determinants may differ in view of the gender roles 
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De acordo com Aleksandra Gasztold (2017, p. 180-190), especialmente 
quando se trata de estudos de Segurança, há uma forte representação do ponto 
de vista masculino, a ponto de as mulheres serem frequentemente objetiva-
das e vistas como atores dependentes, e, consequentemente, “as experiências 
e papéis delas raramente são de interesse” (ALISON, 2015, p. 447). Nesse sen-
tido, as correntes feministas contrapõem esses argumentos, desconstruindo a 
ideia da maioria das civilizações que se solidificou ao longo dos anos sobre 
a representação das mulheres na sociedade. As experiências de mulheres se 
envolvendo em atividades e ocupando cargos tradicionalmente vistos como 
“masculinos” apresentam um desafio às ideias tradicionalistas sobre guerra, 
paz, conflito, religião, política etc. (ALISON, 2015, p. 447). Sob esse ponto de 
vista teórico, a agência de mulheres é objeto de estudo, e chama a atenção para 
a linguagem e terminologias usadas em estudos de Segurança tradicionais que 
colocam as mulheres em uma posição mais baixa do que os homens. (GASZ-
TOLD, 2017, p. 182).

2. A VIÚVA TERRORISTA

Entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2015, uma série de ataques aconteceu 
em torno da área de Paris deixando cerca de 20 mortos e vários feridos. 
(BBC, 2015) A revista satírica Charlie Habdo era conhecida por publicações 
zombando de grandes grupos religiosos como o catolicismo, judaísmo e 
islamismo, e havia mantido recentemente uma série de caricaturas satíricas 
publicadas do profeta Maomé, incluindo caricaturas nuas (CNN, 2015). Em 
2013, a Al Qaeda adicionou o editor-chefe da revista, Stéphane “Charb” 
Charbonnier, à sua lista de mais procurados (CNN, 2015). Não surpreen-
dentemente, a sede da revista foi um dos alvos do ataque em janeiro de 2015 
(CNN, 2015). No dia 7 de janeiro, pela manhã, homens armados invadiram 
os escritórios da Charlie Hebdo no que se dizia ser uma retaliação contra 
as blasfêmias sobre o Profeta publicadas pela revista, matando doze pessoas. 
(CNN, 2017) Os perpetuadores foram posteriormente identificados como 
dois irmãos, Cherif e Said Kouachi, que, de acordo com autoridades dos 
EUA, já estavam em sua lista de procurados durante anos (CNN, 2017). Dois 
dias após esses ataques, outro atirador, identificado como Amedy Coulibaly, 
entrou em uma mercearia e fez dos clientes que estavam presentes como 
reféns (CNN, 2015). A polícia logo iniciou uma operação contra Coulibaly, 
mas o resultado fora cinco pessoas mortas, incluindo o atacante, e quinze 
reféns foram resgatados (CNN, 2017).

and the meanings assigned to them. This stage in the development of feminism was called “adding women.” 
The priority was to include women as objects of analysis and gender as a variable concept. 
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Logo após esses ataques, a polícia também identificou Hayat Boumeddie-
ne como uma das colaboradoras dos terroristas (CNN, 2015). No entanto, ela 
ficou conhecida principalmente como a esposa de Coulibaly, ou melhor, sua 
viúva (NY TIMES, 2015). Notavelmente, as muitas notícias e tabloides que sur-
giram sobre Boumeddiene a retrataram como influenciada por seu marido e 
por alguém que agiria sob sua influência. Essa, certamente, não foi a primeira 
vez que esses adjetivos foram atribuídos a mulheres envolvidas em atividades 
tradicionalmente vistas como masculinas. Como vimos anteriormente, esses 
comportamentos são tão incomuns e inesperados vindo de mulheres que mui-
tas vezes vemos tentativas de tentar explicá-las como uma perturbação do que 
deveria ser o comportamento feminino ideacional (BLOOM, 2011, p. 70). 
Nos artigos de notícias divulgados pela CNN logo após os franceses terem 
identificado Boumeddiene, nenhum deles deu foco aos motivos políticos que 
levam à sua filiação ao EI, em vez disso, todos eles chamaram atenção para sua 
vida privada ou tiveram seu marido como o foco central.

Algumas semanas após o ataque, a CNN divulgou um artigo contendo 
uma lista de nomes de pessoas, do ocidente, que haviam sido recrutadas pelo 
EI. Embora vários combatentes homens tivessem seus nomes mencionados, 
quando se tratava do caso de Boumeddiene, eles a identificaram como “a viúva 
de Amedy Coulibaly, o homem que matou quatro pessoas em um mercado 
de Paris em janeiro” (CNN, 2015). Em outro artigo da CNN escrito por Paul 
Cruickshank (2015) e intitulado “ISIS magazine claims Hayat Boumeddiene is in 
Syria”, poderíamos ser levados a pensar que o ponto focal seria Boumeddiene e 
sua fuga para a Síria. Em vez disso, o artigo usa Coulibaly não apenas como uma 
história de apoio, mas coloca-o em uma posição central, contando como foi sua 
radicalização ao ponto de jurar lealdade ao EI. No entanto, vale a pena mencio-
nar que a revista do EI mencionada no artigo da CNN também não dá detalhes 
sobre o papel de Boumeddiene nos ataques de Paris. A revista, intitulada Dar al 
Islam, que entrevistou a mulher considerada uma das terroristas mais procuradas 
na época servira também como base para entendermos a forma como as mulhe-
res são vistas dentro do grupo, através de um dos dizeres de Boumeddiene, em 
que ela chamava suas irmãs mulçumanas para serem um “forte apoio para seus 
maridos, irmãos, pais e filhos para deixarem as coisas mais fáceis para eles11” 
(CNN, 2015, apud, DAR AL ISLAM, 2015, tradução livre).

Essa última citação de Boumeddiene fornece evidências de que a cren-
ça de que as mulheres devem ocupar papéis coadjuvantes é predominante 
não apenas nos canais de notícias ocidentais, mas também vemos que ela foi 
fortemente pregada na ideologia do EI. No entanto, grupos como o Estado 
Islâmico faz uso pragmático de mulheres para realizar ataques, pois, como foi 

11 Be strong supports behind their husbands, brothers, fathers and sons and to make things easy for them.
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bem notado por Mia Bloom em seu livro Bombshell: The many faces of women 
terrorists (2011), resultam em uma quantidade de cobertura de mídia expres-
sivamente maior do que aqueles perpetrados por homens, justamente por ser 
considerado um comportamento inesperado de uma mulher. 

Do ponto de vista qualitativo, há também uma diferença na forma como o 
mundo reage a um ato terrorista quando realizado por diferentes iniciadores 
de gênero. Como resultado lógico da baixa exposição, as mulheres tendem a 
receber uma atenção mais ampla da mídia do que os homens (Bloom, 2011, 
p. 34) quando envolvidas em um ato terrorista. Isso também indica que o 
envolvimento de terroristas mulheres em um ato não foi, ou menos provável, 
esperado. Isso pode ser potencialmente ligado e explicado pela estrutura social 
ao promoverem crenças tais como “os homens tendem a ser mais violentos, 
mostrando menos emoções e sendo mais dominantes” (Olson, 2015), enquan-
to uma mulher tem uma identidade mais cuidadosa e pacífica. Isso pode ser 
reforçado pelo fato de a mulher ser mais condenada pelo público, mais do 
que se fosse um homem que cometeu o atentado terrorista (Bloom, 2011, p. 
34). No entanto, o ponto aqui é que esse equívoco cria uma certa mentalidade 
que impede que qualquer tipo de autoridade de segurança seja adequadamente 
preparada. (VAXJO, 2011, p. 5, tradução livre)12

Em outro artigo da CNN escrito por Jake Tapper, Katie Hinman e Sask-
ya Vandoorne (2015), a linguagem usada no título é bastante problemática: 
“Female terror suspect more radical than boyfriend?” Pode-se notar que o simples 
fato de Boummediene ter se envolvido em um grupo terrorista já é visto como 
algo chocante perante a sociedade não pelo fato em si, mas pelo seu gênero. 
Esse tipo de afirmação dá a ideia de que a mulher apenas por ser uma terro-
rista pode ser considerada mais radical do que os homens, ocupando a mesma 
posição, apenas porque, como mulher, não se espera que ela tenha tal compor-
tamento. Além disso, quando o artigo descreve o processo de radicalização de 
Coulibaly, ele o descreve como sendo instruído a seguir tal ideologia, enquanto 
Boumeddiene fora simplesmente influenciada pelas ideias de seu namorado, 
sugerindo que ela não teria a capacidade de tomar decisões independentes para 
escolher, ou não, o terrorismo, e ser influenciada estava além de sua agência

12 From a qualitative aspect, there is also a difference in the way the world reacts to a terrorist act when 
performed by different gender initiators. As a logical outcome of the low exposure, women tended to 
receive a wider media attention than men (Bloom, 2011 p. 34) when involved in a terrorist act. This also 
indicates that the involvement of female terrorist in this act was not, or less likely expected. This could 
be potentially linked and explained by the societal structure when they promote beliefs such as that 
“men tend to be more violent, showing fewer emotions and be more dominant” (Olson, 2015) whereas 
a woman bears a more caring and nurturing identity. This can be enforced by the fact that woman will 
be more condemned by the public, more so than if it had been a man who committed the terrorist attack 
(Bloom, 2011 p. 34). However, the point here is that this misconception creates a certain mindset which 
prevents any type of security authorities to be adequately prepared. 
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Dito isso, as análises de Katherine Brown (2015) sobre a Muriel Degauque, 
em que a maioria dos artigos de notícias divulgados na época, vinculava sua 
radicalização a um trauma ou a um passado sexual conturbado, de tal forma 
que as atribuições eram tratadas “como as explicações para a presumida fra-
queza biológica e sua suscetibilidade a tal irracionalidade (i.e. radicalização)”13 
(BROWN, 2005, p. 712, tradução livre). Mesmo os argumentos de Brown ten-
do sido sobre o caso de Muriel, os artigos sobre Boumeddiene publicados pela 
CNN que foram analisados   por este trabalho tiveram uma conotação muito 
semelhante. Nesse sentido, vemos novamente uma recusa dos canais de notí-
cias, nesse caso a CNN, em reconhecer não apenas as variáveis   subjetivas dessas 
mulheres, mas também as motivações políticas que as levam às suas ações. É 
importante ressaltar que o processo de radicalização não é resumido ao ataque, 
já que podemos argumentar que é apenas o resultado de um longo processo 
e vale a pena investigar cada elemento dele. Assim, quando se trata do ataque 
em si, todos os elementos envolvidos (onde é feito, quando, as armas usadas, 
etc.) carregam um peso simbólico que, também, não se restringe somente às 
experiências pessoais dos perpetradores (BROWN, 2015, p. 712).

CONCLUSÃO

Como pudemos ver neste trabalho, através das análises da imprensa sobre 
Hayat Boumeddiene após os atentados em Paris em janeiro de 2015, mesmo 
após anos de luta feminista para evitar estereótipos acerca das mulheres, ainda 
vemos isso acontecer com frequência. Torna-se ainda mais claro nos casos de 
envolvimento feminino em áreas que ainda são tradicionalmente ocupadas 
por homens. Infelizmente, Boumeddiene é apenas um dos muitos casos em 
que a mídia insiste em negar a agência das mulheres para fazer suas próprias 
escolhas e se envolver na política. Esse tipo de pensamento se reflete em mui-
tas outras esferas da vida social, onde vemos questões que afetam diretamente 
as mulheres e não estão sendo discutidas por elas, ao passo que elas nem mes-
mo são incluídas no processo de tomada de decisão. Além disso, a linguagem 
que vemos repetidamente sendo utilizada nos canais de notícias e, consequen-
temente, no cotidiano apenas reforça o comportamento de deixar as mulheres 
à margem e não reconhecê-las como atores independentes.

Dito isso, também podemos argumentar que a linha de pensamento em 
relação às mulheres mencionadas acima também pode ser problemática em 
termos de formulação de políticas. Nesse sentido, os adjetivos usados para des-
crever as mulheres terroristas como influenciadas, fracas, vítimas, oprimidas 

13 […] as the explanations for the presumed biological weakness and her susceptibility to such irrational-
ity (i.e. radicalization).
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ou qualquer coisa que fortaleça o esse tipo de visão perturbada acerca do com-
portamento feminino fazem com que os governos calculem mal o que deve 
ser feito para conter a ameaça do terrorismo. Indiscutivelmente, a negação 
de considerar as mulheres como suscetíveis à radicalização, assim como os 
homens, leva a políticas pobres de contraterrorismo. Mais uma vez, essa é uma 
das más consequências de não ter mulheres ocupando posições importantes na 
sociedade e levando a uma permanência de estereótipos medievais e sexistas que 
podem ser prejudiciais tanto para homens e mulheres.

Finalmente, o uso do Construtivismo para compreender o fenômeno 
estudado neste trabalho foi muito importante para entender o papel da 
linguagem utilizada pela mídia. Pode-se observar que as terminologias usa-
das para descrever as mulheres combatentes e, mais especificamente, Hayat 
Boumeddiene foram fundamentais para ver o poder que a mídia tem de 
construir e desconstruir vítimas, vilões e heróis. Ao mesmo tempo, o discur-
so adotado pela mídia também reflete o quão desatualizada e sexista nossa 
sociedade ainda é.
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INTRODUÇÃO

Através da impressa ocidental, o Estado Islâmico (EI) surge como um 
grupo irracional que atua sem ensejos políticos, levado apenas pelo ódio 
religioso. A mídia ocidental mostra imagens e vídeos com alinhos estéticos 
e técnicos produzidos pelos próprios agentes decapitando reféns. Histórias 
são contadas, muitas vezes à exaustão, pelos meios de difusão, mostrando 
esses homens como agentes furiosos do terror que não poupam mulheres 
ou crianças. 

Essa imagem construiu a visão que o Ocidente tem do Oriente, desde o 
início dos anos 90, e tem intensificado anualmente que os jihadistas são capa-
zes de fazer as piores crueldades. 

Existe, contudo, uma variante expressivamente divergente sobre o esque-
leto e aparelhamento da Al-Qaeda. Pondera que no cerne desta não existe 
qualquer líder central ou uma cadeia de comando formal caracterizadora de 
uma estrutura militarizada ou das corporações do século XXI que controle 
todos os detalhes1.

Doutro modo, alguns vão mais longe, comparando a visão política ex-
tremista islâmica a totalitarismos como o Nazi2. No regime do Führer, os little 
Hitlers gastavam a sua energia para trabalhar para Hitler, antecipando os seus 
desejos a partir dos seus discursos, ideologia e ação, mas tendo a iniciativa 
localmente difundida, hoje, por meio das redes sociais. 

Assim, para Macdonald, a rede global é melhor entendida quando com-
parada a little Bin Ladens, financiados, treinados e guiados pela “base”, mas a 

1 BARÁBASI, Albert, 2003, p. 221.
2 MACDONALD, Douglas, 2007.
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planejarem os ataques de acordo com as condições e capacidades locais3 atra-
vés dos ensinamentos propagados pela internet.

Dessa forma, o que se pode ponderar é que ultimamente o Estado Islâmi-
co funciona cada vez mais como uma confederação4 que agrupa um conjunto 
de redes, com dimensão e estrutura variáveis, complexas e flexíveis, que gere e 
utiliza diversos centros de apoio espalhados por aproximadamente 60 países5, 
utilizando de grupos radicais, reciprocamente. Percebe-se, ainda, a existência 
de uma organização de dependência recíproca ativa que se estende da Chechê-
nia ao Sudão, passando pelas Filipinas, pela Somália, pela Malásia e pela Indo-
nésia, e também pela Europa, onde possui uma elevada interoperacionalidade 
como o recolhimento de fundos, recrutamento e aquisição de material não 
letal6 alcançados com o marketing do terrorismo.

Parte-se da hipótese central de que o Estado Islâmico tem se fortalecido 
e utilizado de diversas formas para provocar o terror, sendo formado por pes-
soas de diversas áreas do conhecimento, o que possibilita a difusão do terror 
por diferentes mecanismos em nível transnacional.

Os objetivos que se pretende alcançar são: demonstrar quais são os mé-
todos utilizados pelos terroristas para levar o medo e o horror por todo o 
mundo, evidenciar quais são as ferramentas do terrorismo na internet e como 
isso propulsiona o Estado Islâmico.

A metodologia utilizada para demonstrar a hipótese e buscar os objeti-
vos privilegiou a pesquisa bibliográfica, análise histórica, apontamentos por 
meio do método hipotético-dedutivo de construção de proposições que serão 
demonstradas ao longo do texto.

Na primeira parte, será demonstrada a forma de estruturação do terroris-
mo islâmico, como ele ressurgiu com significativa importância no palco polí-
tico no curso do século XIX como ferramenta de questões políticas utilizadas 
por alianças fundamentalistas isoladas, anarquistas e sediciosos.

Seguidamente, a globalização passou a se tornar ferramenta do terroris-
mo, influindo diretamente na política mundial ou transnacional, pois o terro-
rismo atinge pontos nevrálgicos de tendências entre a sociedade e o aparelho 
estatal, desafiando qualquer rejeição que sofra e atacando as resistências.

Igualmente. o marketing do terror demonstra não só o poder global do 
Estado Islâmico, mas sobretudo suas ramificações como forma de propagar 
informações por todos os continentes. Com o aparecimento da internet, os 
grupos terroristas, que antigamente utilizavam os meios tradicionais para 

3 MACDONALD, Douglas, 2007, p. 10. 
4 BRISSARD, Jean-Charles, 2002, p. 7.
5 PHILLIPS, James, 2006, p. 1.
6 ROMANA, Heitor, 2004, p. 260.
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comunicação e arrebatamento de novos “guerreiros”, passaram a aproveitar 
das redes sociais para difundir o terror.

O Estado Islâmico, através do terrorismo, tem buscado diversas formas 
para propagação da sua ideologia fundamentalista por distintas formas de 
comunicação, como TV, rádio, internet entre outros, com o fim de assegurar a 
mantença da organização através do recrutamento de novos jihadistas e inves-
tidores, com o propósito de maximizar a organização paraestatal.

1. O TERRORISMO ISLÂMICO

O terrorismo ressurgiu com expressiva gravidade no palco político no 
curso do século XIX como ferramenta de questões políticas utilizadas por 
alianças nacionalistas isoladas, anarquistas e sediciosos. 

Durante o final do século XIX e o início do século XX, aconteceu uma 
inflexão no uso do terrorismo como aparelho de ação política, e esse deixou 
de ser uma exclusividade do Estado para se tornar um tipo de ação exercitada 
habitualmente também por grupos não estatais7.

O terrorismo constitui o grande acontecimento global do primórdio do 
século XXI. O novo tempo do terrorismo universal teve seu princípio com os 
atentados do fatídico 11 de setembro no ano de 2001, momento em que extre-
mistas islâmicos ligados à organização Al Qaeda disparam dois aviões contra as 
torres do World Trade Center e outro contra o Pentágono, nos Estados Unidos 
da América.

A partir desse momento, diversos ataques ocorreram também contra as 
cidades de Paris e Nice na França, Madri na Espanha, Báli na Indonésia, 
Moscou na Rússia, Riad na Arábia Saudita, Quetta, Mingora e Carachi no Pa-
quistão, Casablanca em Marrocos, Istambul na Turquia, entre diversas outras, 
o que demonstra o poder de alcance e propagação do terrorismo de forma 
transnacional perpetrados por esses atos.

Desses acontecimentos, e diante da midiatização do terrorismo, surge a 
necessidade de classificá-lo, de conceituá-lo, inclusive para fins legais e doutri-
nários. A definição desses fatos extremistas é abstrusa e pende de quem define 
ou para que se define.

Pode-se assegurar que o terrorismo é um tipo de ato marcado pelo empre-
go ordenado de artifícios violentos, graves e intensos para criar situações de 
horror, medo, pavor, apontando determinado objetivo político, social, ideoló-
gico, religioso ou extremista. 

Já a definição de terrorista muda em função das conjunturas políticas. 
Algumas personalidades da política internacional, tais como o falecido líder 

7 SCHMID, Alex, 2004, p. 399.
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palestino Iasser Arafat ou o ex-primeiro ministro de Israel, Menahen Béguin, 
foram, em épocas diferentes, consideradas terroristas. Mais tarde, ambos fo-
ram reconhecidos mundialmente como líderes de seus povos. Alguns consi-
derados terroristas em uma determinada época já foram, inclusive, agraciados 
com o Prêmio Nobel da Paz8. 

Nesse contexto, o líder sul-africano Nelson Mandela, primeiro presidente 
da República Sul-Africana pós-apartheid e conhecido como um dos mais res-
peitados ícones políticos da contemporaneidade, igualmente foi considerado 
terrorista pelo comando do governo do seu país durante a vigência do regime 
racista. Nesse sentido, Mandela suportou cerca de 25 anos encarcerado nas 
prisões da África do Sul9.

Durante os anos do regime militar no Brasil (1964-1985), várias pessoas 
que detiveram ou detêm altos cargos no governo federal foram consideradas 
terroristas. 

O Estado Islâmico (EI) consiste em um bando terrorista constituído por 
jihadistas (guerreiros, combatentes) muçulmanos extremistas (na visão ociden-
tal), que são conhecidos por acastelarem uma ideologia fundamentalista radi-
cal do islamismo.

A rede terrorista islâmica se mostrou muito mais organizada do que se 
imaginava e foi crescendo com as investidas americanas. A tática apavorante 
de al-Zarqawi, detentor de alta patente no Estado Islâmico, seguiu à risca o 
texto titulado Idarat al Tawahhush, ou Administração da Selvageria, que foi 
revelado na internet em 2004 como um manual de batalha e aparente mani-
festo do terrorismo islâmico e estabelecimento do califado. O autor do texto, 
Abu Bakr Naji, arquitetou um campo de guerra para abater estados oponentes 
através do que apelidava de “poder do vexame e exaustão”. 

O objetivo do clã islâmico era trazer os Estados Unidos para uma batalha 
direta em vez de guerrear com os Estados parceiros do ocidente ou até mesmo 
os vizinhos do Oriente Médio. Naji confiava que, dessa forma, os soldados 
norte-americanos fossem mortos pelos mujahidin no palco de combate.10

Dessa forma, o terrorismo islâmico nasceu e se perpetua até o presen-
te momento, pois Naji acreditava que os muçulmanos ficariam maravilhados 
com o poder de seus califados e os danos que eles poderiam conferir sobre uma 
superpotência, que aos olhos de Naji é fraca e moralmente corrompida. Naji 
acastelou de forma categórica que eles deveriam então concentrar-se em atacar 
as instituições econômicas (como as indústrias de hidrocarbonetos) e culturais 
dos regimes “apóstatas” alinhados com os Estados Unidos. “O público verá 

8 OLIC, Nelson, 2010, p. 01-02.
9 OLIC, Nelson, 2010, p. 01-02.
10 WEISS, Michael, 2015, p. 37.
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como as tropas fogem”, escreveu Naji, “sem ter consideração por nada. Neste 
ponto, a selvageria e o caos começam e essas regiões começarão a sofrer com a 
ausência de segurança. Isto ocorrerá além da exaustão e esgotamento (que resul-
ta dos) ataques aos alvos restantes e oposição às autoridades”11.

Naji estava usando o exemplo jihadista, consagrado pelo tempo, do Egi-
to, mas ele também estava implicitamente referindo-se ao Iraque, onde ele 
instava a rápida consolidação da vitória jihadista a fim de “tomar os países 
próximos”. Um clérigo afiliado ao EI narra que o livro de Naji circula am-
plamente entre os comandantes provincianos do EI e alguns soldados rasos, 
como uma maneira de justificar as decapitações como algo não somente re-
ligiosamente permissível, como recomendado por Deus e o seu profeta. Para 
o EI, a maior contribuição de “A Administração da Selvageria” encontra-se 
na sua diferenciação entre o significado de jihad e outras questões religiosas. 
Naji, em determinado ponto, instrui o leitor, argumentando que a maneira 
como a jihad é ensinada “no papel” torna mais difícil para o jovem mujahidin 
compreender o verdadeiro significado do conceito12.

Esse arcabouço descentralizado cuja trajetória político-operacional é, do 
médio para o longo prazo, uma incógnita13 parece assim estar a evoluir para 
uma maior descentralização, num conjugado de redes de base regional14, for-
mando uma “rede de redes”. Isso confirma uma capacidade de atuação global, 
ao atacar, inclusive, o coração de grandes poderes, como fez em Nova Iorque, 
Madrid e Londres, conseguindo sobreviver a intensas investidas dos Estados 
Unidos e Inglaterra15 e causando horror na comunidade internacional.

2. A GLOBALIZAÇÃO E O TERRORISMO

O terrorismo se globalizou e tornou-se questão política mundial, ou 
transnacional, pois busca abordar os pontos mais nevrálgicos de tendência 
entre a sociedade e o aparelho estatal, e fica mais propenso a desgastar o poder 
que desafia ou causar a sua rejeição, procurando coagir um comportamento 
repressivo, logo comprometedor, e demonstrar a constrangedora ineficácia da 
prevenção16 ao terrorismo.

11 WEISS, Michael, 2015, p. 37.
12 “Quem já engajou-se previamente na jihad sabe que ela só tem valor se for violenta, crua, terrorista, 

assustadora (para os outros) e massacrante. Estou falando sobre jihad e luta, não sobre o Islã e as pessoas 
não devem confundi-los... Não é possível continuar a lutar e avançar de um estágio para o outro a não ser 
que o estágio inicial contenha um estágio em que o inimigo seja massacrado e tenha seu lar destruído...”. 
WEISS, Michael, 2015, p. 37.

13 BONIFACE, Pascal, 2002, p. 20.
14 SINGER, Peter, 2004, p. 145.
15 MACKINLAY, John, 2002, p. 79.
16 MONTEIRO, Amaro, 2002, p. 3.
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O terrorismo não é global por atingir diversas partes do mundo, mas sim 
pela sua ressonância midiática que ecoa e se propaga pelas redes sociais por 
meio da rede mundial de computadores, causando horror e efeitos psicológi-
cos nos alvos diretos ou indiretos, além dos ataques físicos e abalos na política 
e na economia transnacional.

É visível que o terrorismo hoje é transnacional, pois culmina de fatores, 
atividades ou políticas comuns a várias nações integradas direta ou indireta-
mente, ou por atingir a mesma união política ou econômica, ainda que de 
forma cibernética/ virtual. 

O terrorismo islâmico perfaz organização armada de estrutura adaptativa 
complexa, que possui intenções, objetivos, financiamentos e recrutamentos 
transnacionais, além de ser apoiado por diversas classes sociais que comparti-
lham a mesma ideologia política ou religiosa.  

A Al-Qaeda apresenta como móbil uma confusa ideologia político-reli-
giosa, que consiste na subversão global assentada num conceito geopolítico 
de pan-integrismo islâmico17, tendo como alicerce a transformação da atual 
ordem internacional e o estabelecimento de um califado no centro do mundo 
islâmico, o Iraque18. Esse califado seria conduzido por uma Sharia idealizada a 
partir de uma explanação integrista do Alcorão, buscando assim a transforma-
ção da sociedade muçulmana, evitando a inovação doutrinária e a imposição 
de uma cultura ocidental americana sobre o ocidente islâmico19.

O objetivo do terrorismo transnacional islâmico não é apenas o terror, o 
medo, mas principalmente a retirada de forças e poder do ocidente, além da 
propagação da causa jihadista com amplitude mundial, a expansão da Jihad 
aos países seculares da região e a consequente substituição das suas lideranças 
com intuito de dominar os Estados20. Para conseguir os seus objetivos, tal 
como consta no manual de treinos, é permitido o uso de recursos e instrumen-
tos não apenas políticos, mas também violentos21. 

O terrorismo transnacional pode ser estudado segundo dois prismas que 
são interdependentes, ou seja, uma análise racional em função dos objetivos, 

17 LOUSADA, Abílio, 2007, p. 32.
18 Nesse sentido foram as declarações de Bin Laden. Disponíveis em: <www.state.gov./s/ct/rls/pg-

trpt/2003/31711.htm> e <http://www.dni.gov/ releases.html>. O governo norte-americano considera 
as intenções do Terrorismo transnacional de uma forma ainda mais ambiciosa, referindo no seu Con-
ceito Estratégico de Segurança de março de 2006 as intenções do Terrorismo: “The transnational 
terrorists confronting us today exploit the proud religion of Islam to serve a violent political vision: 
the establishment, by terrorism and subversion, of a totalitarian empire that denies all political and 
religious freedom”. Disponível em: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/
text/sectionIII.html>.

19 ZUHUR, Sharifa, 2005, p. 6.
20 GARCIA, Francisco, 2007, p. 132.
21 Disponível em: <http://www.usdoj.gov/ag/manualpart1_1.pdf>.
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ou, por outro lado, uma análise das motivações de quem efetuaria as tácticas 
subversivas, segundo as quais os combatentes agem sem racionalidade e de 
forma emocional22. 

Dessa forma, percebe-se que as análises ocidentais erram principalmente 
nas percepções quanto à causa do terrorismo, dado que, por princípio, inter-
pretamos as suas mentalidades como diferentes das nossas. Contudo, na reali-
dade se trata é de uma divergência de valores e de ferramentas associativas. No 
fundo, os novos combatentes da Jihad estão autoconvencidos de que os seus 
atos de violência são morais.23 

Interessante a visão do terrorismo transnacional, na qual os ocidentais 
são o inimigo e que “(...) para a violência estrutural do Ocidente apenas o ter-
rorismo global é a resposta eficaz (...)”24, considerando que a violência é aceita 
por camadas significativas da população, contrastando com o entendimento 
do poder, como se verifica com o Paquistão, Arábia Saudita, Egito, Argélia, 
Jordânia, ou ainda em países que estão coligados com movimentos secessio-
nistas de origem islâmica, como acontece na Rússia, na China, na Indonésia 
ou em Bangladesh25.

A maior ameaça bancada pelo terrorismo transnacional está na probabi-
lidade de uma associação do fenômeno à utilização de armas de destruição em 
massa, dado que é fácil uma organização terrorista ter acesso ou mesmo mon-
tar esses instrumentos de terror, uma vez que muitos dos insumos necessários 
para a sua fabricação não estão devidamente protegidos26.

Os inesperados choques contra o World Trade Center e o Pentágono no 
dia 11 de setembro de 2001 atingiram a comunidade internacional de forma to-
talmente abrupta. A amplitude e a dimensão da violência empregada nos atenta-
dos nunca tinham sido antes cogitadas no curso da história ocidental, acabando 
por alterar frontalmente os caminhos idealizados pela sociedade mundial.

A supremacia americana acabou desafiada por um novo oponente: o 
terrorismo extremista islâmico, que apenas tinha cultivado ataques de menor 
escala, os quais não tiveram toda a repercussão como existiu em 11 de setem-
bro. Paralelamente, “pensou-se que a entrada em cena do terror em grande 
escala seria suficiente para gerar o surgimento de uma nova ordem mundial”, 
exatamente pelo potencial ideológico demonstrado pelos muçulmanos27.

22 MIGUEL, Nuno, 2009, p. 86.
23 ZUHUR, Sharifa, 2005, p. 10 -11.
24 MOREIRA, Adriano, 2004, p. 10.
25 LOUSADA, Abílio, 2007, p. 32.
26 Brigadeiro -General Russel Howard e Professor James Forest, Weapons of Mass Destruction and Ter-

rorism, editado em 2006. A obra analisa detalhadamente os conceitos, a ameaça e as suas variantes, a 
resposta a dar e ainda as lições aprendidas e as ameaças futuras.

27 MALLMANN, Maria, 2003, p. 24.
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Destarte, diversas ponderações surgiram na comunidade internacional re-
lacionadas às origens e finalidades dos grupos terroristas, uma vez que, além de 
ignorada a sua origem, o terrorismo islâmico despertou um anseio até então 
inexistente e inesperado pelo ocidente, qual seja o receio de sofrer novos ataques. 

O horror perpetrado fisicamente e virtualmente consiste em característica 
enraizada no movimento terrorista tanto para causar perplexidade, quanto para 
atrair novos adeptos, justamente porque os seres humanos detêm “um medo 
específico de ameaças que possam ser facilmente representadas ou imaginadas28”, 
as quais influenciam o pensamento, e tudo passa a ser visto como uma possibi-
lidade de atentado, mesmo que parta de suposições ou fatos isolados. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o grande impacto causado pela globaliza-
ção do terrorismo consiste no medo propagado pelos diversos meios de comuni-
cação, inclusive pelas redes sociais que atingem todas as gerações, disseminando 
o medo e recrutando novos adeptos. A mundialização do medo propaga-se na 
velocidade da internet, abala a economia e a vida social transnacional, ou seja, 
mais uma das grandes armas que o terrorismo tem a sua disposição. 

A mundialização é o fato, é a interação permanente de culturas, uma 
situação que começa efetivamente a incidir a partir do momento em que ela 
deixa de ser apenas abordada e idealizada em um único país, passando a ser 
tratada por todas as nações de maneira geral29, por isso também o emprego da 
globalização ou transnacionalização no que se refere à abrangência do terro-
rismo islâmico no mundo. 

Nesse sentido, a globalização é o discurso dos mercados, que consiste 
na venda de uma hegemonia ao mundo, a norte-americana, venda essa feita 
na busca da criação de um consenso em torno dos valores e da cultura dessa 
mesma hegemonia30, o que atinge frontalmente o Estado Islâmico e até mesmo 
as pessoas de origem mulçumana. 

A globalização do terrorismo, a mundialização, fez com a que as formas 
de recrutamento também se transacionassem, englobando todos os processos 
utilizados para cooptar novos membros, sem que houvesse uma abordagem ini-
cial, sem contato ou interação direta entre o grupo recrutador e o elemento a 
ser recrutado. A atuação abrange o campo dos sentimentos, sendo utilizados os 
conhecimentos das leis da psicologia, da psicossociologia a da psicotecnologia 
para influenciar crenças e sentimentos de jovens espalhados por todo o mundo.

Dos métodos, os mais conhecidos são a divulgação de microvídeos, pro-
duzidos por apoiadores de Bin Laden, al-Zarqawi e outros, nos quais surgem 
imagens dos próprios jihadistas, além de propaganda sobre o Estado Islâmico 

28 GORE, Al, 2008, p. 34.
29 CABRAL, Severino, 2004. p. 113.
30 CABRAL, Severino, 2004. p. 113.
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e o mundo muçulmano, as causas que eles defendem, que não são senão a 
“guerra sagrada” contra os infiéis.

Os pocket vídeos são, também, divulgados na internet, rede que tem se 
tornado um novo meio de recrutamento e treino dos novos elementos, de 
captação de fundos e recursos, de divulgação e reivindicação das suas ações e 
de comunicação, tudo isso com facilidade de acesso e a possibilidade de ano-
nimato quase garantida, mesmo com a intensa vigilância a que essa rede está 
sujeita. A internet, através de suas redes sociais e diversos canais de propagação 
de mídia, tem se tornado outdoor do terror, proporcionando verdadeiro mar-
keting do califado.

3. MARKETING DO TERROR

Antes do advento da internet, os grupos terroristas utilizavam os meios 
tradicionais para comunicação e arrebatamento de novos “guerreiros”, ou seja, 
utilizavam-se do rádio, da televisão, da telecomunicação e da imprensa escrita 
em busca de propaganda e publicidade para as causas por eles defendidas. 

Contudo, atualmente, os grupos terroristas capturam os próprios meios 
de comunicação, controlando diretamente o modo, a forma e o conteúdo das 
mensagens que pretendem divulgar e disseminar31, tornando-os ainda mais 
eficientes na propagação do seu poder e também dos meios de terror. 

Al-I’tisam consiste no centro de produção e disseminação na Internet de 
propaganda com conteúdo jihadista. O meio de comunicação e disseminação 
de informações foi criado pelo Estado Islâmico como alternativa à difusão de 
conteúdo propagandístico que era efetuada presencialmente e, cada vez mais, 
sofria com as interferências e investigações policiais.

O emprego do terror por intermédio das redes de comunicação tem fins 
políticos e também religiosos, ideológicos e sociais, e adquiriu vigor e força 
por interesse da opinião pública e jurídica no início do século XXI, especial-
mente após os ataques terroristas perpetrados nos EUA, no dia 11 de setembro 
de 2001. 

Apesar do interesse “tardio”, o terrorismo nunca deixou de permear as 
sociedades e, na verdade, sempre fez parte ou mudou os rumos da história32. 

Constata-se, portanto, que o desenvolvimento tecnológico do terrorismo 
não pertence somente à Al Qaeda por conta dos atentados de 11 de setembro. 
Tais conveniências se espalharam e foram adotadas por diversos grupos, sur-
gindo um novo tipo de terrorismo, o terrorismo transnacional, com ramifica-
ções em todas as partes do mundo, disseminadas por meio da internet.

31 WEIMANN, Gabriel, 2004.
32 NOGUEIRA, Patrícia, p. 143.
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O terrorismo a cada dia atinge mais pessoas, direta ou indiretamente, 
diante das facilidades típicas da globalização, considerando que diversos meios 
de comunicação, entre eles a internet, estão disponíveis e são plenamente aces-
síveis a todas as classes sociais. Por isso, a utilização das técnicas de informá-
tica para desígnios terroristas é a principal estratégia do terror nesse século.

Entre as várias formas de propaganda, a internet perfaz forma inovadora 
para atingir as novas gerações, possibilitando o recrutamento no âmbito das 
organizações terroristas.

Atualmente, a internet desempenha um papel importante, principalmen-
te no que se refere ao processo de autorrecrutamento, que é feito através da 
difusão de mensagens e vídeos instigadores, que propendem estimular a imagi-
nação e o alcance de fragilidades (questões sensíveis) dos potenciais recrutas33. 

A internet tem difundido o terror, tem possibilitado o novo recrutamen-
to, tem fortalecido o terrorismo e causado pânico e horror em cidades remo-
tas, mexendo com o psíquico da humanidade.

Em verdade, a metodologia de captação através da internet passa pela utiliza-
ção de técnicas e tecnologias de propaganda e publicidade (com base em retórica 
política e religiosa), e ao mesmo tempo difunde o terror, o medo, com o intuito de 
recrutar e mobilizar potenciais jihadistas para a execução de um papel mais ativo 
em amparo às atividades e causas da organização terrorista recrutadora34.

O marketing do terror é feito e apontado basicamente para jovens adul-
tos, que representam os usuários da internet mais prolíferos e que, pela sua 
faixa etária, são mais propensos a esse tipo de propaganda35. 

Contudo, as organizações terroristas tipicamente procuram e vão ao en-
contro de recrutas, ao invés de esperar que eles se alistem. Existem registros da 
Al-Qaeda que demonstram uma campanha de recrutamento, baseada em alta 
tecnologia, que tinha como objetivo primordial recrutar uma série de comba-
tentes, sempre através da propaganda proliferada36.

Todos os cidadãos podem ser vítimas de ataques, sobretudo os europeus, 
em contrapartida podem igualmente ser os autores dessas ofensivas. Usual-
mente, europeus de origem mulçumana são conduzidos à radicalização na 
Europa por meio de expedientes diretos e propaganda jihadista propagada de 
forma online, deslocando-se posteriormente a países como o Iraque e o Afega-
nistão para receber formação e batalhar em áreas de conflito.

A extensão ideológica e a vontade de participar dessa ideologia radical 
recorrem repetidamente ao meio digital para fornecer, difundir e buscar a 

33 KRUGLANSKI, Arie; FISHMAN, Shira, 2006.
34 DENNING, Dorothy, 2009; WEIMANN, Gabriel, 2004.
35 PIPER, Paul, 2008.
36 WEIMANN, Gabriel, 2004.
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propaganda ideológica terrorista lá contida, criando relações virtuais com 
outras pessoas que compartilham dos mesmos valores. “A coordenação nesta 
terceira manifestação de Jihadismo Global não vem de nenhum comando 
central – surge espontaneamente37.” 

Nesse formato de recrutamento, os jovens entram num processo de au-
toaprendizagem com ferramentas, doutrinas de ações terroristas, gravações em 
vídeo ou CD e textos em redes sociais. Por fim, quando e sempre que possível 
findam seu treino em nível operacional com curtas passagens por grupos pa-
ramilitares em batalhas e incursões terroristas38.

Uma vez que o terrorismo transnacional tem intenções, objetivos, re-
crutamento e organização global, considera-se o fenômeno como uma ação 
subversiva global39, que se dissemina através dos meios de comunicação e se 
propaga também pelas redes sociais, atingindo números incontáveis de ouvin-
tes e adeptos.

4. TERRORISMO E AS REDES SOCIAIS

O terrorismo islâmico se aperfeiçoou com os erros dos jihadistas anteces-
sores, pois não permitiam que detratores na imprensa estrangeira adaptassem 
percepções populares a respeito do grupo. “Não ouça falar de nós, ouça de 
nós” é uma frase que apareceu repetidamente no curso das entrevistas enca-
beçadas pelos jornalistas40 aos recrutas do EI. Essa afirmação mostra como o 
EI se apurou para propagar e disseminar o terror e suas ideologias através da 
internet e suas redes sociais.

Exaltando demasiadamente o poder de propagação da mídia social no 
aumento do exército do terror, o ex-conselheiro de segurança nacional do 
Iraque, Mowafak al-Rubaie, afirmou à rede de televisão Al Jazeera que, em 
parte, graças aos meios de comunicação, através das redes sociais Twitter e 
Facebook, trinta mil soldados da Força de Segurança do Iraque largaram 
suas armas, fugiram de seus uniformes e deixaram Mosul livre para a tomada 
dos jihadistas41.

Ao contrário do Talibã, que repelia tudo que envolvia tecnologia, no 
Estado Islâmico a propaganda ideológica é uma atividade que envolve alta 
tecnologia, administrada por profissionais qualificados, incluindo alguns oci-
dentais com alto nível de instrução42. 

37 DUARTE, Felipe Pathe, 2015, p. 236-237.
38 CURCIO, Sharon, 2005, p. 23.
39 MACKINLAY, John, 2002; GARCIA, Francisco, 2007.
40 WEISS, Michael, 2015, p. 119.
41 WEISS, Michael, 2015, p. 119.
42 NAPOLEONI Loretta, 2016, p.84.
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Quando o Twitter e o Facebook tiraram do ar o vídeo do EI exibindo a 
decapitação de James Foley, questão de horas depois a equipe de propaganda 
da organização tinha restaurado o acesso ao vídeo por intermédio de sites de 
aliados mantidos no exterior43.

Por mais exageradas que sejam essas afirmações, tanto da escritora Loreta, 
quanto do ex-conselheiro, percebe-se que al-Rubaie tinha razão. Duas semanas 
antes da queda da cidade de Mosul, o Estado Islâmico havia distribuído um de 
seus vídeos mais populares até hoje, intitulado Saleel al-Sawarin, ou também 
conhecido como Retinir (Ressoar) das Espadas. Uma característica da “porno-
grafia jihadista” está demonstrada na capacidade que o Estado Islâmico tem de 
produzir filmes de propaganda e recrutamento bem acabados e de uma hora 
de duração, apresentando exatamente o conteúdo que políticos e diplomatas 
ocidentais haviam desaconselhado anteriormente, para que não houvesse o 
arrasto das pessoas ao grupo44 terrorista.

O Saleel al-Sawarin – Ressoar das Espadas foi publicado no YouTube di-
versas vezes, e em sites de compartilhamento de arquivos como o archive.org 
e o justpaste.it, e incisivamente promovido por membros do EI e seguidores 
ou entusiastas não afiliados no Twitter e Facebook. Isso não apenas aumentou 
a audiência do Terrorismo Islâmico através do crowdsourcing (contribuição 
colaborativa), como igualmente ajudou a abafar os antagonistas e críticos45.

As investidas do terrorismo islâmico nos meios de comunicação demons-
tram o seu poder de alcance, propagando o terror, afiliando novos adeptos, difun-
dindo sua ideologia política e, sobretudo, reafirmando o seu poder de Estado46.

A propaganda do EI nas redes sociais padece da mesma deficiência 
congênita de toda comunicação messiânica ou de um culto, qual seja, a cons-
trução de falsas esperanças que inevitavelmente levam a um desestímulo, a 

43 “Islamic State Switches to New Platforms After Twitter Block”. Disponível em: <http://www.bbc.com/
news/world-midle-east-28843350>. Todavia, a propaganda ideológica do Estado Islâmico tem se mos-
trado muito sedutora para potenciais jihadistas, principalmente no Ocidente. Cabe nos perguntarmos o 
que de realmente proveitoso a NSA (Agência Nacional de Segurança) está fazendo com as transcrições 
de todos os nossos telefonemas e mensagens eletrônicas, já que tem sido incapaz de interceptar as nume-
rosas mensagens de ocidentais enviadas ao Califado e de prender esses aspirantes a guerrilheiros. A re-
cente descoberta de que existia, já em 2009, uma estreita ligação entre jovens muçulmanos de Minnesota 
(dois dos quais morreram combatendo para o Califado) e o Estado Islâmico (80 Jack Healy, “For Jihad 
Recruits, a Pipeline from Minnesota to Militancy”. Disponível em: <http://nytimes.com/2014/09/07/us/
for-jihad-recruits-a-pepiline-from-Minnesota-to-militancy.html>) nos leva a indagar como é possível 
que a NSA não tenha conseguido tomar conhecimento dessa ligação.

44 WEISS, Michael, 2015, p. 119.
45 WEISS, Michael, 2015, p. 120.
46 — Todos deveriam saber que não somos quem eles pensam que somos — um ativista de mídia do EI em 

Aleppo nos disse no que tornou-se um refrão comum. — Nós temos engenheiros, nós temos médicos, 
nós temos excelentes ativistas de mídia. Nós não somos uma tanzim [organização], nós somos um esta-
do. WEISS, Michael, 2015, p. 120.
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uma desilusão. Shiraz Maher aloca a questão, descrevendo a condição geral 
da guerra sob conjunturas menos fanáticas: um monte de jihadistas estran-
geiros chega à Síria e após alguns dias ou semanas começam a reclamar do 
tempo em que ficam parados e do tédio47, tudo por culpa das propagandas 
bem formatadas pelo Estado Islâmico.

Dessa forma, o que se percebe é que os vídeos difundidos nas redes sociais 
exercem um fascínio sobrenatural sobre os jovens, porém notadamente não se 
concretiza a expectativa ideológica criada virtualmente.

Os vídeos difundidos pelo Estado Islâmico dramatizam exageradamente 
a experiência para os propensos jihadistas. Os recrutadores descobriram que 
um dos instrumentos da mídia social menos investigado é o Zello48, uma 
aplicação codificada para smartphones e computadores que permite que os 
usuários estabeleçam canais para compartilhar mensagens de áudio, e através 
dela os recrutadores difundem mantras, orações, sermões e mensagens de estí-
mulo à causa islâmica. 

Assim como os meios de comunicação direta (on-line), o Estado Islâmico 
também possui meios off-line para fazer propagar suas informações. 

A partir de uma incursão do Estado Islâmico em maio de 2014, o grupo 
sequestrou 153 alunos de uma escola, com idades de treze e quatorze anos, 
em Minbij enquanto eles retornavam para sua cidade natal de Kobane. O EI 
apreendeu os jovens em um campo de treinamento Sharia e os manteve reféns 
por meses. Todavia, mesmo após a libertação, alguns deles resolveram perma-
necer e se tornar membros do Estado Islâmico49. 

47 WEISS, Michael, 2015, p. 121.
48 Seguidamente utilizado por ativistas pró-democracia no Oriente Médio para esconderem-se do escru-

tínio de um governo autoritário, Zello recentemente foi redirecionado pelo EI como um simples guia 
“passo a passo” para fazer bayat a al-Baghdadi, graças a um proeminente usuário pró-EI, Ansar al-Dawla 
al-Islamiya. A aplicação essencialmente transforma os telefones móveis em aparelhos transmissores 
portáteis, através dos quais qualquer pessoa curiosa a respeito do EI ou querendo aderir ao grupo pode 
ouvir sermões de clérigos afiliados com transmissão simultânea como o culto de uma igreja cristã evan-
gélica poderia ser. Incrivelmente fácil de usar, Zello é bastante popular entre o público mais jovem do EI. 
De acordo com Ahmed Ahmed, um jornalista sírio de Sahl al-Ghab, Hama, dois garotos do seu vilarejo 
aderiram ao EI após ouvirem sermões através do Zello. Mohammed, um garoto de quatorze anos que 
trabalhava no sul da Turquia, desapareceu ao cruzar a fronteira em Bab al-Hawa em outubro de 2014. 

 Respondendo a um pedido de ajuda do pai de Mohammed, Ahmed compôs um post no Facebook pedin-
do aos seus amigos e seguidores por qualquer informação sobre o garoto. Uma hora mais tarde, Ahmed 
nos disse, Mohammed ligou para os seus pais da fronteira do Iraque e disse: “Estou com os irmãos”. 
O pai de Mohammed ficou chocado em ouvir a notícia e mais tarde disse a Ahmed que o seu filho 
ouvia regularmente os sermões do EI através do Zello. — O seu pai o avisou a respeito deles e disse a 
Mohammed que se tratavam de mentirosos. Contudo, o garoto respondia que ele só queria ouvir o que 
eles estavam dizendo. A maioria dos jovens adere ao EI após ouvirem os seus sermões. WEISS, Michael, 
2015, p. 121.

49 De acordo com dois jornalistas de Hama, próximos das famílias dos sequestrados, alguns dos garotos 
escolheram ficar e tornarem-se membros do EI mesmo após receberem a oportunidade de retornar para 
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Segundo Loreta, isso confirma a absoluta falta de informações apropria-
das sobre o conflito sírio e a presença do Estado Islâmico no Norte da Síria, 
pois, segundo a escritora, as primeiras vítimas da organização foram os jor-
nalistas, ou seja, os próprios informadores e propagadores das informações 
foram vítimas da comunicação e consequentemente do terror50.

Contudo, mesmo diante de tantos meios de informação e comunicação, 
o Estado Islâmico foi por muito tempo ignorado. Os principais veículos de 
comunicação do Ocidente não apenas ignoraram o alargamento do Estado Is-
lâmico durante alguns anos, mas também, quando finalmente se interessaram 
pelo assunto, começaram a seguir informações truncadas, replicadas e não 
confiáveis das redes sociais, que por muitas vezes se chocavam ou sequer eram 
corretamente propagadas.

Dessa forma, conclui-se que o terrorismo islâmico se alastrou e se entra-
nhou em diversos meios de comunicação, fazendo-se difundir por meio de 
grande propagação, ou até mesmo através dos menos conhecidos, utilizando-
-se de artifícios com a finalidade de atingir a maior quantidade de pessoas 
possível, difundindo sua ideologia através do medo, da força e do horror.

CONCLUSÃO

Portanto, é possível concluir que a vida moderna trouxe seus benefícios, 
mas sobretudo as dificuldades da globalização, enfrentando batalhas contra o 
terrorismo islâmico, a transnacionalidade do terror, a disseminação do medo 
e a propagação dos meios terroristas em lugares inimagináveis.

O terrorismo islâmico trouxe um novo significado para as questões 
globais, ressurgindo com expressiva acuidade no século XIX e perdura até 

suas famílias. Um parente de um desses recrutas contou como o seu primo recusou-se a retornar com a 
sua mãe apesar do conselho contrário de um emir do EI local. A mãe havia dito ao emir que o garoto, Ah-
med Hemak, era seu filho único e que o seu marido estava morto, o que, de acordo com os ensinamentos 
islâmicos, deveria ter compelido o garoto a permanecer com a sua mãe. Entretanto, ele havia se tornado 
um convertido obstinado e não desejava abandonar o movimento. WEISS, Michael, 2015, p. 121.

50 “Entre abril e maio de 2014, eu estava me preparando para voltar a Alepo vindo da Turquia. Serviços 
secretos ocidentais me informaram do que estava acontecendo durante a batalha de Alepo entre as forças 
de Assad e os rebeldes. Disseram-me que, como os rebeldes estavam vencendo e o governo de Assad 
caindo, era mais seguro viajar para Alepo pela estrada [que se estendia] da fronteira. Fui a primeira 
jornalista estrangeira a atravessar a fronteira e meu motorista e eu acabamos percorrendo quinze quilô-
metros ao longo da linha de frente. Não sei como sobrevivemos, mas conseguimos. Quando voltei, eu 
disse aos serviços secretos do Ocidente que todos os rebeldes haviam partido e a cidade estava nas mãos 
de Assad, mas eles não acreditaram em mim, tampouco a mídia internacional quis publicar a minha 
reportagem. Tanto os serviços secretos quanto a mídia afirmando que aquilo que eles viam no Facebook 
e no YouTube eram coisas distintas. Diziam que recebíamos notícias diferentes dos rebeldes via redes 
sociais, mostrando-nos fotografias de sua vitória e falando-nos sobre ela. O único jornal que publicou a 
minha reportagem foi o Le Monde.” NAPOLEONI, Loretta, 2016, p.88.
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o presente momento. O terrorismo não é apenas um agente do terror, mas 
também um instrumento político-social.

A globalização incidiu como fomentadora do terror, implicando direta-
mente na política transnacional, proporcionando através das diversas formas 
de comunicação a disseminação das práticas e táticas terroristas, influencian-
do diretamente na captação de novos jihadistas, adeptos e patrocinadores do 
Estado Islâmico.

A mundialização perpetrou as formas de disseminação do terrorismo. 
Os recrutamentos passaram a ser realizados de forma indireta, dificultando os 
meios de fiscalização e controle, e a propaganda terrorista viaja na velocidade 
da informação, possibilitando que processos utilizados para angariar novos 
membros não necessitem de uma abordagem inicial. Essa estratégia faz alcan-
çar maior número de pessoas e dá mais efetividade ao seu marketing.

As propagandas terroristas, através do marketing do terror, comprovam 
o poder do Estado Islâmico, mas também sua organização, suas diversas rami-
ficações em todos os continentes. A internet é utilizada por pessoas extrema-
mente técnicas, recursos humanos especializados, pessoas capacitadas a serviço 
do terror, para fazer com que seus vídeos, mantras, orações e mensagens che-
guem aos lugares mais remotos.

O Estado Islâmico, através do terrorismo, tem procurado diferentes meios 
para proliferação da sua ideologia fundamentalista por TV, rádio, internet, en-
tre outros, com o escopo de garantir a manutenção da organização paraestatal.

O terrorismo difundido na internet, através das redes sociais mais co-
nhecidas como Facebook, Twitter, Instagram, mas também as menos notórias 
como o Zello, e consequentemente menos vigiadas, possibilitaram que o Es-
tado Islâmico conseguisse de forma global mais adeptos, mais recursos, bem 
como combatentes solitários, o que pode justificar o crescente número de 
ataques terroristas em diversas partes do mundo em momentos semelhantes.

Dessa forma, é importante que as autoridades mundiais se unam na con-
cepção de um meio de inteligência global, transnacional, com o fim de desen-
volver meios de controle prévio das práticas terroristas. É fundamental cortar 
os insumos que fomentam o terrorismo, não só armamento, e dificultar a 
comunicação e difusão de propagandas desses grupos, impedindo que jovem 
se tornem jihadistas e sejam aliciados e cooptados por meio da internet.
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André Zancanaro Queiroz

INTRODUÇÃO

O terrorismo islâmico global é uma das principais questões geopolíticas 
atuais, gerando mudanças sociais, alterações em políticas de segurança pública, 
pautando parte da agenda política global e definindo novos modelos jurídicos 
de atuação estatal diante da possibilidade de ocorrência de atentados com 
grande número de vítimas e grande comoção social.

Há que se entender o terrorismo islâmico global, entretanto, dentro de 
um contexto histórico e político de conflitos entre o Ocidente e o Mundo 
Árabe, sendo, mais diretamente, uma herança do colonialismo europeu no 
Oriente Médio e Norte da África.

O presente artigo pretende tratar da herança histórica e do contexto em 
que ocorrem atentados terroristas perpetrados por grupos islâmicos, apresen-
tar as limitações dos métodos de prevenção e combate ao terrorismo islâmico, 
passando por uma breve comparação entre o momento atual e o contexto que 
existiu pouco antes do fim do Império Romano do Ocidente, para alertar 
sobre os riscos a direitos fundamentais e valores democráticos.

Aborda, para tanto, o papel da internet, as dificuldades de controle desse 
meio de comunicação, e a existência de tecnologia e organização social que 
permitem a realização de atentados com grande impacto social por poucas 
pessoas e com poucos recursos.

Questiona-se a respeito da eficiência dos meios de prevenção a atentados 
terroristas que demandam elevados custos econômicos e sociais, e sobre a 
possibilidade dessa estrutura de segurança ser utilizada contra a própria popu-
lação, em afronta aos Direitos Humanos.

caPítulo 15

coMbatE ao tErroriSMo  
iSlÂMico E dirEitoS huManoS:  

uMa PErSPEctiva hiStórico-Jurídica
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1. HERANÇAS DO COLONIALISMO NO ORIENTE MÉDIO E 
NORTE DA ÁFRICA

Após a queda do Império Romano, a Europa estava longe do que havia 
sido nos tempos de existência do maior império que por ali havia passado. 
Durante a Idade das Trevas, o desenvolvimento tecnológico e cultural não 
passava de sombras do que havia sido no passado (DAMEN, 2017).

Por outro lado, naquele momento, o mundo árabe passava por um pe-
ríodo de grande avanço, se estendendo do Oriente Médio por todo o norte 
da África até a Península Ibérica (DUSSEL, 2005). Essa diferença cultural é 
evidenciada pela descrição do povo europeu por um geógrafo árabe daquele 
tempo, como sendo pessoas “que possuem corpos grandes, natureza bruta, 
comportamento áspero e intelecto limitado… aqueles que moram mais ao nor-
te são particularmente estúpidos, grosseiro e brutos”.1 (DAMEN, 2017).

O renascimento da cultura europeia ganhou força com a abertura da 
Europa para o Atlântico. A queda de Constantinopla para o Império Otoma-
no, marco histórico comumente associado ao fim da Idade Média, encerra as 
rotas comerciais com o Oriente e marca o início da expansão portuguesa e 
espanhola nas Américas.

Os recursos acumulados do outro lado do Atlântico foram fundamentais 
para que a Europa suplantasse economicamente e, por consequência, militar-
mente, o Império Otomano. Conforme afirma Dussel (2005):

As minas de prata de Potosi e Zacatecas (descobertas em 1545-1546) permitem 
o acúmulo de riqueza monetária suficiente para vencer os turcos em Lepanto 
vinte e cinco anos depois de tal descoberta (1571). O Atlântico suplanta o 
Mediterrâneo.

O expansionismo marcou o colonialismo europeu, que no Oriente Mé-
dio e no Norte da África seguiu os passos do enfraquecimento do Império 
Otomano com a substituição deste pela ocupação europeia, marcando profun-
damente a população muçulmana, especialmente na organização política e leis 
sobre práticas civis (NASR, 2017; HOBSBAWN, 2007).

Os territórios de maioria muçulmana foram divididos entre as potências 
colonialistas de acordo com critérios que não possuíam ligação com os aspectos 
culturais da população residente, ainda que a manutenção do domínio pelas 
potências colonialistas tenha se sustentado com algum apoio de elites e parcela 
da população com valores ocidentalizados, que viam na presença europeia uma 
forma de modernização secularizada de seus países (HOBSBAWN, 2007).

1 Traduzido pelo autor, com original transcrito a seguir: “having large bodies, gross natures, harsh man-
ners, and dull intellects...those who live farther north are particularly stupid, gross and brutish.”
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O enfraquecimento das potências europeias após as duas “Grande Guer-
ras” possibilitou o fim do colonialismo com a emancipação dos territórios 
anteriormente controlados. Na maior parte das vezes, essa desocupação foi ne-
gociada entre a elite colonial a potência que desfazia a colônia, como ocorreu 
no Egito e nos Emirados do Golfo Pérsico, com a manutenção dos interesses 
econômicos e geopolíticos, apesar de algumas vezes isso ter ocorrido de forma 
bastante violenta, como foi o caso da Argélia. Assim, os povos islâmicos, ideo-
logicamente unidos pela fraternidade muçulmana, se emanciparam enquanto 
países dentro das limitações territoriais, herança da divisão territorial colonia-
lista (NASR, 2017).

Essa emancipação desses territórios em países ocorreu, em boa parte desses 
Estados, sob a liderança da elite ocidentalizada, com ligações culturais e econô-
micas com as ex-colônias, com quem estas negociaram a desocupação. A maior 
parte dos países do norte da África e boa parte dos países do Oriente Médio 
foram marcados por ditaduras seculares, que intentavam manter sob controle a 
população muçulmana sob o véu de laicismo estatal, na forma de controle da 
população muçulmana deixada pelos europeus (HOBSBAWN, 2007).

A luta por emancipação da população muçulmana, iniciada contra os co-
lonizadores, não foi vista como encerrada após a descolonização pela manuten-
ção das práticas de controle pelos novos governantes (NASR, 2017). Práticas de 
controle da população muçulmana foram mantidas após o fim do colonialismo, 
por governantes ocidentalizados, por uma elite educada na Europa, e que manti-
veram estreita ligação política e econômica com as antigas potências.

Atentados realizados com o objetivo de desestabilizar a organização so-
cial, sob o pretexto de emancipação política das ex-colônias, ocorreram du-
rante todo o período colonialista (HOBSBAWN, 2007). No contexto pós-co-
lonialista, não é novidade esperar a continuidade de movimentos que buscam 
autonomia política para a maioria muçulmana.

A expansão dos assentamentos de Israel na Cisjordânia, a presença ame-
ricana no Afeganistão e a guerra contra o Iraque são situações recentes que 
podem ser associadas à perda de autonomia da população muçulmana e maior 
intervenção ocidental no universo islâmico, fatores que alimentam rancores 
oriundos do colonialismo.

O que mudou ao longo do tempo com relação à organização de atenta-
dos com objetivos políticos foi a possibilidade de causar grande número de 
baixas com poucas pessoas e poucos recursos, como se viu nos atentados em 
estações de metro em Paris e Londres (HOBSBAWN, 2007), assim como a rea-
ção ocidental, que passou a encarar esses atentados não mais em um contexto 
de combate ao crime, mas sim de uma guerra contra o terror (FULLER, 2015).

A ausência de discernimento sobre o contexto e o tratamento jurídico 
inadequado do terrorismo islâmico pode levar a apropriações nocivas de 
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liberdades civis dos cidadãos pelo Estado sem que gere o resultado adequado 
no controle de atentados, conforme passamos a explicar.

2. INVASÕES BÁRBARAS

Longo tempo após o fim do Império Romano no Ocidente, a Europa 
voltou a ter uma entidade de unidade política que abrange quase todo o seu 
território com a União Europeia. Essas duas unidades políticas, cada uma a 
seu tempo, guardam algumas semelhanças que podem ser mencionadas, dida-
ticamente, para explicar o contexto histórico atual.

O Império Romano do Ocidente, perto de seu declínio, era uma socieda-
de multicultural, que possuía em seu território mais pessoas que não falavam 
latim do que fluentes nesse idioma, pessoas de inúmeras etnias a quem se 
atribuía a denominação de “bárbaros”. Naquele período, o Império Romano 
era um conglomerado globalizado de diferentes povos que governavam seu 
território com ampla autonomia, apesar de Roma garantir sua superioridade 
formal e desses povos arrecadar impostos (DAMEN, 2017). 

Os bárbaros, a quem os romanos costumavam tratar em outros tempos 
como incultos, eram muito diferentes naquele período dos povos que rece-
biam essa denominação no período das conquistas do Império. Estavam mais 
profundamente ligados a todas as atividades essenciais para a manutenção da 
sociedade romana do que ao trabalho deles que eram profundamente depen-
dentes. Estavam dentro das fronteiras romanas havia séculos, e já não existiam 
razões que justificassem receber tratamento diferente do recebido pelos cida-
dãos romanos (DAMEN, 2017).

Eram os bárbaros que alimentavam o Império com o trabalho no campo, 
que defendiam as fronteiras compondo as forças militares e representavam a maior 
parte da mão de obra utilizada no desenvolvimento da atividade econômica.

Mais do que isso, os povos bárbaros queriam fazer parte do Império. 
Enquanto além das fronteiras existia fome, saques e guerras, dentro das fron-
teiras havia segurança, aquedutos e banhos públicos acessíveis que faziam o 
pagamento de tributos não parecer ruim. Essa condição fazia com que os 
romanos precisassem defender suas fronteiras de imigrantes, que adentravam 
escondidos em grande número (DAMEN, 2017).

A imigração massiva de Visigodos e Vândalos, que fugiram dos saqueado-
res Hunos e se estabeleceram no interior do Império, marcou o início do declí-
nio. Esses povos bárbaros que antes eram amigos, que haviam lutado ao lado 
das legiões por séculos, que conheciam a forma de organização da sociedade 
romana, que possuíam tecnologia romana e que tinham treinamento militar 
oferecido pelo Império, após se estabelecerem dentro das fronteiras passaram 
a demandar território e autonomia.
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A derrota romana para os Visigodos na Batalha de Adrianópolis em 378 
d.C., a invasão da Península Ibérica pelos Vândalos em 406 d.C., a ocupação 
da Bretanha pelas tribos de Anglos e Saxões, o cerco Visigodo à Roma em 408 
d.C. e a invasão à cidade em 410 d.C., com posterior alojamento na Península 
Ibérica após a expulsão dos Vândalos, marcam a desintegração territorial. Os 
bárbaros, que protegiam e alimentavam o Império, que desejavam autonomia, 
passaram a perceber que poderiam se libertar do controle de Roma. 

No fim, em 476 d.C., mais de cem anos após a Batalha de Adrianópolis, 
a deposição de Romulus Augustus pelo general germânico Odovacar apenas 
marcou a transferência formal do poder para aqueles que realmente controla-
vam Roma, os bárbaros (DAMEN, 2017).

Ao contrário do que popularmente se afirma, a História não se repete, se 
altera de acordo com a evolução social ao passar do tempo com mudanças no 
contexto que impossibilitam comparações entre períodos distintos, a não ser 
para fins didáticos de ilustrar questões sociais com base em contextos passados 
com os quais guardam algumas semelhanças.

A breve exposição sobre o declínio do Império Romano no Ocidente visa 
demonstrar apenas que é ingênuo pensar nos povos bárbaros como formados 
por pessoas incultas, em inferioridade aos romanos civilizados. Eram pessoas que 
conheciam a organização romana, eram organizadas politicamente e possuíam 
conhecimento militar e tecnológico adequado para se sobrepor aos romanos.

Assim como com os bárbaros, a população muçulmana pode ser vista pe-
los ocidentais como atrasada, retrógrada e excessivamente conservadora, exis-
tindo críticas culturais em diversos aspectos ligados aos direitos das mulheres, 
centralização da organização social na religião, em contraposição ao sistema 
que se considera mais avançado, representado pela democracia laica.

Além das fronteiras da União Europeia, costuma-se associar os países ára-
bes com economias vulneráveis, com conflitos armados frequentes e elevado 
grau de violência urbana, de onde imigrantes, por motivos econômicos, políti-
cos e por razões de guerra, tentam adentrar as fronteiras para ter uma vida em 
segurança, conforto e com serviços públicos de qualidade.

É comum esquecer que a população muçulmana está há bastante tempo 
na Europa, oriundas das colônias, do tempo em que faziam parte das metró-
poles europeias, e ali se estabeleceram. Assim como os refugiados recentes, 
veem nas mazelas dos países de origem na herança do colonialismo, muitas 
vezes acreditando na necessidade de emancipação da população muçulmana 
que deveria se organizar sob um califado global.

Essa população muçulmana, enquanto habitante da Europa, possui aces-
so à educação formal, contato com tecnologia de comunicação e de engenha-
ria, bem como conhecimento da organização social ocidental, especialmente 
do grande impacto produzido pela opinião pública. 
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Nesse ponto, Hobsbawn (2007) destaca que os membros das organiza-
ções terroristas possuem níveis educacionais superiores à média de seus países, 
tendo em seus quadros pessoas com conhecimento de engenharia, militar, de 
organização econômica e com conhecimentos sobre como causar pânico atra-
vés de grande impacto social.

Em que pese as organizações terroristas muçulmanas possuírem um nú-
mero muito pequeno de membros, alguns com apenas algumas centenas, con-
forme aponta Hobsbawn (2007), o fato de utilizarem técnicas de organização 
ocidentais, potencializados pelo uso de internet e de criptografia, aliados ao 
conhecimento de formas de comoção e pânico constitui um conjunto de fer-
ramentas para realizar atentados com grandes danos com poucos recursos.

Soma-se a esse contexto o fato de que as organizações terroristas, enquan-
to associadas a movimentos políticos de emancipação da população muçul-
mana, gozam de certo apoio populacional, o que muitas vezes se reverte em 
auxílio e financiamento que a política de controle financeiro não consegue 
combater em razão do uso de transferências de recursos pelo sistema não con-
vencional da hawalla2 (SENNA; ALBUQUERQUE, 2003).

Em razão dessas circunstâncias, pode-se presumir que o combate ao ter-
rorismo islâmico através da guerra ao terror pode não surtir os efeitos deseja-
dos, possivelmente fortalecendo esses movimentos pelo aumento de apoio da 
população muçulmana, tendo como outro efeito nefasto a ofensa de direitos 
e liberdades fundamentais das populações no Ocidente.

3. TERRORISMO GLOBAL E A “GUERRA AO TERROR”

Costuma-se atribuir ao terrorismo islâmico o sentido de diferença e maior 
risco com relação a outros grupos terroristas, o que justificaria a adoção de lei 
de guerra e supressão de direitos fundamentais pelos Estados Unidos da Amé-
rica. Alega-se que seria um movimento inédito e sem precedentes de grupos 
terroristas sem base territorial, que não possuem como objetivo a emancipação 
política de um povo em um território, mas apenas a de espalhar o pânico em 
nome de uma ideologia ou religião (FULLER, 2015).

Esquece-se que esse tipo de organização terrorista não é novo, com a exis-
tência no passado de outros grupos terroristas transnacionais, ligados à ideolo-
gia comunista, que não possuíam o objetivo de emancipação territorial, mas o 
de espalhar o pânico para desestabilizar a politicamente sociedade capitalista, 
como foram a Facção do Exército Vermelho – RAF na Alemanha e a Brigadas 
Vermelhas Italianas (FULLER, 2015). 

2 Trata-se de um instrumento de transferência de fundos utilizado há milênios, através de mensagens codi-
ficadas, sem a utilização de recibos, através de redes de associados, sem a utilização do sistema bancário 
tradicional (SENNA; ALBUQUERQUE, 2003).
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O que há de novo nos grupos terroristas muçulmanos, entretanto, não 
é a sua organização ou modo de atuação, mas a forma como são combatidos 
pelos Estados.

Como exemplo temos o RAF, que, apesar de ser formado em sua maioria 
por cidadãos alemães, também se organizava em células, realizando atentados 
terroristas que, muitas vezes, causaram grande número de baixas. Os alvos pre-
ferenciais eram fábricas, órgãos públicos e a polícia, tidos como representações 
do sistema capitalista combatido.

Apesar de demonstrar grande potencial bélico, como todos os grupos 
terroristas, o RAF foi tratado como uma questão policial, e não como um caso 
a ser combatido pelo modelo jurídico de combate da guerra (FULLER, 2015).

Com relação à organização, utilizava o modelo de organização em cé-
lulas, com estrutura descentralizada, comum a diversos organismos de orga-
nização política, como as ONGs que atuam globalmente. Utilizam de forte 
conteúdo moral e ideológico para manter coesão na atuação e pautar os seus 
atos (FULLER, 2015).

Atualmente, a internet facilita a organização desses grupos, que podem 
se comunicar por aplicativos criptografados e disseminar a ideologia tanto 
pela internet tradicional quanto pela deepweb, difícil de ser rastreada, possibi-
litando a transmissão de mensagens que mantenham a coesão do movimento 
(KEENE, 2011).

Exceto pelo uso da internet, essas características de organização não di-
ferem substancialmente de outros grupos terroristas que atuaram na Europa 
no passado, como o IRA, o RAF e o ETA. A diferença é que em todos esses 
casos os grupos terroristas foram tratados como criminosos comuns a serem 
combatidos pela polícia, e não enquanto criminosos de guerra, como é feito 
atualmente na “guerra contra o terror” perpetrada pelos Estados Unidos da 
América (FULLER, 2015).

O fato de alguns grupos, como a Al Qaeda, possuírem base territorial em 
regiões isoladas do Afeganistão e do Paquistão não era, até poucos anos atrás, 
algo completamente novo e relevante para esse tratamento, já que esses grupos 
se organizaram nesses territórios por décadas antes da “guerra contra o terror” 
que iniciou após a queda das torres gêmeas (HOBSBAWN, 2007).

O fortalecimento do movimento terrorista islâmico e a conversão em 
Estado Islâmico e Levante, com controle substancial de território e popula-
ção, para atualmente justificar o tratamento de guerra, parecem demonstrar 
que a perseguição a esses grupos, da forma adotada, não tem surtido o efeito 
de enfraquecer os grupos terroristas. Ao contrário, provavelmente estão se 
fortalecendo pela exposição que leva a um acréscimo de apoiadores global-
mente, ainda que essa base territorial tenha tido ruído na Síria e no Iraque 
recentemente.
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4. TECNOLOGIA, ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS TERRORISTAS 
E A POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANOS EM GRANDE 
ESCALA COM POUCOS RECURSOS

Se a existência de grupos terroristas que atuam transnacionalmente não é 
algo novo, a tecnologia atual e amplamente acessível potencializou a atuação 
de grupos terroristas para que, mesmo com poucos membros, com poucos re-
cursos e de forma bastante descentralizada, pudessem divulgar a ideologia com 
bastante amplitude através de propaganda e organizar atentados com grande 
dano a um elevado número de vítimas.

Aqui se deve ressaltar a importância da ferramenta da internet, a facilida-
de para se criar mecanismos explosivos portáteis de detonação à distância, a 
possibilidade de utilizar veículos como meio para atropelamento em eventos 
de massa, o uso de homens bomba e a existência de arsenal desmantelado em 
Estados após a guerra fria. Tais condições possibilitam que, mesmo que os 
grupos terroristas muçulmanos possuam pequeno número de membros no 
território europeu, provavelmente de poucas centenas, esses grupos possam 
realizar atentados com elevado impacto (HOBSBAWN, 2007).

A internet é uma ferramenta que facilita a organização de grupos terroris-
tas através da troca instantânea de mensagens e pela disseminação da ideologia 
e captação de novos membros pela propaganda.

Grupos terroristas disseminam conteúdo panfletário através de redes so-
ciais, como o Facebook e o Whatsapp, para que atinjam maior proporção. 
Igualmente, para a organização das atividades, isso pode ser feito através de 
trocas de mensagem por meios eletrônicos criptografados, como o Telegram e 
a deepweb (KEENE, 2011).

A internet também é utilizada para adquirir equipamentos para atenta-
dos com grande facilidade, como a compra de fertilizantes que possam ser 
utilizados na elaboração de explosivos ou equipamentos de transmissão de 
rádio para detonação à distância.

A internet pode ser utilizada ainda, simplesmente, como um meio para 
alugar carros ou caminhões, por exemplo, que podem facilmente ser utiliza-
dos para atentados de atropelamento em eventos públicos, como ocorrido na 
França3 e na Alemanha4 recentemente.

Nisso, há que se destacar que muitos dos terroristas nasceram na Europa 
e são cidadãos europeus, com facilidade de locomoção e de obter informação 
dentro do território onde pretendem organizar o atentado.

3 Atentado ocorrido em Nice, na França, em julho de 2016, onde um terrorista atropelou centenas de pes-
soas em uma feira com um caminhão.

4 Atentado ocorrido em Berlim em dezembro de 2016, onde um terrorista utilizou um caminhão para 
atropelar 12 pedestres.
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A internet possibilita ainda a disseminação de informação sobre a elabo-
ração e utilização de armas de grande impacto confeccionadas com materiais 
de fácil obtenção. Com a tecnologia atual, é possível se pensar em grandes 
danos na utilização de itens comuns, como álcool, gás de cozinha ou fertili-
zantes em um veículo, itens acessíveis a qualquer pessoa mal-intencionada com 
conhecimento adequado.

O uso de homens bomba também é uma novidade no terrorismo islâmi-
co que potencializou os atentados terroristas. A facilidade em carregar e escon-
der artefatos explosivos no corpo, sob as vestes, traz uma dificuldade extra no 
combate a atentados (HOBSBAWN, 2007). A promessa de uma pós-vida em 
paraíso pela morte na jihad é, portanto, outra característica que possibilita aos 
atentados produzirem efeitos ainda mais devastadores.

Por fim, entre as circunstâncias ligadas ao terrorismo global está a existên-
cia de grande arsenal militar nas mãos de estados falidos, especialmente após o 
colapso da União Soviética. O grande número de estados falidos possibilita a 
políticos corruptos auferir lucro com a compra e venda de arsenal bélico para or-
ganizações terroristas, como o Estado Islâmico e Levante (HOBSBAWN, 2007).

Esse contexto aponta as razões para o sucesso do terrorismo islâmico 
global, sendo difícil de prevenir e combater a realização de atentados, espe-
cialmente quando analisamos esse quadro diante dos princípios basilares da 
sociedade ocidental de respeito à privacidade, de liberdade religiosa e de liber-
dades políticas básicas.

Por essa razão, Chiarello (2015) sugere que a negociação com grupos ter-
roristas, especialmente com os grupos étnicos que representam como sendo um 
meio mais eficiente de reduzir o número de atentados terroristas no Ocidente.

5. REPRESSÃO AO TERRORISMO E DIREITOS HUMANOS

O contexto apresentado nos tópicos anteriores demonstra um quadro 
desafiador para o combate ao terrorismo islâmico, com a possibilidade de que 
as soluções óbvias padeçam por demandarem custos elevados para a imple-
mentação e serem provavelmente inócuos no combate ao terrorismo, além de 
apresentarem risco de adoção de práticas que contrariam os princípios basila-
res das democracias ocidentais.

Tais medidas, ao serem adotadas, precisam considerar o quadro de que o 
número de membros de grupos terroristas é muito reduzido, e essas pessoas se 
diluem no meio da população civil, além da facilidade de comunicar anoni-
mamente pela internet e de causar grandes danos com poucos recursos.

Ademais, muitas vezes se deixa de cogitar o fato de que muitas das pessoas 
ligadas a organizações terroristas são cidadãos de países ocidentais, nascidos 
nesses países enquanto descendentes de pessoas oriundas de ex-colônias que ali 
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se estabeleceram para trabalhar, estudar, ou por manterem boas relações com 
a metrópole.

Assim, o combate ao terrorismo pode afrontar diretamente os valores 
básicos que fundamentam a democracia ocidental. O que se cogita neste artigo 
é que ferramentas tradicionais de combate ao terrorismo podem servir de pre-
texto para a violação a direitos civis e para a perseguição política perpetrada 
por alguns membros controladores do Estado. 

5.1. Eficácia do controle à internet e direitos à intimidade

A grande questão do controle à internet, especialmente às redes sociais e 
meios de trocas de mensagem, está na facilidade de se comunicar anonimamente.

Adquirir telefones cadastrados em nome de terceiros, compartilhar men-
sagens criptografadas e com códigos substituindo as palavras-chaves passíveis 
de iniciar uma gravação em programas de segurança são procedimentos de 
fácil adoção e elevado grau de eficiência (KEENE, 2011).

Com essas precauções, é possível que um membro de uma célula terrorista 
possa conviver, trabalhar e organizar atentados sem que levante qualquer suspeita.

Por essas razões, programas de inteligência baseados no reconhecimento 
de palavras-chaves e conexões entre pessoas possuem elevado grau de falibilida-
de, sendo propensos a não identificar terroristas e propensos a incriminar pes-
soas que não possuem qualquer ligação com grupos radicais (KEENE, 2011).

A tecnologia atual acaba falhando pela elevada probabilidade de incrimi-
nar com base em critérios frágeis pessoas inocentes. Isso pode ocorre quando 
são adotados padrões de combate ao terrorismo que tratam os suspeitos como 
criminosos de guerra, como o faz a “guerra contra o terror”, vedando a garan-
tia ao devido processo legal (KEENE, 2011).

A interceptação global de mensagens trocadas pela internet, além de ex-
cessivamente onerosa e falha, guarda ainda outro risco: a possibilidade de 
utilização desse aparato para a vigilância e incriminação de pessoas sem liga-
ção com o terrorismo, por motivos políticos, ideológicos ou de espionagem 
industrial e econômica (MORRISON, 2014).

O vazamento de denúncias pelos portais Wikileaks5 e pelo ex-agente da 
Agência Nacional de Segurança estadunidense – NSA – Edward Sonwden6 

5 WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, em 
sua página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de 
governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis. Publicou documentos sobre espionagem a cidadãos 
americanos e de países ocidentais e crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Iraque.

6 Edward Joseph Snowden é um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contra-
tado da NSA que tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância 
global da NSA americana em 2013.
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demonstra que esse risco é real, que não se trata apenas de suspeitas ou teorias 
conspiratórias. A quebra ao fundamento basilar de Estados democráticos de 
respeito à privacidade é um risco grave à sociedade, um sacrifício que tem 
sido feito com poucas evidências de eficácia no combate a ataques terroristas 
(MORRISON, 2014).

5.2. Combate ao Terrorismo e Direitos Humanos

Nas raízes iluministas do Estado Democrático de Direito moderno existe 
uma série de valores fundamentais elaborados para garantir aos cidadãos a 
participação no processo político, garantias que protegem o cidadão de abusos 
perpetrados pelo Estado e a transparência da atividade estatal, aspectos pri-
mordiais para que a democracia, baseada na participação popular na atuação 
estatal, possa ocorrer.

Entre esses direitos fundamentais estão a privacidade, a liberdade religio-
sa, a liberdade de imprensa e de pensamento, o devido processo legal, entre 
outros. Esses direitos são pilares da democracia ocidental, valores basilares 
desenvolvidos pela evolução estatal na justificativa de termos um Estado justo, 
plural e eficiente.

O uso de ferramentas inadequadas no combate ao terrorismo, com a 
possibilidade de captura das agências de inteligência por grupos políticos, 
pode levar ao desenvolvimento de um Estado Autoritário e a erosão da base 
de garantias fundamentais desenvolvidas nos últimos séculos.

Existem experiências, como ocorreu no Egito, que demonstram o elevado 
potencial à adoção do combate ao terrorismo para o fortalecimento de grupos 
políticos e como fundamento para a violação a direitos fundamentais, como a 
liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa e para impedir a organiza-
ção política de alguns grupos (CHIHA, 2013; KINIKOGLU, 2014).

Nos Estados Unidos da América, a existência de pessoas presas em Guantána-
mo como prisioneiros de guerra sem a ocorrência de um julgamento aponta que 
o combate ao terrorismo pode ser utilizado para justificar práticas que levam à 
prisão de qualquer pessoa, mesmo que não existam contra ela provas relevantes, se 
o fundamento do encarceramento for o combate ao terrorismo (FULLER, 2015).

O tratamento das ações de combate ao terrorismo enquanto segredo de 
Estado, imunes à auditoria pelos meios democráticos, conforme apontado 
pelas denúncias realizadas por Snowden e por Asange, demonstra a facilidade 
para o desvio dessas atividades para finalidades que não possuem qualquer 
ligação com o fundamento de existência dessas práticas (MORRISON, 2014).

A democracia ocidental pode se aproximar, no futuro, de um universo 
orweliano, um grande big brother, tendo como justificativa de seu modo de ser 
no combate ao terrorismo.
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CONCLUSÃO 

Conforme apresentado neste trabalho, o terrorismo não é um fenômeno 
novo, mas sim uma forma de confrontação ao establishment que existe há mui-
to tempo. O Terrorismo Islâmico, da mesma maneira, não é um fenômeno 
isolado, mas fruto de uma evolução histórica que passa por conflitos entre o 
Ocidente e o Mundo Árabe desde a Idade Média, passando pelos conflitos do 
Ocidente com o Império Otomano e pelo colonialismo na modernidade.

Sugere-se que a existência de grupos terroristas radicais na Europa pos-
sui íntima ligação com o fim do colonialismo das ex-potências europeias. A 
existência desses grupos se fundamenta em ressentimentos da colonização e de 
arranjos governamentais feitos pelas metrópoles e pelas elites coloniais para 
manter o controle sobre a população muçulmana após o fim do colonialismo.

A existência dessas colônias, entretanto, possibilitou o ingresso de imi-
grantes que se deslocaram para a Europa para trabalhar ou receber educação 
formal. Por essa razão, se infere que grande parte dos membros de grupos 
terroristas são cidadãos europeus, que conhecem a sociedade ocidental, sua 
tecnologia e forma de organização social.

As referências apontam que os membros de grupos terroristas são de nú-
mero muito restrito, o que torna a identificação dos membros muito difícil. 
Ainda assim, apesar do pequeno número, a tecnologia permitiu que se organi-
zassem de forma eficiente, anônima, a longa distância, e que pudessem realizar 
atentados que podem causar grandes danos e grande comoção social com a 
participação de poucas pessoas e utilização de poucos recursos.

Na organização dos atentados, há que se destacar o papel da internet, que 
permite a transmissão de mensagens com baixa probabilidade de interceptação, 
mesmo diante de todo o aparato de espionagem das grandes potências ocidentais.

Os atentados, por sua vez, possuem amplitude para causar grande como-
ção social, grande quantidade de óbitos e de danos materiais, mesmo quando 
realizados por poucas pessoas ou por agentes isolados, em razão da facilidade 
de se obter armamentos ou de construir dispositivos explosivos com materiais 
de fácil acesso.

Nesse contexto, as ferramentas utilizadas para combater o terrorismo 
têm se mostrado de pouca eficácia: o controle da internet se mostra inefi-
ciente e a “guerra ao terror” pode não gerar resultado de redução de aten-
tados pela dificuldade de identificar os membros de grupos terroristas no 
meio dos demais cidadãos.

Entretanto, o grande aparato de vigilância e o tratamento de supostos 
terroristas como “prisioneiros de guerra”, sem direito a defesa e duplo grau de 
julgamento, e não como criminosos comuns, podem ter elevado custo econô-
mico e social que não se justifica pela ineficiência de resultados.



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)222

O maior risco, entretanto, é que, sob o manto do sigilo, a vigilância seja 
utilizada para espionar a população inocente indevidamente, cercear a liberda-
de de pensamento e efetuar perseguições políticas.

Apesar de este artigo apontar uma solução eficiente no combate ao terroris-
mo, alertamos que as medidas atualmente adotadas podem ser mais nocivas do 
que os próprios atentados terroristas, afrontando valores fundamentais das demo-
cracias ocidentais, em práticas que podem se voltar contra a própria população.

Nesse sentido, cabe a ressaltar que, se o objetivo dos grupos terroristas 
ao realizar atentados é desestabilizar a organização social ocidental, está sendo 
atingido pelo retrocesso de liberdades civis fundamentais construídas ao longo 
da história das democracias no Ocidente.
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PartE 4 

tErroriSMo – aSPEctoS norMativoS



Jorge M. Lasmar

The Global War on Terror (GWoT) definitely challenged traditional 
international law. The challenges are especially evident in relation to jus ad 
bellum (i.e. rules on the use of force). Unilateral interventions, renditions, 
pre-emptive military actions, state sanctioned targeted assassinations and 
torture, are but a few examples from a long list of state responses to ter-
rorism which raise questions about the present role of international law. 
But the GWoT is not the first ‘hard case’2 to test international law. Israel’s 
targeted assassinations, the Osirak bombing, interventions in Iraq, Liberia, 
Bosnia-Herzegovina, Sierra Leone, Kosovo, etc, are all examples of acts with 
questionable legality. So, what has been the real impact of the GWoT on 
international law? Did the GWoT really change international law as an ins-
titution? Is it any different from other ‘hard cases’? Did the GWoT really 
engender unprecedented changes in the values, norms, rules or principles of 
international law?

In order to answer these questions and thereby identify any significant 
transformation in international law, I will investigate the shifts in jus ad bellum 
to determine whether the GWoT brought any new meaning to this institution. 
The analysis will therefore probe whether any changes are discernable in: 1) 
the international law making process (i.e. the creational environment) with a 
special focus on jus ad bellum; 2) the values, norms, rules and principles of jus 
ad bellum (i.e. the substantive content); and finally in 3) the procedures, practices 
and principles used to enforce these jus ad bellum rules (i.e. the operationalisa-
tion of the jus ad bellum component of international law).

1 An earlier version of this chapter was published at the Brazilian Yearbook of International Law 
2(11) 2011.

2 The term ‘hard case’ is commonly employed in law to describe cases that challenge the conventional 
understandings and/or applications of existing rules or established jurisprudence.

caPítulo 16
JuS ad bElluM vS. JuS ad tError:  

intErnational laW’S changing dynaMicS1
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1. CREATIONAL ENVIRONMENT

The Westphalian social environment in which traditional international 
law was created is characterised by anarchy and self-help with the state as its 
main political unit. Westphalian states are legally considered to be equal but 
in reality there is a strikingly uneven distribution of power amongst them. In 
an environment marked by the absence of strong solidarist3 values and thin 
institutions, states interact and create norms by direct interaction. In this 
scenario, interactions amongst actors are mainly driven by calculation and/
or coercion. This is a clearly pluralist4 environment that noticeably affects how 
the norms of international law are shaped, interpreted and applied.5 Since 
Westphalia and the consolidation of states as the main actors in internatio-
nal society, traditional international law has developed a strong state-centric6 
identity. This, in turn, has reinforced the separation between the ‘domestic’ 
and the ‘international’ order (Watson, 1992:188; 202ff). Thus, since traditio-
nal international law was consolidated with its own pluralist foundational 
principles, autonomy and identity, this institution has a dynamic that is very 
distinct from domestic legal systems (Wilson, 2003:4; 2009:168). Furthermore, 
the institutionalisation of norms into rules in international law also possesses 
its own particular dynamic and occurs within a specific pluralist law-making 
process (Pellet, Daillier, & Dinh, 2006:85-110; Shaw, 2008:1-4). International 
law rules were originally conceived with the intention of regulating state in-
teractions in an anarchical society that does not recognise any international 
government or universal legislature. As a consequence, traditional internatio-
nal law has the state as its main legislator. In domestic law, the legislature (i.e. 
usually the congress or parliament) is responsible for creating the rules that are 
applied to the citizens of that particular state. However, unlike domestic law, 
in international law the state, as the main legislator, not only creates the rules 

3 This work follows the English School account of International Relations. Thus, the term solidarism in 
this article is used in a very specific meaning refering to those common values that go beyond the mere 
survival and coexistence of the actors and motivate states to become more alike by coordinating their 
policies, undertaking collective action and creating appropriate norms, rules and organisations. See Bu-
zan (2004:146).

4 Pluralism is the opposite end of the spectrum from solidarism. Pluralism for Mayall is “the view 
that states, like individuals, can and do have differing interests and values, and consequently that 
international society is limited to creation of a framework that will allow them to coexist in relative 
harmony [...] For pluralists, one of the features that distinguishes international society from any 
other form of social organisation is its procedural and hence non-develpmental character” (Buzan 
2004:46).

5 For an account of the English School’s approaches to international law see Wilson (2003, 2009).
6 The first time international law explicitly recognised the legal personality of non-state actors was only 

in 1948 with the advisory opinion on the Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations, (ICJ, 1948).
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but also is directly regulated by these very rules. Traditionally, states negotiate 
the rules of international law amongst themselves generating a decentralised 
international legislative process (Pellet, et al., 2006:88; 92; Shaw, 2008:1-2; Wil-
son, 2009:168; 169).7 The absence of a centralised international legislature was 
even recognised in a well-known decision of the Permanent Court of Justice:

“International law governs relations between independent states. The rules of 
law binding upon states therefore emanate from their own free will as expres-
sed in conventions or by usages generally accepted as expressing principles of 
law and established in order to regulate the relations between these co-existing 
independent communities or with a view to the achievement of common 
aims. Restrictions upon the independence of states cannot therefore be presu-
med” (PCIJ, Ser. A, N. 10 1927:18).

This absence of a centralised international legislature has an immediate 
double effect. First, it engenders the decentralisation of the international law-
-making process. Second, it subordinates international law to the state’s politi-
cal concerns. Political reasoning is strongly present when international law rules 
are created, interpreted and applied thus conferring a pluralist character to the 
traditional international law making process.

The decentralisation of international law is an important characteristic 
of interstate society since it means that the institutionalisation of its norms 
and values into rules (i.e. positive international law) follows a diffuse and 
relative process. States in international society have widely varying values and 
norms. These values and norms may be consolidated in international society 
by the creation of rules that encompass them. This process of consolidation is 
institutionalised in interstate society when rules are created and then accepted 
by individual states. As more units (i.e. states) accept and share a given set of 
rules interstate society as a whole moves towards a general acceptance of the 
norms and values that underlie these rules. Therefore, values and norms that 
are ‘common’ to interstate society as a whole are often the result of an increa-
sing number of units accepting a given set of rules.8 At the same time, the ru-
les created and accepted also reinforce political and normative decentralisation 
(Pellet, et al., 2006:88). This happens when states feel the need to create new in-
ternational law rules in response to a social fact or specific situation, and thus 
gather and agree. However, assuming that they are able to agree over a new set 
of legal rules, only those states that accept these normative arrangements will 
be legally bound by them. This means that there is no centralised authority 
creating overarching rules that can bind all states in interstate society. Rather, 

7 Rosenne even refers to international law as “a law of coordination” (Byers, 2000:2).
8 See, for example the concept of norm cascade (Finnemore & Sikkink, 1998).
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rules are created and accepted by, and amongst, discrete groups of states and 
generate normative decentralisation as a consequence.

This decentralisation highlights one of the most fundamental founda-
tional principles in traditional international law, i.e. the principle of consent. 
This principle is one of the main reasons why states agree to be bound by 
common legal rules and thus it is this principle that makes the very exis-
tence of international law possible: a state will only be legally bound by 
those rules to which it consents (Pellet, et al., 2006:85-86; Wilson, 2003:12; 
2009:174). This normative arrangement imposes a limit on the substantive 
reach of the norms that are manifested as international law rules. As such, 
norms that acquire the form of legal rules are non-hierarchical, diffuse and 
relative.9 Thus, this low degree of solidarism is also, simultaneously, both 
the cause and effect of the very existence of such rules in a pluralist society. 
In fact, in a pluralist society faced with the absence of a centralised interna-
tional government, states will have strong reservations about accepting any 
limitation on their sovereignty, unless it is in their best interest. In such plu-
ralist societies, the reasons for the acceptance (consent) or denial/rejection 
of an international legal rule are closely linked with political considerations 
made by each state (coercion or calculation). Likewise, the international 
law-making process is a political one since legal rules are created through 
direct negotiations between states and/or discrete groups of states. The same 
is true for the normative application of rules. Thus the very content and 
application of international law rules reflects this pluralist environment. 
This subordination of international law to political considerations is clearly 
noticeable in many situations where norms are deliberately structured with 
ambiguity by states. As De Lacharrière says “judging by their conduct at the 
level of the creation of law, states are authors or accomplices of ambiguity 
in international law [my translation]”10 (de Lacharrière, 1983:103). This com-
mon practice of creating elusive rules leads to yet another disturbing conclu-
sion, i.e. traditional international law reflects power politics and pluralism. 
As a result, traditional international law does not pursue justice per se (Bull, 
1977:122-155). Instead, pluralist traditional international law rules tend to 
reflect values closer to great power management.11

9 The only exceptions are the rules that acquire a status of jus cogens. Jus cogens are “peremptory norms 
of general international law” defined as “a norm accepted and recognized by the international commu-
nity of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified 
only by a subsequent norm of general international law having the same character” (article 53 of the 
Vienna on the Law of Treaties 1969), see also article 64.

10 The same can be said about the international rules on terrorism fighting. As Flory states, “The interna-
tional community’s failure to define terrorism is political, not technical” (1996:33).

11 See, for example, article 49 of the ILC’s Articles on State Responsibility.
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This logic holds true even when states do accept the consolidation of 
solidarist values by accepting/creating solidarist rules. In recent years, certain 
international law processes have developed around central values that are in-
nately cosmopolitan and have a strong solidarist appeal, such as the Interna-
tional Protection of Human Rights, Humanitarian Law, Environmental Law, 
jus cogens, and International Criminal Law. While it is not the objective of this 
article to explore this subject in depth, it must be mentioned at this point that 
current manifestations of solidarist international law may be categorised as 
‘thin solidarism’.12 This is because the normative structures of solidarist interna-
tional law are still consolidated through a discreet and selective institutionali-
sation of rules that reflect calculation rather than belief in the values and/or 
norms that constitute them. In fact, as Linklater and Suganami state

“the absence of global mechanisms for protecting individual human rights 
is a second moral deficit of pluralist international society. Its constitutive 
principles are designed to promote coexistence between major powers which 
have rival conceptions of human dignity or human rights as well as divergent 
security interests” (2006:132).

The consolidation of solidarist international law was achieved by careful 
normative design on part of states and as such, even though it reflects solida-
rist values that limit state action to a certain degree, it lacks an efficient coer-
cion/enforcement system and is limited by the idea of territorial sovereignty.13 
This can be effectively illustrated though Linklater and Suganami’s discussion 
regarding the absence of global mechanisms for protecting individual human 
rights. Linklater and Suganami argue that, in what is a clearly pluralist in-
ternational environment, order between states “depends on an implicit or 
explicit contract to regard human rights issues as sovereign matters in which 
the wider association of states has no legitimate interest” (Linklater & Suga-
nami, 2006:132). Thus, they argue that the concept of territorial sovereignty 
essentially prevents states from intervening in what becomes categorised as the 
internal affairs of another state, with the result that what any one state in in-
ternational society sees as a “serious violation of human rights must therefore 
go unpunished” (Linklater & Suganami, 2006:132). More recently, it has been 
argued that states are moved to intervene to prevent human rights violations 
only when such a breach threatens the security of other states in international 

12 Solidarism according to Buzan, rests on “the idea that states share values that are beyond concerns 
about survival and coexistence, and significant enough to underpin the pursuit of joint projects and/or 
convergence” (2004:152). Thus, solidarist international law refers to the explicit collective action that 
institutionalises shared solidarist values.

13 See Linklater and Suganami (2006:132).
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society (Linklater & Suganami, 2006:132). In short, international mechanisms 
to protect individual human rights are first restricted by the idea of territorial 
sovereignty and then by state interest. Therefore, in a pluralist international 
society where solidarist international law is consolidated through rules that 
are clearly determined by state interests (i.e. calculation or coercion rather 
than real belief) it is perhaps unsurprising that mechanisms of enforcing these 
rules remain weak and ineffective. In the case of protecting human rights, 
Bull argues that while international society may have moved in the direction 
of solidarism it has still stopped short of “embracing new principles of huma-
nitarian intervention” (Linklater & Suganami, 2006:132) demonstrating how 
mechanisms enforcing the protection of human rights have remained limited 
and weak. Suganami and Linklater further argue that the absence of efficient 
mechanisms of coercion/enforcement (which in this particular case would 
involve humanitarian intervention) to protect solidarist values and prevent 
human rights/humanitarian law atrocities, are at least partially rooted in the 
deep-seated fear that relaxing pluralist principles, such as the international 
prohibition on intervention, would facilitate intervention by states that seek 
to promote their own interests under the cover of protecting human rights. 
This has fostered what is a calculated and careful consolidation of solidarist 
international law on part of the states in international society, which have 
therefore deliberately kept systems of coercion/enforcement weak in order 
to protect both their territorial sovereignties and their own interests. In this 
sense, even though enforcement is not a necessary condition for solidarism 
(Buzan, 2004:152-154), the deliberate lack of enforcement powers limits the 
effectiveness of solidarist international law rules and may be seen as one of 
the main reasons why states agree to be bound by such rules in the first place.

The decision to withhold enforcement powers from the UN Human 
Rights Commission is another clear example of this. As Linklater and Sugana-
mi read Hedley Bull: “‘the idea of the trial and punishment of war criminals 
by international procedure’ may be ‘just and wise’ but it invariably ‘operates 
in a selective way’ and reflects the operation of ‘power politics’” (2006:145) 
or, in Bull’s own words “the international order does not provide any general 
protection of human rights, only a selective protection that is determined 
not by the merits of the case but by the vagaries of international politics” 
(1977:86). Also, such ‘solidarist’ rules often permit an instrumental political use 
of norms either as a result of fluid and vague notions of justice or due to a de-
liberate lack of clarity in the rule. For example, the use of the values of just war 
or humanitarian intervention to justify unilateral actions allows great powers 
to reinterpret rules and instrumentally use this symbolic system of values to 
invoke justice at the same time as they breach/bend established international 
law rules. Many more examples can be found in daily international law such 
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as the exercise of power of veto in the Security Council (SC), the non-existence 
of an effective enforcement system for most international legal rules, the non-
-implementation of rules with values such as the reduction of inequality, the 
inexistence of a legal definition of the crime of aggression14 or terrorism. Even 
the International Law Commission draft treaty on state responsibility that 
envisions the right of a state to adopt countermeasures when facing a legal 
breach of its rights confers greater advantages on stronger states in the inter-
national society, which obviously possess a greater capacity to adopt counter-
measures, vis-à-vis weaker states. Thus, the lack of willingness on part of states 
to implement effective mechanisms of coercion/enforcement may just reflect 
a reasoned calculation about costs, capabilities and/or responsibilities, it can 
also signify a lack of sincere belief in those values.

In summation, as Shaw puts it, “international law reflects first and fo-
remost the basic state-oriented character of world politics” (2008:41). In fact, 
according to Manning, “[a]t any moment international law is what it is becau-
se the facts of international politics are what they are. It is the political frame-
work which reflects itself in the law – and not the law which determines the 
political framework (…) If international politics occur within and in terms of 
a framework, it is scarcely within a framework of law” (1972:318). This is espe-
cially true of the legal rules concerning international security (Shaw, 2008:8).

The strongly pluralist creational environment characteristic of interna-
tional law still persists despite the development of solidarist branches in in-
ternational law. The majority of traditional international law norms, rules 
and principles created in the seventeenth, eighteenth and nineteenth centu-
ries are still applicable today with minor changes. Therefore, the internatio-
nal law-making process is still overwhelmingly pluralist and instrumental in 
its structure. States themselves are still the sole legislators in a system of rules 
where they can only be bound by their own consent. The principle of con-
sent is still the main tool used by states to confer authority and legitimacy to 
international law and consent still determines the very reach of international 
legal rules. Consent is also a foundational principle of traditional internatio-
nal law since the authority and binding force of any international legal act 
must come from the acceptance of its binding nature through the consent of 
the state(s). As seen, this also means that the international law making pro-
cess occurs through political negotiations between states. As such, as Kaplan 
and Katzenbach state, to realistically understand law, it is necessary to take 
into consideration the context within which legal rules are created (Kaplan 

14 Even though a definition of aggression can be found in General Assembly Resolution 3314 (XXIX), this 
resolution is not legally binding and the vast majority of states do not accept it as a legal definition of 
aggression (UNGA, Res. 3314).
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& Katzenbach, 1961:18-19). In the case of positive international law, its law-
-making processes consist of direct negotiations amongst states (i.e. a non-legal 
process) where all actors are subject to de facto asymmetries of power.15 Thus, 
asymmetries of power are frequently imprinted and/or reflected within the 
normative content of positive international law rules.

The rule of consent, therefore, benefits pluralism and individualism. 
And, yet, the opposite is also true. The principle of consent simultaneously 
promotes a very thin form of solidarism by ensuring that legal rules remain 
weak and, as such, promotes collective action by making the agreement upon 
values easier. One way of achieving this is by limiting the degree to which con-
senting states have to adhere to shared values, for example, by accepting that 
reservations may be made to treaties. Another way of making agreement upon 
values and norms easier for states is by reducing the scope of their institutio-
nalisation by creating, for example, weak mechanisms of enforcement, control 
and/or responsibility; or alternatively by deliberately omitting to establish any 
such mechanisms at all. Thus, consent reinforces both the relative application 
and reach of international law.

Despite the emergence of solidarist manifestations in contemporary 
international law it still lacks a centralised legislature (Wilson, 2009:169) 
– a fact that is very resilient. This absence of a centralised legislature has 
survived pressures for change created by the end of the Cold War and the 
phenomena of globalisation. Traditional international law has not changed 
considerably even in the face of the appearance of quasi-legal rule systems 
marked by solidarist movements from non-state actors (e.g. lex mercatoria,16 
lex sportivae internationalis17 and lex petroleae).18 It has also kept its identity 
despite the advent of various solidarist manifestations of international law 
that now coexist with traditional international law (e.g. the consolidation of 
international criminal law and the International Criminal Court). Contem-
porary international law, despite incorporating values that have a distinctly 
solidarist appeal, still has the same base as traditional international law. As a 
result, contemporary international law continues to be characterised by the 
absence of a central legislature. In fact, as recently as in 1995, the Appeals 

15 This can be directly contrasted with systems of domestic law where laws are created through existing 
legislative processes.

16 Lex mercatoria can be defined as “(…) transnational rules made up of usages and principles which 
would constitute a true juridical order specific to the operators of international commerce” (Marquis, 
2005:11).

17 Lex sportivae is “a stateless legal order that governs the activities of international sporting federations. 
It is a private contractual order that uses binding arbitration to settle its disputes. And as such, it is re-
spected by national courts” (Allison, 2005:71).

18 Lex petroleae can be understood as the “(…) customary rule valid for the oil industry” (“Aminoil,” 
1982:para 121).
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Chamber of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(ICTY)19 explicitly stated that “There is (…) no legislature, in the technical 
sense of the term, in the United Nations system (…) That is to say, there exists 
no corporate organ formally empowered to enact laws directly binding on 
international legal subjects” (ICTY, 35 ILM 32 1996:para. 43).

But the attacks of 9/11 dramatically challenged international legal norms. 
Immediately after the event, the United Nations (UN) Security Council clas-
sified the attacks as “a threat to peace and security” under resolution 1368 
(UNSC, Res. 1368). This was an important step for international law because 
in framing these attacks as a threat to peace and security not only did the SC 
recognised the United States’ right to take military measures against terro-
rism under the legal label of self-defence, but also simultaneously empowered 
itself to adopt measures under the Chapter VII of the UN Charter (art. 39). 
Following this empowerment and a mere few months later, the SC delivered a 
second resolution (Res. 1373). This resolution called all states to “prevent and 
suppress the financing of terrorist acts”, “refrain from providing support to 
terrorist groups”, “freeze the resources of terrorists”, “criminalize the perpe-
tration of terrorist acts”, “intensify and accelerate the exchange of operational 
information” and “become parties to the relevant international conventions 
and protocols relating to terrorism” (UNSC, Res. 1373).

Resolution 1373 is groundbreaking as it marks the first time the SC crea-
ted a general obligation under chapter VII without specifically naming whom 
it was directed at. Differently from previous SC resolutions, the content of 
this resolution created general and abstract legal obligations upon all 191 state 
members without naming any one particular country, group or individual. 
For this very reason, resolution 1373 was dissimilar to all previous SC resolu-
tions (Talmon, 2005:177) and thus constituted a novelty. The legal effects of 
the obligations incorporated within resolution 1373 also surpassed those con-
tained in international counter-terrorism conventions, as the latter were only 
legally binding for those states that were a party to them (Rosand, 2003:334). 
But that is not all. There are still other differences that mark resolution 1373 
(and a few similar resolutions that followed it)20 apart from all other SC reso-
lutions. First, according to Talmon, unlike other SC resolutions, resolution, 
1373 does not, in its text, set any timeframe for the implementation of its 
obligations.21 Second, its implementation also directly impacts the domestic le-

19 Note that the ICTY is, in itself, a secondary institution that was created with the support of strong plu-
ralist arguments. Suffice to say that the ICTY has preference of criminal jurisdiction over the domestic 
courts of Yugoslavia.

20 These were Resolutions 1540, 1422 and 1487.
21 As Talmon writes, “[t]he dates set by these resolutions for states to present their first report to the com-

mittees monitoring implementation are not implementation deadline. while sanctions resolutions are 
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gal framework of member states, while traditionally, SC resolutions mainly 
influenced the international economic and diplomatic relations of their member 
states (Talmon, 2005:191).22 Thus, resolution 1373, as well as the other reso-
lutions with similar normative characteristics that followed, added a new and 
unprecedented “legislative capacity” to the SC’s processes (Szasz, 2002:904). So 
much so, that Alvarez declared how with resolution 1373 the Security Council 
entered, what he terms, “its legislative phase” (2003:874). Although one could 
still argue that the SC has always had a “legislative capacity” since SC reso-
lutions under chapter VII are legally binding - and thereby the SC in essence 
creates laws - it is important to note that:

“International legislation is not to be equated with legislative agenda setting 
by the Council. It should be recalled that most resolutions imposing econo-
mic sanctions require some kind of legislative activity by the member states 
to make them applicable to individuals. The nature of the measures in these 
resolutions as mainly aimed at individuals and not at states is not the distin-
guishing feature of international legislation, either. By the mid- 1990s, the 
Council had already turned to “targeted” or “smart” sanctions and aimed its 
measures specifically against certain persons or groups of persons deemed to 
bear particular responsibility for a threat to the peace. It primarily used finan-
cial sanctions and travel bans for this purpose. The hallmark of any international 
legislation is the general and abstract character of the obligations imposed. These may 
well be triggered by a particular situation, conflict, or event, but they are not 
restricted to it. Rather, the obligations are phrased in neutral language, apply 
to an indefinite number of cases, and are not usually limited in time” (Tal-
mon, 2005:175).

In other words, the fact that SC resolutions are legally binding for sta-
tes that are party to the UN is not the same as saying that the SC possess or 
exercises a legislative capacity or role. In fact, the example of the International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) cited previously, illus-
trates how the SC, even though it has existed and produced legally binding 
resolutions since 1945, has historically lack such legislative capacity. Thus, to 
reiterate, in 1995 the ICTY underscored: “[t]here is [...] no legislature, in the 

supposed to be implemented immediately, implementation of legislative resolutions depends largely on 
the obligations imposed and the implementation requirements in individual states. Perhaps the only rule that 
can be established in this connection is that they are to be implemented without undue delay, that is to say, 
as soon as reasonably practicable, in the light of individual circumstances” (Talmon, 2005:190-191).

22 It is worth noting that the object of SC resolutions can be a domestic issue, such as case of South Africa’s 
apartheid regime. However the legal obligations that the SC created before resolution 1373 did not di-
rectly affect the domestic legal framework of the country in question (i.e. South Africa) but rather how 
UN member-states related to it in their foreign policies (i.e. through international sanctions etc.). See 
Talmon (2005).
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technical sense of the term, in the United Nations system. [...] That is to say, 
there exists no corporate organ formally empowered to enact laws directly 
binding on international legal subject” (ICTY, 35 ILM 32 1996:para 43). This 
absence of a centralised “machinery of international legislation” in positive 
international law (Talmon, 2005:175) has also been widely noted within the 
legal literature (Campos, Rodríguez, & de Santa María, 2002:74; Kaplan & 
Katzenbach, 1961:34; Pellet, et al., 2006:92; Shelton, 2003:148).

This new legislative capacity of the SC was widely noted and even celebrated 
by some states as: “an unprecedented step”;23 “a groundbreaking resolution”;24 
“a landmark decision”25; “a historic event”26 and even as “one of most impor-
tant resolutions in the history of the Council”27 (Talmon, 2005:177). The aca-
demic legal literature also stressed the shift that resolution 1373 brought about 
in the SC. Rosand, for example, stated that such “legislative resolutions are […] 
an unprecedented step for the Security Council to take” (Rosand, 2003:334). 
This view is also shared by Szasz and others (Pellet, 2003:180-181), to whom 
the “pioneering nature” of resolution 1373 means that the “Security Council 
broke new ground by using, for the first time, its Chapter VII powers under 
the Charter to order all states to take or to refrain from specified actions in 
a context not limited to disciplining a particular country” (Szasz, 2002:901). 
Kirsch went as far as to say that with resolution 1373 “the Security Council 
has in fact replaced the conventional lawmaking process on the international 
level” while the representative of Costa Rica declared that it “herald[ed] a new 
era in international relations” (Talmon, 2005:175).

While it could be argued that this might not have been the initial in-
tention of the drafters, or that it is just a side effect or merely an example 
of pluralist flexibility, the practice of the Council appears to reaffirm the 
willingness of member states to grant it legislative powers and, in doing so, 
institutionalises an unprecedented procedural change. Subsequent resolutions 
also deliberately adopted this legislative formula, the most noteworthy of these 
being resolution 1540. Approved unanimously by SC members, this resolu-
tion called for measures against nuclear terrorism and created a series of obli-
gations for all states in a manner similar to resolution 1373:

“Acting under Chapter VII of the Charter of United Nations
1. Decides that all states shall refrain from proving any form of support to non-
-state actors that (…)

23 UN Doc. S/PV.4950 (2004b:at 9-10).
24 UN Doc. A/56/PV.48, (2001b:at 9).
25 UN Doc. A/56/PV.25, (2001a:at 15).
26 UN Doc. S/PV/4413, (2001c:at 15).
27 UN Doc. S/PV.4453, (2002:at 7).
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2. (…)all states (…) shall adopt and enforce appropriate effective laws which 
prohibit any non-state actor to 
3. (…) all states shall take and enforce effective measures to establish domestic 
control (…)
(…)
8. Calls upon all states:
(a) To promote the (…) adoption and full implementation (…) of multilateral 
treaties (…)
(b) To adopt national rules and regulations (…)” (UNSC, Res. 1540).

In an explicit recognition of this new legislative role, the president of 
the SC, Mr. Gunter Pleuger, openly stated in a press conference on 2 April 
2004 that resolution 1373 was “the first major step towards having the Secu-
rity Council legislate for the rest of the United Nations Membership” (UN, 
2004c:1). After stressing how international law rules (treaties and custom) and 
the law-making process are inappropriate to respond to non-state threats to 
international peace, he affirmed that “starting with the creation of the Coun-
ter-Terrorism Committee (…) the council would be needed more and more 
to do that kind of legislative work” (idem). In this sense, when asked about 
the reform of the SC and the background work to draft resolution 1540, he 
explicitly stated that “a new political psychology should create two principles 
of reform [of the SC]: first to ensure that the decisions of the Council and its 
requests for legislative changes had legitimacy and acceptance; and that ‘repre-
sentativeness’ created that acceptance and legitimacy” (UN, 2004c:1). Some sta-
tes even discussed the terms under which such legislature should be guided.28

Nevertheless, it is significant that such a legislative role comes under arti-
cle 39 of the UN Charter. In this respect, the legislature can only act as a mea-
sure to maintain international peace and security however broad such a label 
may be. This also means that the SC can legislate exclusively under conditions 
of emergency (Talmon, 2005:184). Still, as illustrated above, such power is an 
important change in the international law making process. It creates a new 
norm since the urgent nature of the legislative resolution indicates that the 
Security Council considers traditional forms of legislation (through treaties 
and customary law) inadequate to govern acts of transnational violence such 
as 9/11. Moreover, the fact that such a rule is an emergency legislation does 
not mean that the rule created is either provisional or temporary (Talmon, 
2005:184). According to Pleuger:

“there was a gap in international law pertaining to non-state actors. So, either 
new international law should be created, either waiting for customary interna-

28 See UN Doc.S/PV4950 (2004b).
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tional law to develop, or by negotiating a treaty or convention. Both took a long 
time, and everyone felt that there was an ‘imminent threat’, which had to be 
addressed and which could not wait for the usual way” (UN, 2004c:1).

Is such change a move towards a more solidarist jus ad bellum? Conside-
ring the undemocratic structure of the SC and the fact that it hardly represents 
the will of the international society as a whole, it is difficult to think so. Also, 
it can hardly be the case when one considers the United States’ recurring pre-
ference for unilateral interventions over the collective security system. It has 
been argued that a move to solidarism can also be achieved by “a conscious 
move towards greater homogeneity in domestic structures and values among 
a set of states” (Buzan, 2004:147). Since it is widely recognised that a state 
cannot legally invoke the provisions of its domestic law as a justification for 
its failure to perform an international obligation,29 it could be argued that the 
creation of an international legislature could generate solidarism by promo-
ting homogenisation of domestic legislation. Such argument is, however, still 
far from reality. Firstly, SC resolutions (including the ones detailed above) 
create directive-like obligations. Such types of rules prescribe a desired result 
but grant each state discretionary power on how to achieve and implement 
the same. Secondly, even if all UN member states are consulted as part of the 
background work to a draft resolution, the uneven structure of the SC and the 
veto power can hardly be seen as promoting a true sense of representation of 
the collective values of interstate society. Finally, the content of each specific 
rule approved by the SC would need to be analysed in order to identify either 
the existence or absence of elements of solidarism.30

What would the US interest be in reinforcing the role of the SC (the 
institution that represents the collective security system) at the same time that 
it tries to reinforce its own “right” to resort to unilateral action? The answer 
seems to lie in a rather instrumental (and therefore pluralist) conception of 
the SC. When a general universal rule is consolidated under a collective legis-
lative body it acquires immediate authority and legitimacy. Thus, the US can 
instrumentally use the creation of SC resolutions as a mechanism to create 
‘universal rules’ which would be imbued with its own particular set of values.

In the interstate society, the consolidation of roles (patterns of behaviour, 
i.e. norms) can occur from two directions: from ‘units to the whole’ or from 
the ‘whole to units’. In the case of traditional international law, due to the 
pluralist environment in which it is created and the principle of consent, the 
consolidation of norms and values into legal rules is made through direct 

29 See art. 27 and 46 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
30 For a characterisation of solidarism see Buzan (2004:chapter 5).
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interaction. In other words, rules are created in interstate society by the direct 
negotiation of their contents amongst discrete groups of units (i.e. states) and 
are thus dependent upon individual acceptance. Thus the traditional interna-
tional law-making process may be categorised as adopting the ‘unit to who-
le’ direction. As a result, the common norms and goals of international law 
(i.e. functional requisites of the institution) are created diffusely by the direct 
clash/negotiation of individual interests and by any ‘performance and sanc-
tion’ social control systems that exist in interstate society. Key actors exercise 
influence over weaker actors in interstate society mainly through processes of 
leadership, authority and coercion. Hence changes in the behaviour of key ac-
tors can lead to shifts in shared norms and values in interstate society. Howe-
ver, and most crucially, these shifts in shared values and norms can occur only 
if there is a general acceptance of the new interpretation/application of given 
values and norms.31 Nevertheless, it is important to underscore that even when 
transformations occur in the behaviour, expectation, values or consciousness 
of individual key actors, shared norms and values change only if such transfor-
mations are expressed or accepted outwardly by a sufficient number of other 
actors. It is this acceptance that results in the modification of the common 
shared values or norms.

An acceptance of the legislative role of the SC by the interstate society 
would provide an avenue out of this process since it would enable the creation 
of rules from the opposite direction, i.e. from the ‘whole to units’. The legiti-
macy and acceptance of such rules would inevitably lead to the consolidation 
of new norms. Therefore, legislating through the SC can be an instrumental 
tool to institutionalise P-532 values into rules and thus create norms that im-
mediately bind almost the whole of interstate society without undergoing a 
wide and open negotiation of the content of such values as would happen in 
the case of treaty or customary law. At the same time, such a new international 
law-making process has the advantage of creating safeguard mechanisms for 
P-5 interests through the exercise of veto power. It also opens up space for the 
creation of more politically oriented rules since the SC is not a legal body. 
Such instrumental use of the SC would therefore further push jus ad bellum 
into the pluralist spectrum.

For these reasons, the international law making process seems to be chan-
ging in the direction of a increased complexity. States share the idea of giving the 
SC new and broader functions to achieve an enlarged aim. These functional 

31 An example is the Kellogg-Briand Pact that was initially a peace pact between France and the UK. Soon 
other states followed the provisions and now its principles are taken as universal customary law (Pellet, 
et al., 2006:956-957).

32 i.e. the permanent members of the UNSC.
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expansions are seen as necessary to consolidate a jus ad bellum that not only 
aims at regulating interstate violence, but also transnational violence. Such 
general agreement upon the need to strengthen the functions of the SC conso-
lidates its role in the interstate society.

2. SUBSTANTIVE CONTENT

But how are these jus ad bellum norms institutionalised? Norms and values 
become part of an institution through a process of socialisation/institutiona-
lisation. Through institutionalisation norms and values undergo a process of 
symbolisation that shapes their form through abstraction, generalisation and orga-
nisation.33 ‘Abstraction’ is defined by Kawaguchi as “the selection of a unique 
meaning from the infinite diversity of the real world. That unique meaning ser-
ves as a criterion for determining sameness” (2003:73). After this process, norms 
and values achieve intersubjectivity by sharing the selected meaning with other 
referents (generalisation). Finally, this meaning and significance takes form and 
mediates behaviour and relationships by organising norms and values into a 
unified set of rules (organisation/institutionalisation) (Kawaguchi, 2003:73). 
This unified set of rules (i.e. the institutionalisation) entails certain special pro-
cedures that not only shape the identity of these rules and how they are applied 
in practice but also dictate what should happen when an actor either follows or 
breaches these sets of rules. Form is defined by Kawaguchi as

“a vehicle or transmitter of meaning, which can be treated conceptually and 
logically as if it existed independently of the meaning it carries. The form of 
a symbol consists of a pattern among a certain combination of linguistic, 
auditory, graphic, or other elements that differentiates it from another such 
pattern, which stands for another symbol and/or its system” (2003:73).

Normative symbolic systems and values can be institutionalised into le-
gal rules by taking the form of one of the ‘sources’ of international law. These 
legal rules are created through the international law making process mentio-
ned above. When a norm takes the form of one of these sources, it is accepted 
as being a rule embedded in the international legal system. The international 
law sources are described in Article 38 of the Statute of the International 
Court of Justice:

“1. The Court, whose function is to decide in accordance with international 
law such disputes as are submitted to it, shall apply:

33 About the symbolisation process see Kawaguchi (2003:73), about institutionalisation see Finnemore and 
Sikkink (1998).
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a. International conventions, whether general or particular, establishing rules 
expressly recognized by the contesting states;
b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. The general principles of law recognized by civilized nations;
d. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings 
of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary 
means for the determination of rules of law.
2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case 
ex aequo et bono,34 if the parties agree thereto”.

There are two important points to be considered about this article. First, 
even though the article does not state such, it is unquestionably recognised 
that ‘unilateral actions of states’ and ‘resolutions of International Organiza-
tions’ are also considered as a valid sources of international law.35 Second, 
since this article codifies a universal rule (i.e., it is also a custom), it is unani-
mously accepted that its prescriptions are legally binding upon all states (in 
other words, has erga omnes effects).

Following the provisions of article 38, treaties and international custom 
are perhaps the two forms most commonly used to express international legal 
rules (Pellet, et al., 2006:325). Additionally, the principle of consent is present 
in all forms, including treaties and international custom. The presence of the 
principle of consent is very clear in the case of treaties. Treaties are “an inter-
national agreement concluded between States in written form and governed by 
international law” (art. 2(1a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties 
- VCoLT, 1969). Their binding force is limited to those states that consented 
to the treaty in question. Additionally, as a general rule, such treaties cannot 
produce legal effects for non-parties (art. 12 of VCoLT). The same holds true 
for international customary law. Article 38 of the Statute of the International 
Court of Justice defines international custom as “evidence of a general prac-
tice accepted as law.” Thus, in addition to a general, constant and uniform 
practice, a custom must be recognized as being legally binding to acquire the 
form of customary international law rule, i.e. it has to have opinio juris sive 
necessitatis. Likewise, international customary law only creates legal obligations 
upon those states that accept (consent) that such practice has a binding nature. 
Even in the case of unilateral acts, such acts are obligatory only if the state, im-
plicitly or explicitly, promises to behave in a certain way. Finally, resolutions 
of international organisations are binding only upon those states that consent 

34 Ex aequo et bono can be literally translated as ‘what is good and just’. This refers to the possibility to ask 
the Court to judge its cases based not in positive international law but by taking into account consider-
ations of equity. Equity in this sense is not understood as in the ‘Equity law’ of the British legal system, 
but in the sense of the application Salomonic justice.

35 See the ICJ’s advisory opinion Reparations (ICJ, 1948).
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to being a part of an organisation that holds the jurisdiction to produce such 
legal acts as defined in its statute.

Once norms acquire one of these forms, they become part of a normative 
system and consequently also become one of the benchmarks that drive actors 
behaviour and shape actor identity. International law rules can work both as a 
guide and a tool to consolidate the concrete application of norms and values 
of the institutions of interstate society. Once values and norms acquire the 
form of international law rules, they function as a symbolic system that me-
diates36 both direct and indirect interactions. This mediation is carried out th-
rough the creation of symbols37 and procedures that serve to concretely codify 
agreed patterns of interaction and create social control mechanisms. Therefore 
it is also important to look at the impact of the GWoT on the content of jus ad 
bellum rules. The impact of the GWoT on international law rules is not minor. 
The capacity of international law to carry out its mediation function seems to 
be increasingly questionable, especially in matters concerning the regulation 
of transnational violence. But such impact is not uniform on all forms of 
international law rules.

Treaties38

The creation of new conventional rules in the aftermath of 9/11 was 
relatively modest. Most of the formal changes occurred only in 2005. Such 
changes basically consisted of the codification of general rules already long 
established through previous UN Security Council resolutions. By 2010, from 
the existing 13 major conventions dealing with terrorism, only one was created 
as a result of the GWoT: the International Convention for the Suppression of 
Acts of Nuclear Terrorism (2005). Additionally two protocols were introduced 
to existing treaties: Protocol to the Convention for the Suppression of Un-
lawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (2005) and the Protocol 
to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (2005). Finally, the Con-
vention on the Physical Protection of Nuclear Material was amended in 2005.

36 I use mediation in Kawaguchi’s sense, i.e., mediation as a mean to “establish relationships and con-
nections between different entities by processing, through the use of a symbol system, the signs that 
represents those entities (including their meanings)” (2003:71).

37 To Kawaguchi “symbols are sounds, images, or other physical patterns that have meaning” (2003:73).
38 According to article 2 (a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties “’Treaty’ means an interna-

tional agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether 
embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular des-
ignation [my emphasis]”. Note that by this definition, conventions, agreements, charter, protocol and 
statute are all treaties. Also, it is widely recognised that international organisations are also entitled to 
celebrate treaties.
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In terms of their meaning (content), these treaties still follow the same 
old legislative techniques used for dealing with terrorism prior to 9/11. These 
techniques include the continued absence of a legal definition of terrorism 
and their condemnation of actions through which terrorist deeds are car-
ried out; most importantly, even though these treaties call for international 
cooperation, the suppression of terrorism is also still left to domestic police 
and legal systems39 (Guillaume, 2004:541). The continued application of such 
techniques reinforces the idea of a jus ad bellum that is still largely pluralist. 
Further, these techniques are limited by the fact that they privilege individual 
domestic actions in lieu of an inter-state response. The treaties also only bind 
states that consent to be a part of the agreement and that too only to the 
extent of their reservations. Most importantly, these treaties still follow a state-
-centric formula and the adoption of measures is left to the individual state’s 
will and capacity to carry out the obligations.40 These treaties have also proved 
to be extremely ineffective and inefficient since they inevitably criminalise 
specific terrorist actions only after they have occurred. Since terrorist acts are 
highly innovative and prone to unpredictable tactical manoeuvring, new trea-
ties and the expansion of their participants amount to a change by addition 
with negative heuristics. This is because terrorist acts, like the Achille Lauro 
and 9/11, make it patently clear that it is impossible to predict and outlaw all 
possible terrorist actions before they occur.

Resolutions

The same cannot be said of resolutions. There was a significant in-
crease in the number of resolutions on the subject of terrorism following 
the attacks of 9/11. The Organization of American States (OAS) invoked 
the collective self defence clause of the Rio Treaty; Australia supported the 
invasion of Afghanistan invoking article IV of the Australia, New Zealand, 
United States Security Treaty (ANZUS); and The North Atlantic Treaty 
Organisation (NATO) invoked the article 5 of the Washington Treaty (i.e. 
the common self defence rule) less than 24 hours after the attacks.41 Taking 

39 The recourse to domestic remedies is done by the adoption of an aut dedere aut prossecure clause on 
such treaties. This clause obliges States to prosecute or extradite the individual that committed the of-
fences and can be found in its territory.

40 Even when a treaty deals with the international assistance of States, the assistance is driven to help the 
State and not directly to the threat/fact. See, for example, articles 6, 7, 20 and 22 of the International 
Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005.

41 According to NATO Secretary General Lord Robertson: ‘We know that individuals who carried out these 
attacks were part of the worldwide terrorist network of Al-Qaida, headed by Osama bin Laden and his key 
lieutenants and protected by the Taleban. On the basis of this briefing, it has now been determined that the 
attack against the United States on 9/11 was directed from abroad and shall therefore be regarded as an ac-
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the example of the United Nations, the General Assembly (GA) adopted 
39 resolutions on terrorism after 9/11 alone, compared with a total of only 
24 resolutions since its creation. In the context of the GWoT, the Sixth 
Committee of the GA (Legal Committee) produced 9 reports on terrorism 
as opposed to a previous total of 11 reports produced on the subject since 
its inception. Reports produced by the working group of the Sixth Com-
mittee, are also indicative of this trend. Thus, a total of 8 reports were pro-
duced after 9/11 alone compared to a total of 4 reports produced before 
the attacks. Most significant, however, are the binding resolutions of the 
Security Council: 32 resolutions were delivered in the 10 years following 
the attacks of 9/11 and the GWoT as opposed to 12 resolutions on the sub-
ject since 1945. Also noteworthy is the establishment of counter-terrorism 
bodies by the SC and UN in order to conduct the GWoT: 1267 Commit-
tee (created in 1999 with the purpose of fighting Al-Qaeda); Analytical 
Support and Sanctions Monitoring Team; Counter-Terrorism Committee; 
Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED); 1540 Com-
mittee; 1566 Working Group; Counter Terrorism Implementation Task 
Force (CTITF).

These 32 resolutions of the Security Council delivered after 9/11 created 
new jus ad bellum rules. Such rules are legally binding42 and strong indica-
tors of the existence of an opinio juris on those subjects (Alvarez, 2003:880). 
Amongst the new rules created by resolutions of the SC, Alvarez underlines 
the following novelties:

1. Terrorist attacks, even if perpetrated by non-state actors, are now cate-
gorised as “armed attacks” and therefore justify the state’s right to adopt 
an armed response in self-defence;
2. States that support terrorism are legally liable and can be subject to 
military action on behalf of the interstate society;
3. States are legally authorised to use force to fight transnational terro-
rism (2003:879).

In the light of the most recent resolutions, I might add that:

4. States have the obligation to pursue active legislative, financial, intelli-
gence and police measures against terrorism;
5. States have the obligation to adopt measures against nuclear terrorism;
6. States have the obligation to cooperate in the GWoT;

tion covered by Article 5 of the Washington Treaty, which states that an armed attack on one or more of the 
Allies in Europe or North America shall be considered an attack against them all” (2001:1).

42 See article 25 of UN Charter.
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7. States have the obligation to fight, prevent and criminalise the act of 
incitement to commit a terrorist act or terrorist acts;
8. States have an obligation to fight, prevent and deal with the issue of 
foreign figthers.
Thus, the GWoT caused both an increase in the number of resolutions 
and the creation of new rules (i.e. addition and novelty).

Customary Law

While the GWoT has not facilitated many explicit changes in the content 
of existing treaties, it has certainly engendered acute changes in how states 
interpret and apply such rules. Transformations in state practice can be insti-
tutionalised by acquiring the form of an international law rule. In this case, 
such practice would be legally recognised by the interstate society as an inter-
national custom. The question whether competing understandings about the 
legal concept of “self-defence” has consolidated or not as new international 
law custom is certainly challenging.

First Substantive Change in Self-Defence Rule: Possibility of a Non-State Actor 
to Commit an “Armed Attack”

Self-defence is broadly defined as “the permissible military reaction by 
a state to an armed attack carried out by another state” (Gazzini, 2005:129). 
Over the years, the ICJ has confirmed, in both contentious cases43 and advi-
sory opinions, the understanding that the legal authorisation for the use of 
force in instances of self-defence is confined to relations between sovereign 
states.44 In all these judgements and opinions, the court openly rejected the 
possibility that a non-state actor could conduct an armed attack under the 
terms of Article 51 of the UN Charter.

There is, however, a clear distance between the ICJ’s position and the 
practice of states. After 9/11, states clearly manifested the acceptance that a 
non-state aggression could constitute ‘an armed attack’ in the legal sense. Such 
unequivocal recognition came under the UNSC resolution 1368:

“Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accor-
dance with the Charter.
1. Unequivocally condemns in the strongest terms the horrifying terrorist attacks 
which took place on 9/11 2001 in New York, Washington, D.C. and Pennsyl-
vania and regards such acts, like any act of international terrorism, as a threat 
to international peace and security” (UNSC, Res. 1368).

43 See Nicaragua (ICJ, Rep. 1984), Oil Platforms (ICJ, Rep. 1993); and Armed Activities on the Territory 
of Congo (ICJ, Rep. 2001).

44 See Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (ICJ, 
Rep. 2004).
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This same formula was employed in the condemnation of subsequent acts 
of terrorism such as the bomb attack in Delhi (2002);45 the hostage crisis in 
Moscow (2002);46 the attacks in Kimbala and Mombassa, Kenya (2002);47 the 
bomb attacks in Bogotá (2003),48 Istanbul (2003),49 Madrid (2004)50, London 
(2005)51 and Iraq (2005).52 These resolutions reflect the practice of states on the 
subject. But that is not all. They also constitute proof of the ‘legal status’ of state 
practice by demonstrating the existence of an opinio juris and by conferring these 
statements the form of a legal rule, i.e. an UNSC resolution. Although the ICJ 
did not formally accept this principle, it also did not rule it out. Moreover, the 
pressure for change in the symbolic content of the rule of self-defence by state 
practice was recognised by Judge Kooijmans in the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory advisory opinion. In a separate opinion, he outlines 
the need to review the ICJ interpretation on the subject and urges ICJ to accept 
the legal possibility that non-state actors can conduct armed attacks (Reisman 
& Armstrong, 2006:536) that warrant self-defence. This position is not isolated. 
Another judge from the ICJ, Bruno Simma, stated that the practice of the Secu-
rity Council created the shared understanding that armed attacks by non-state 
actors do constitute a threat to world peace and security and thus legitimise a 
military self-defence response from states:

“Such a restrictive reading of Article 51 might well have reflected the state, or rather 
the prevailing interpretation, of the international law on self-defence for a long 
time. However, in the light of more recent developments not only in state practice 
but also with regard to accompanying opinio juris, it ought urgently to be reconside-
red, also by the Court. As is well known, these developments were triggered by the 
terrorist attacks of 9/11, in the wake of which claims that the Article 51 also covers 
defensive measures against terrorist groups have been received far more favourably 
by the international community than other extensive re-readings of the relevant 
Charter provisions, particularly the “Bush doctrine” justifying the pre-emptive use 
of force. Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001) cannot but be 
read as affirmations of the view that large-scale attacks by non-state actors can quali-
fy as “armed attacks” within the meaning of Article 51” (ICJ, Rep. 2004).

The consolidation of such customs creates unprecedented legal rights by 
authorising, for the first time, the resort to unilateral military actions to counter 

45 (UNSC, Res. 1438).
46 (UNSC, Res. 1440).
47 (UNSC, Res. 1450).
48 (UNSC, Res. 1465).
49 (UNSC, Res. 1516).
50 (UNSC, Res. 1530).
51 (UNSC, Res. 1611).
52 (UNSC, Res. 1618).
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international terrorism under the label of self-defence. This was markedly dif-
ferent from previous SC resolutions that indentified non-state actors as threats 
to international peace and also recognised the legitimacy of using force against 
such threats, but not under the label of self-defence. Furthermore, even though 
the SC resolutions did not frame a definition of terrorism, they did, for first 
time, expressly acknowledge that non-state actors could perpetrate an armed-
-attack (in the legal sense of the term) against a state actor. As Reisman and 
Armstrong state:

“Definitions of terrorism are especially outcome sensitive because they tend to 
delimit the range of lawful response to them. As a result, international politics, 
in proving itself unable to adopt a comprehensive definition of the terrorist 
actions that have provoked many of the claims to pre-emptive self-defence, 
may, in turn, be provoking even broader claims to it” (2006:550).

Thus, SC resolution 1373 clearly consolidates the acceptance that non-
-state actions can perpetrate an armed attack. This recognition triggers changes 
in the rule of self-defence, causing its broadening and creating a new category 
of ‘transnational violence’.

Of course, it must be underscored that the SC has long a history of adop-
ting a fairly open interpretation of the notion of “threat or breach of inter-
national security”. As such in practice, SC resolutions have been increasingly 
addressing matters that would, otherwise, be considered domestic issues (such 
as deposition of governments, violations of human rights, non-international 
conflicts53) (Duffy, 2005:170). The resolutions have also identified individuals 
as Mohamed Farah Aideed or groups such as the Taliban, Somali clans or 
Serbian militias as threats to international security. Thus, while the SC is 
not breaking entirely new ground in recognising non-state actors as posing 
a threat to international peace and security, post-9/11 it has certainly found 
the political context to extend such a logic in directions that had previously 
been unacceptable to many states. As such, and as outlined above, for the first 
time with the GWoT, there is a legal recognition that the lawful use of force 
in instances of self-defence need not be confined merely to relations between 
sovereign states but can also encompass the threat posed by non-state actors 
who are capable of perpetrating ‘armed attacks’ on states.

Hence, the practice of states after 9/11 reflects clear signs of attempts 
made to create an intersubjective understanding that would stretch the situa-
tions in which states would be allowed to lawfully resort to the use of mili-
tary force against non-state actors under the rubric of self-defence. Another 

53 See, for example, UNSC (Res. 232, Res. 387, Res. 418, Res. 713, Res. 841).
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example of change in the self-defence rule that shows this tendency is the US 
attempt to re-introduce the values of a very particular understanding of just 
war as legal values under the GWoT.

From Legal to Just War, is There a Second Change?

The US discourse on the legality of the military actions undertaken wi-
thin the framework of the GWoT was strongly based on a very specific and 
contested kind of ethical argument and perspective in the form of a also very 
particular value-laden reading of just war theory that was used in defence of 
the practices of the GWoT and which is specifically in line with the self-defen-
ce precept.54 In fact, George W. Bush defended the ‘just’ nature of the GWoT 
at the United States Military Academy at West Point by stating that “our 
nation’s cause has always been larger than our nation’s defense. We fight, as we 
always fight, for a just peace – a peace that favors human liberty (…) We have 
a great opportunity to extend a just peace, by replacing poverty, repression, 
and the resentment around the world with hope of a better day (…)” (2002:4).

Although the GWoT discourse also uses legal arguments to justify its acts 
of force (e.g. self-defence and SC resolutions), the effort to give this particular 
reading of just war theory a legal use is significant. It clearly demonstrates 
the pursuit of a justification for military actions outside the framework of 
positive international law. The legal prohibition on the use of force by states 
is very recent. The first clear broad legal restriction emerged in the aftermath 
of the World War I with article 1 of the 1928 Kellogg-Briand Pact. This treaty 
marks the first time that states “renounced” their right to resort to force as an 
instrument of national politics in international relations. At the time this res-
triction lacked an enforcement mechanism which was only created later with 
the founding of the UN (Schmitt, 2003:521). Nevertheless, the Pact created the 
antecedents of what later become a clear universal55 legal rule restricting the 
use of force and its collective enforcement mechanism under the United Na-
tions Charter.56 The Charter also marked the creation of a collective security 
system.57 The institutionalisation of this new rule created a norm outlawing 
any resort to threat or the use of military force in international relations. The 
UN Charter delineates only two exceptions in which the use of military force 
is permissible: self-defence (article 51) or if authorised by the SC (articles 39 
and 42). This new normative system tried to discard the legal reasoning of just 

54 This, however, do not invalidate the academic merits and utility of using just war theory to discuss the 
ethical implications of the GWoT. See, for example Williams (Williams, 2008:585).

55 This obligation extent to all states of international society.
56 See art. 2 (4) of the UN Charter.
57 See articles 39 and 51 plus Chapters VI and VII of the UN Charter.
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wars in positive international law by creating a binomial rule, i.e. the use of 
military force is either lawful (if in accordance to UN Charter) or unlawful 
(any other use of force) (Reisman & Armstrong, 2006:525). As Gazzini obser-
ves, such an argument was legally rejected even when “dressed” as a humani-
tarian action: “the overwhelming majority of states unambiguously ruled out 
that humanitarian motives could justify military interventions” (2005:176). 
The legal rejection of the humanitarian argument can be found in various 
resolutions of General Assembly58 (GA) as well as in ICJ jurisprudence.59

Nevertheless, the Bush administration argued that the assaults of 9/11 
mark the appearance of a new threat to international society. According to 
this particular view, the non-state character of the ‘enemy’ along with chan-
ges in the reality of war require a deep transformation in the nature of the 
response to those threats. Since the international legal framework regarding 
the ruling on the use of military force was established by inter-state society 
as a mechanism of regulation, it was primarily designed to address inter-state 
violence. Nevertheless, one of the main objectives of international law is to 
protect states (and their citizens) against violence. It has been argued by the 
Bush administration that in view of the fact that Al Qaeda’s terrorist activities 
attack and harass states, the GWoT is just in its nature. Both its cause (i.e. a 
reply to armed aggression) and intention (i.e. to protect citizens) fit under 
the just war rubric (Elshtain, 2003). It follows that international law does not 
properly regulate the reality due to changes of the very social fact it wants to 
regulate: both the nature of the threat and the nature of war has changed. The 
US thus argued that existing legal rules are inadequate to regulate a problem 
that comes from outside interstate society and therefore should be transfor-
med to ‘fit’ the new reality. In this sense, although just war doctrines have 
long been present as a value in US defence and security policies, the effort 
to re-introduce this very specific and contested kind of ethical argument and 
perspective of a particular value-laden reading of just war theory as a legal 
value of international law has only (re)emerged recently with the GWoT. This 
represents an attempt to create a new inter-subjective acceptance of a value 
that is not widely accepted. If accepted by interstate society, such a value is 
capable of reshaping the ‘identity’ of the laws restricting the use of military 
force by states by creating normative behaviour and shaping the collective 
interpretation and application of legal rules through the consolidation of this 
particular value-laden reading of just war theory as a legal principle. The value 
in question carries the admissibility of the unilateral recourse to war, as a les-
ser evil, under certain morally acceptable situations. As Crawford puts it, “just 

58 See, for example, GA resolutions (Res. 36/103, Res. 2131, Res. 2625, Res. 3314).
59 See, for example, the Nicaragua case (ICJ, Rep. 1984).
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war theory provides normative content for ethical arguments about the resort 
to and conduct of war (…)” (2003:6). This particular reading of just war theory 
presented by Bush Administration is a key value of the GWoT discourse since 
it confers legitimacy and legality to unilateral uses of force in situations that 
positive international law would otherwise characterise as unlawful.

But such value is still ambiguous both in the sense that it is not totally 
accepted (consolidated) within an interstate society and that it does not find 
any institutionalisation in the form of a clear rule. Still today, the only unam-
biguously legally consolidated justification for unilateral use of force remains 
self-defence (Crawford, 2003:7). It is not hard to find claims that the GWoT 
is not just at all: it does not have the right intention; it does not follow the 
principle of proportionality; its ends (to eliminate all forms of transnational 
terrorism) are not probable or even possible; both international law and just 
war theories contend that the use of force must be employed as a last resort, 
which was not the case of the GWoT, etc. (Crawford, 2003:7). This is why Pre-
sident Bush framed this particular formulation of the just war argument with 
the institution of pre-emptive strategy. The idea is to make the case that pre-
-emption is not only ‘just’ but also legal and legitimate (Crawford, 2003:14).

Is Pre-Emptive Self-Defence a Third Change?

Claims of unilateral military actions based on pre-emptive strikes are not 
new.60 US military actions in Haiti and the Dominican Republic before World 
War I; US air strikes against Afghanistan and Sudan in 1998; US military stri-
kes against Tripoli; the Israeli attack on Osirak in 1981; are but a few examples 
of such practice (Reisman & Armstrong, 2006:527). Likewise, claims to the pre-
-emptive use of military force were long present in US administrations since 
Ronald Regan, passing through Bill Clinton and can now be located in the 
George W. Bush administration (Reisman & Armstrong, 2006:530). Strategi-
cally, they are usually justified by the rapid evolution of weapons systems but, 
as Reisman and Armstrong observe:

“(…) ultimately the central issue is assessment by the risk-averse security spe-
cialists of one international actor of the intentions of another actor who has 
or may acquire the weapons. In an international system marked by radically 
different cultures, values, and, as a consequence, factual perceptions and their 
strategic assessments, an act of pre-emptive self-defense, based upon one actor’s 
self-perceived good faith conviction, will often look like serious or hysterical 

60 See, for example the statement of the Russian defence minister: “Whether we like it or not, the pre-emp-
tive use of force in modern world is a reality. While this principle exists, we are not going to relinquish 
it voluntarily” (BBC, 2003).
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misjudgement to some actors and like either cynical or self-deluded, naked 
aggression to others” (2006:526).

Nevertheless, other than their acceptance as military strategy, such unila-
teral actions were not generally categorised under the pre-emptive/preventive 
self-defence label.61 More than that, the institutionalisation of such practices 
into a generally recognised legal rule never found a great acceptance. The most 
remarkable example of the unwillingness to institutionalise such practice as 
a rule is the SC resolution 487 that, with US support, explicitly condemned 
the actions of Israel against Iraq in 1981 and rejected the legal validity of the 
concept of preventive and pre-emptive self-defence:

“The Security Council,
(…)
1. Strongly condemns the military attack by Israel in clear violation of the Char-
ter of the United Nations and the norms of international conduct;
(…)
4. Fully recognizes the inalienable sovereign right of Iraq and all other States 
(…)” (UNSC, Res. 487).

The pre-emptive self-defence argument aims at creating an inter-state le-
gitimisation (collective acceptance) of military unilateral actions by a state 
even before it suffers the aggression. Therefore, although it encompasses the 
universal value of the rightness of self-defence, its application has a unilateral 
nature and thus easily falls into the category of instrumental use and pluralist 
orientation. Hence, in the absence of well-defined terms, the acceptance of 
such an argument could lead to a reversion to the pre-Kellogg-Briand value of 
the use of force as a lawful sovereign right and a standard tool of internatio-
nal relations. As Gazzini emphasises, until quite recently “virtually all states 
regarded an authorisation of the Security Council as the only legal ground 
for the use of force in addition to those expressly foreseen in the Charter” 
(2005:59-60). This clear opposition between the practice of states and formal 
international law rules reflects a gap between reality and positive international 
law (Reisman & Armstrong, 2006:548). After 9/11, however, the US launched 
a GWoT strategy strongly based on the argument of the legality and justice of 
pre-emptive self-defence actions as the main tool to combat the transnational 
terrorist threat. Again, not only the concept, but also its recognition as a legal 

61 According to Reisman and Armstrong, pre-emptive self-defence “is a claim to entitlement to use unilat-
erally, without prior international authorization, high levels of violence to arrest an incipient develop-
ment that is not yet operational or directly threatening, but that, if permitted to mature, could be seen by 
the potential pre-emptor as susceptible to neutralization only at a higher and possibly unacceptable cost 
to itself” (2006:526).
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value, is a central component of the GWoT and one that is explicitly present 
in the US National Security Strategy, US National Defence Strategy and US 
National Strategy for Combating Terrorism. According to President Bush:

“For centuries, international law recognized that nations need not suffer an 
attack before they can lawfully take action to defend themselves against forces 
that might present an imminent danger of attack. Legal scholars and interna-
tional jurists often conditioned the legitimacy of pre-emption on the existence 
of an imminent threat – most often a visible mobilization of armies, na-
vies, and air forces preparing to attack. (…) [The US] must adapt the concept 
of imminent threat to the capabilities and objectives of today’s adversaries” 
(USNSS, 2002:15).

In this sense, to be able to assess whether the GWoT has injected new values 
into the rule of self-defence, one has to verify if such values were institutionalised. 
To this end, it is necessary to investigate whether state practice after 9/11 created 
an opinio juris and thus achieved the form of a new customary law. Since the prac-
tice of pre-emptive strikes is already a long-standing one, shifts in the rule of self-
-defence would be signalled by the acceptance (attribution of meaning) that pre-
-emptive self-defence was institutionalised as a legal rule (opinio juris). This would 
be an important difference from other hard cases. If the GWoT is consolidating 
this value through an opinio juris, this fact is especially important since rules crea-
ted under the form of custom are binding to all states that do not explicitly oppo-
se it. Again, such practice alone is not enough and was already present in previous 
hard cases. The novelty would be the evidence of opinio juris sive necessitatis (a belief 
by the states that the practice is legally binding).

State behaviour, governmental statements, documents, etc. are used to 
prove opinio juris. Unlike in other hard cases, evidence shows that after 9/11, 
there emerged the view that new transnational threats capable of challenging 
the institutions of international society exist. This view generated the condi-
tions necessary for the collective acceptance of the notion that pre-emptive 
self-defence could be lawfully employed against enemy threats originating 
from outside interstate society. States that publicly agreed with the legality 
of pre-emptive strikes against terrorists include: Australia; Japan; UK, China 
(opposed to the GWoT but adopted a similar understanding of pre-emptive 
strikes regarding Taiwan); France (opposed to the Iraq war but adopted a de-
fence policy that allows pre-emptive action);62 India; Iran; Israel; North Korea; 
Russia; Taiwan (Reisman & Armstrong, 2006:538).

62 In fact, Dominique de Villepin, French foreign minister declared in 2003 that “the possibility of pre-
emptive action might be considered, from the time that an explicit and confirmed threatening situation is 
identified” (Rasmussen, 2006:120).
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Other evidence of opinio juris can be found in the famous report of the 
UN High-Level Panel on Threats, Challenges and Change: Our Shared Respon-
sibility (UN, 2004a). This panel was set up by the UN Secretary General to 
“assess current threats to international peace and security; evaluate how well 
[UN] our existing policies and institutions have done in addressing those th-
reats; and to recommend ways of strengthening the United Nations to provide 
collective security for the twenty-first century” (UN, 2004a:viii). As a panel of 
independent experts working for the UN Secretary General it is supposed to 
represent the UN view, and thus the collective interstate view, on the subject. 
In this regard, the report explicitly asks for a certain loosening of the strict 
interpretation of ‘armed attack’ as a requirement for the authorisation of self-
-defence unilateral military actions (UN, 2004a:54, para 188).

But the general agreement on the need for a “certain loosening of the 
strict interpretation of armed attack” does not mean an agreement on what 
‘certain’ constitutes. This is especially worrisome since pre-emptive self-defence 
allows states to take military action even before the aggression has taken pla-
ce. Considering that there is no agreed definition of terrorism or any clear 
criteria for pre-emptive self-defence, the acceptance of its legality would shift 
the rule into the direction of a far vaguer and less stable norm. That is also 
why states, seem to share an understanding that it is necessary to limit the 
legality of pre-emptive actions only to the context of “terrorist threats” (Reis-
man & Armstrong, 2006:537). Against this backdrop, it is necessary to notice 
that countries like Germany and Spain openly opposed the much broader US 
understanding of conditions warranting unilateral pre-emptive action (idem). 
However, despite this open resistance by some countries, the president of the 
ICJ, Judge Guillaume, notes the lack of wide-spread opposition to the legality 
of pre-emptive action. He states that the “9/11 attacks justified a right to use 
force on the basis of self-defence which hardly met with any opposition from 
states and was even explicitly endorsed by both North Atlantic Council and 
the European Council” (Reisman & Armstrong, 2006:546). It is also somewhat 
ironic that two of the major supporters of the legality of pre-emptive action 
are North Korea and Iran, two members of the ‘axis of evil’ (Reisman & Arms-
trong, 2006:548). It is perhaps this that prompted the recent shift in the US 
position which softened its claims of the legality of pre-emptive self-defence 
in the National Security Strategy (2006) and moved closer towards the unders-
tanding that the legality of pre-emptive actions should be limited only to the 
context of the GWoT. Nevertheless, as Reisman and Armstrong observe:

“The actual policy of the US becomes less important than the policy that 
continues to be imputed to it. Even if US policy is more limited than ini-
tially stated, other states may not perceive so and thus adopt policies with a 
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loosened understanding of self-defense and the restrictions of the use of force. 
Some may reactively adopt exaggerated pre-emption policies with respect to 
their own latent adversaries, thus skewing assessments of international con-
sensus and practice back toward a position that ironically may no longer be 
claimed by those major powers that had brought the claim to the fore. Hence, 
what appears to be a growing adoption of claims to pre-emptive self-defense 
in limited circumstances may mistake political posturing for international 
consensus, with grave consequences for both the expectation and eventuation 
of violence” (2006:549).

In any case, there is a certain agreement among states that the right of 
self-defence has been relaxed but, at least for now, only in the GWoT context. 
The broadening of circumstances that justifies self-defence acts, together with 
the recognition of transnational violence as a threat to interstate security sug-
gests an increased complexity in the substantive component of the norms of 
jus ad bellum.

Change in the Meaning of Jus ad Bellum?

Changes in rules are important due to their influence on the institutiona-
lisation of values. Such changes can affect the rule form or content/meaning. 
Meaning represents a specific symbolisation of reality that might or might not 
correspond with actual reality. It also represents what the rule says or the sig-
nificance of what the rule should say but does not. Interestingly, if one looks 
at the treaties and SC resolutions, the GWoT has produced new rules but ap-
parently not any substantial changes in their meaning (content) and they seem 
to have retained the same pluralist values of traditional international law. But 
this apparent lack of significant change is a false impression and if one looks 
at the practice of states and international customary law, one can find a strong 
change in the acceptance of new values such as: the loosening of restrictions 
regarding the use of force; a greater acceptance of unilateral military actions 
over the exclusivity of the collective security system; and especially the crea-
tion of a new category of violence (transnational terrorism) that should be 
regulated by interstate society.

In addition to the substantive changes delineated above, significant quan-
titative and qualitative changes in the form of rules can also be located. Such 
changes are significant as any shift in the form of a rule can represent a 
transformation in how strongly/weakly the values and norms of interstate 
society are held or enforced.63 Quantitatively, there is a quite obvious growth 
in the number of resolutions related to the subject of transnational terrorism. 

63 See Buzan (2004:156).
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But such increase is not necessarily followed by a positive expansion of the 
meaning they carry, i.e. they do not create any substantively new norm or 
categorisations that were not already in existence. Such an expansion of re-
solutions could be characterised as ‘change as addition’. But there is also a 
hidden qualitative change. The transformation is hidden not so much under 
the content of the new rules but rather, in the form in which they are ex-
pressed. There is an evident change in how states institutionalise legal norms 
in the case of the GWoT. The preference for institutionalising norms under 
the form of resolutions (as an alternative to treaties) creates a gentle trans-
formation in their cognitive meaning and mechanisms of social control. 
First, international organisations have collective mechanisms of coercion to 
guarantee the compliance of their resolutions that are not available or even 
possible in the case of treaties or customary law. In this sense, resolutions of 
the Security Council under the GWoT are strikingly indicative of this chan-
ge. The binding resolutions analysed in this article explicitly invoke Chapter 
VII of the UN Charter creating a new category of violence by criminalising 
transnational terrorism and state-compliance. This shift of form (i.e. the 
expression of rules as resolutions rather than as treaties) serves to ensure that 
rule compliance is guarded by the SC and guaranteed by its power to legitima-
tely resort to the use of force.64

Finally, the second important change is linked with the new legislative 
powers of the SC discussed above. The shift in the preferred form of rules 
creates a new way of consolidating norms and values through these resolu-
tions. Such a mechanism inverts the traditional international law logic. Since 
the international law making process is diffuse and relative, legal norms are 
created following the ‘units to whole’ direction and then are consolidated/
institutionalised as legal rules. The position of the SC as an organ that has 
authority and formally represents the shared understanding of international 
society is key to understanding this inversion. The change to a SC legislature 
would create the possibility of consolidating norms and values straight from 
the acceptance of rules (resolutions) that are legally binding to virtually the 
whole of interstate society and therefore would directly produce cognitive 
effects over its parts. The pluralist ‘use’ of the SC would permit the states that 
hold the status of permanent members of the SC (the P-5 states) to introduce 
individually held norms and values through the consolidation of rules in the 
form of resolutions. Such a norm making process would permit the creation 
and acceptance of rules whose meaning did not go through a process of ne-
gotiation of understandings amongst the individual units of the interstate 
society, as is the case with treaties.

64 See articles 40, 41 and 42 of the UN Charter.
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3. OPERATIONALISATION

Rules and norms play the role of social control. Social controls are so-
cial mechanisms employed to influence/force actors to behave in an expected 
manner. Expectations are formed by perceived understandings of what are 
commonly accepted norms, values and institutions. Social control can act not 
only through coercion, but also by influencing both actor beliefs and/or actor 
calculation through the exertion of authority (Buzan, 2004; Wendt, 1999). To 
evaluate how the GWoT affects the operationalisation of jus ad bellum, this 
article will focus on the latter’s legal mechanisms of enforcement. In spite of 
the fact that the al-Qaeda’s terrorist attacks and the GWoT constantly ques-
tion both the efficiency and efficacy of legal enforcement mechanisms, these 
mechanisms are not strongly affected in their fundamental structure. Leaving 
aside other mechanisms of social control (religion, beliefs, public opinion, etc) 
the social control mechanisms that lie within traditional international law can 
be classified as peaceful and non-peaceful mechanisms.

Peaceful Mechanisms

Following the principle of legal sovereignty, as a general rule a state has 
jurisdiction over the individuals that are in its territory. However, states are not 
legally allowed to use force or impose their jurisdiction beyond the limits of their 
own territory.65 As such, the response to transnational terrorism poses a serious 
and complex problem since transnational terrorist activity has a non-territorial 
nature. Thus, states can find two ways of peacefully enforcing international 
rules: through an international court or through enforcing their domestic legal 
order by using mechanisms of extradition or extraterritorial laws.

The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of 
the UN.66 The Court was created under an extremely pluralist international 
society and so were its procedural rules. All the rules of the World Court 
are strictly embedded in the value of consent. This creates a serious practical 
difficulty for the enforcement of GWoT rules through its jurisdiction. Under 
ICJ rules, it is enough for a state to withhold its consent to avoid the juris-
diction of the World Court.67 Thus, a state allegedly involved in the support 
of international terrorism can avoid trial by simply rejecting the jurisdiction 
of the Court. Another consequence of these rules is that there is no right to a 

65 See article 2(7) of the UN Charter and UNGA (Res. 1516, Res. 2526).
66 Article 92 of UN Charter.
67 See the cases Barcelona Traction (ICJ, Rep. 1970); Nottebohm (ICJ, Rep. 1955) and Monetary Gold 

Removed From Rome in 1943 (ICJ, Rep. 1954).
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collective claim (actio popularis) for states and, as a consequence, only the states 
involved in the dispute can file a claim. Thus, even though the Court has re-
cognised68 that all states may have an interest in the general compliance with 
norms that affect the international community as a whole (jus cogens), there is 
no rule institutionalising an international actio popularis. Additionally even if 
there is a case involving such rights, the sentence is relative and binding only 
upon the litigating parties.69 Thus, even though the ICJ recognises the existen-
ce of jus cogens rules, under which the condemnation of terrorist acts would 
fit, it also acknowledges the non-existence of institutionalised rules that would 
allow the Court to exert its jurisdiction in contentious cases that do not solely 
involve states or state activities.70

Another important restriction for the role of the ICJ in enforcing inter-
national rules against transnational violence is the rule about who can legi-
timately initiate a claim before the Court, i.e. who can exercise active perso-
nality. As established in the Statute of the ICJ, the competency for making 
contentious claims is only granted to sovereign states.71 Individuals and non-
-state actors can only ask for diplomatic protection in which case the state 
makes the claim in its name. Nevertheless, even under conditions of diploma-
tic protection not only are the procedures carried out strictly among states, 
but the sentence is also addressed to the state as opposed to the individual or 
organisation. It is therefore impossible to prosecute a terrorist organisation, 
especially in cases where they have no connections with a state. Finally, one 
has to underline the fragility of the coercion system for enforcing the senten-
ces of the ICJ. Although states generally comply with the decisions of the ICJ, 
the truth is that the legal coercion system that allows the Court to ask for SC 
measures under Chapter VII to ensure the compliance with judgments rende-
red by it72 is merely theoretical and fragile in the face of the political nature of 
the SC. Once again, such measures can only be addressed to a state.73

The other international judicial organ that could have a prominent role 
in the GWoT is the International Criminal Court (ICC). The ICC tries to fill the 
gaps left by the ICJ. Unlike the ICJ, the ICC has jurisdiction over individuals 
who commit one of the following international crimes: the crime of genocide, 

68 See Barcelona Traction, (ICJ, Rep. 1970).
69 See article 59 of the Statute of the International Court of Justice.
70 See Barcelona Traction, (ICJ, Rep. 1970); East Timor (ICJ, Rep. 1995); and South West Africa (ICJ, 

Rep. 1961).
71 See article 34 of the Statute of the Court.
72 See article 94 (2) of the UN Charter.
73 Even though some SC resolutions are addressed to non-state actors, the mechanism of Article 94 (2) 

of the UN Charter is directed to enforcement of the sentences of the ICJ and therefore can only be 
directed to states. Even when resolutions are addressed to non-state actors they must be implemented 
through a state.
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crimes against humanity, and war crimes.74 Its competence is also linked to 
two other principles: active personality and passive territoriality of the crimes. 
The active personality principle establishes that the court can legitimately exer-
cise its jurisdiction if the person who commits the crimes is the national of 
a state party. According to the passive territoriality principle, the ICC is also 
competent to judge a crime if it occurred in the territory of a state party.75 Ho-
wever, there is no rule governing obligatory extradition. In addition, while in 
the ICJ a contentious case can only be initiated by the consent of both parties 
concerned, in the ICC a case can be initiated by the prosecutor, by the claim 
of one of the states parties or by the demand of the SC.76 Therefore, the ICC 
breaks the principle of the consent which allows it to judge individuals even in 
the face of a lack of consent by his/her state. Nevertheless, there are no provi-
sions of terrorism as a crime. Terrorism was not institutionalised into a formal 
rule and thus legally does not constitute an international crime. As a result, 
the ICC cannot judge such acts. However, since 9/11, there is a movement 
towards including the crime of terrorism under the competence of the ICC. 
But at the same time international society has as yet not achieved the degree of 
solidarism necessary to arrive at an agreed legal definition of terrorism.

Another international legal pacific instrument is the recourse to domestic 
law. Through treaties of extradition or deportation states can enforce domestic 
jurisdiction against criminals that are no longer within their borders by making 
agreements with other states to handle criminals that are in their territory. But 
such a tool also faces many difficulties due to its state-centric nature. Initially, an 
extradition agreement between states must be made before the crime in question 
is committed. Secondly, there must be a prescription defining the crime and, as 
terrorist action is characteristically innovative, inevitably the reasons listed for 
demanding extradition will always be incomplete. Thirdly, each state can have do-
mestic laws that bar extradition (for example various states do not extradite their 
own nationals). Fourthly, extradition must be in accordance with international 
law rules. For example, international law upholds a rule in which the criminal 
act must be defined as a criminal offence in both countries. In addition, political 
criminals cannot be extradited – a customary law that is extremely problematic in 
the case of terrorism. Finally it is always possible to find reservations, interpreta-
tions or ambiguities in treaties that can potentially block the extradition.

However, the case of extradition is an interesting exception. The GWoT 
did institutionalised limited changes in the operationalisation of extradition 

74 The ICC does not have jurisdiction over the crime of aggression until a provision is adopted defining the 
crime. See article 5 of the Rome Statute.

75 Article 12 of the Rome Statute.
76 Article 13 of the Rome Statute.
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in cases related to terrorism. Hence, after 9/11 specific extradition instruments 
within the European Union (EU) and between the EU and the US were ins-
titutionalised. These instruments effectively removed some of the traditional 
limits to extradition such as the need for formal requests, political offence ex-
ception, basic levels of evidence, the rule of speciality and the double crimina-
lity requirement.77 This development in the operationalisation of extradition 
is very interesting for a variety of reasons. First, because it is limited to cases of 
terrorism,78 although there is no legal definition of what terrorism might be. 
Thus, these changes do not alter the meaning of extradition per se but instead 
create a category within extradition (i.e. terrorism) that is exempt from a set 
of traditional requirements. This basically transforms terrorism-related extra-
dition into something else, corroborating the attempt to create a new category 
of violence within international law (Moeckli, 2008:131). Second, these agree-
ments are mostly limited to the EU and the US. Third, it is also interesting to 
note that most of these changes occurred at the national level. Nevertheless, 
in spite of the existence of a formal treaty, these changes are a very shallowly 
internalised rule as both European Courts79 and states80 reject their validity. 
Moreover, most cases relating to the transfer of terrorist suspects have been 
indifferent to the legal requirements for extradition and have occurred outside 
international law.

Also long discussed is the principle of universal jurisdiction.81 The institu-
tionalisation of universal jurisdiction would allow domestic law criminal cases 
to be initiated even if there is no clear ‘element of connection’ between the 
crime and the state where the proceedings are being held. The recourse to such 
technique has been employed in some anti-terrorism treaties.82 In such treaties, 
the principle of universal jurisdiction is applied when a clause establishes that 

77 See for example, the European Arrest Warrant (EUC, 2002); Agreement on Extradition Between the 
European Union and the United States of America (7 July 2003); and the Agreement on Mutual Legal 
Assistance Between the European Union and the United States of America (7 July 2003).

78 Note that in the case of the European Arrest Warrant, as it also involves EU criminal law, it exempt 32 
categories of offence from the dual criminality requirement in cases between EU countries. See article 
2.2 of the European Arrest Warrant.

79 In a recent case, the European Court of Human Rights barred the extradition of Abu Hamza and others 
until the US could prove that they will be treated humanely (Casciani, 2010; Dodd, 2010).

80 One example is the statement by the Spanish Foreign Minister’s spokesman who stated that Spain would 
not extradite detainees to countries that could not guarantee the same conditions of a trial as Spain (Dil-
lon & McNeil Jr., 2001:1).

81 By this principle, the person recognized as a criminal should be delivered to the state that claims criminal 
jurisdiction over him or be punished by the state where he is.

82 Article 4 of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft; Article 5 of the Con-
vention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation; Article 6 of the 
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings; and article 9 of the International 
Convention for the suppression of Acts of Nuclear Terrorism.
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the state that has the suspected perpetrator in its territory is obliged to either 
extradite or prosecute him/her (aut dedere aut prossecure). In spite of the growing 
pressure towards the enlargement of such a principle to all cases where human/
humanitarian law is seriously breached, one finds many obstacles in its imple-
mentation due to the state-centric character of traditional international law. The 
first obstacle is obvious. In the case of suicide bombings/ high-risk attacks, the 
criminal loses/often loses his/her life with the action. Secondly, there is no legal 
custom that obliges states to extradite criminals under any circumstances.

Legal Enforcement by the Use of Force

States can legally use some mechanisms of force to deter or compel other 
states to modify their behaviour. These mechanisms can potentially resort to the 
use of military force83 but in all cases, the legal resort to force must be the last 
option and restricted to extreme situations. One of the mechanisms for the legal 
use of force is the ‘counter-measure’. Non-armed counter measures can fall into 
two categories: retorsion and reprisal (Shaw, 2008:1128). The first is a retaliatory 
but lawful response adopted deliberately by a state with a view to harm another 
state.84 Normally such measures take the form of suspending diplomatic, finan-
cial or commercial ties with the state in question.85 Retorsion in response to ter-
rorist actions is very uncommon. A rare example is the rupturing of diplomatic 
relations between the G7 and Afghanistan in 1981 during the Ottawa meeting, 
or the measures adopted by the EU against Iran, Syria and Libya based on the 
allegation that such states collaborated with terrorism. Non-armed reprisals are 
derogations of the rules of international law utilised by states as a response to 
any unlawful act committed towards them by other states. Such derogations are 
conditioned by three requisites: they must be directed at the state that commit-
ted the unlawful act; they have to be a response to an illicit act; and they have 
to be proportional.86 Non-armed reprisals can be unilaterally or bilaterally im-
posed.87 In this regard, the ICJ has accepted the legality of non-armed reprisals, 
both unilateral and multilateral in the Nicaragua case. Finally, the application of 
reprisals as a response to state-sponsored terrorism is growing.

83 Enforcement can also be ensured by the non-military use of force, for example, through mechanisms of 
economic sanctions, embargos and/or blockades; suspension of voting powers; rupture of consular and 
diplomatic relations; suspension of economic loans, financial and/or humanitarian help, and so on.

84 Shaw defines retorsion as “(…) the adoption by one state of an unfriendly and harmful act, which 
is nevertheless lawful, as a method of retaliation against injurious legal activities of another state” 
(2008:1128).

85 See, for example, the actions against Sri Lanka in 1963.
86 See Naulilaa (“Naulilaa,” 1928) and Lysne (“Lysne,” 1930) cases.
87 See, for example, the US sanctions against Libya.
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In more extreme situations, states have used military force to fight terro-
rism even in the face of the general prohibition on the use of armed force in 
international relations. However, as shown above, states try to confer legiti-
macy to their acts using the argument that Article 2(4) of the UN Charter does 
not have a general and comprehensive prohibition on the use of force, but 
only regulates the conditions under which force can be adopted. According 
to this argument it would also be possible to use force in circumstances other 
than those explicitly set out in the UN Charter,88 with the most commonly ci-
ted exceptions being those of humanitarian intervention89 and the protection 
of nationals abroad.

Humanitarian intervention as a legal value has not, to date, been institu-
tionalised under a clear formal legal rule. Over the years, the argument of 
humanitarian intervention has been applied to wars of colonial liberation,90 
the protection and rescue of nationals abroad,91 or in the fight against ter-
rorism. The principle was used to justify actions like: the US bombings in 
Sudan and Afghanistan in 1998 which were a response to the bombings of 
US embassies in Kenya and Tanzania; the first economic sanction imposed 
by the SC on Libya in 1992,92 and on Afghanistan and Sudan in 1999;93 and 
the unilateral US sanctions against seven countries accused of supporting 
terrorism in 1999, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan, and Syria.94 
The reality is that the absence of a normative structure creating clear rules for 
humanitarian or anti-terrorism interventions has contributed to the practice 
of unilateral actions and consequently the growing disrespect for the equality 
and sovereignty of states.

However, the GWoT has created one new tool of law enforcement, i.e. the 
UN counter-terrorism committees. The Counter-Terrorism Committee (CTC), 
the 1267 Committee the 1540 Committee and the 1566 Working Group are 
the best examples of this new tool. Created by the Security Council as a mea-
sure under Chapter VII to maintain peace and international security, the main 
function of such bodies is to monitor the compliance of states with relevant 
SC resolutions on the issue of terrorism and they even have the power to 
adopt forceful measures under the auspices of the UN. Such measures include: 

88 As mentioned previously the UN Charter only authorises the use of military force under two circum-
stances: self-defence and when authorised by the SC.

89 See, for example the interventions in Bosnia, Somalia, Haiti, Rwanda, East Timor and Sierra Leone.
90 See UNGA (Res. 2625). Armed groups in Chechnya, Kosovo, Sri Lanka and East Timor used the colo-

nial liberation discourse.
91 See the cases of the Israeli Rescue of hostages in Entebbe or the US hostages in Teheran.
92 See UNSC (Res. 748).
93 See resolutions UNSC (Res. 1053, Res. 1267).
94 See UNGA (Res. 2131).
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arms embargoes, travel bans and the freezing of terrorist related assets. Even 
though such bodies have contributed a great deal to inter-state cooperation 
and coordination in the GWoT, they are still created and housed within the 
UN structure. This means that such organs still function in accordance with a 
state-centric logic and operational structure. As a result, the recourse to travel 
bans or financial measures against terrorists can only be implemented via state 
members. In the recent years, these committees are also facing growing criti-
cism for their failure to overcome internal bureaucratic problems, for failing 
to ensure state cooperation and are even being accused of trying to merely 
enforce the US domestic legislation on money laundering at a global scale 
(Rosand, 2003, 2004).

Therefore, the great change in the operationalisation of jus ad bellum is not 
marked by new revolutionary concepts of law enforcement or new tools capable 
of acting transnationally. The GWoT did not create any new form of social con-
trol within international law. As Judge Guillaume puts it, “The events of 9/11 
2001 did not lead to the adoption of any new measures for the arrest, prosecu-
tion or extradition of terrorists. They did however trigger a new determination 
to ensure the universal application of existing measures” (Guillaume, 2004:542). 
The greatest transformation is the creation of a new category of violence that 
allows the US to act unilaterally outside international law without being unlawful. 
It does so by introducing new values that attempt to change the perception of 
right and wrong and thus constructs a new understanding about the role of 
military violence in interstate society. By consolidating the possibility of pre-
-emptive defence against transnational terrorism and by creating new categories 
outside positive international law, the US has created a set of norms and rules 
that facilitates the legalised recourse to military actions beyond the borders of 
international law. Thus, the US can act outside international law while at the 
same time remaining socially compliant and preserving the fundamental social 
structure of friends by sustaining the restriction on the use of force between 
states. This lack of clear changes in the operationalisation of jus ad bellum seems 
to reinforce a tendency of negative heuristics in international law as states con-
solidate a perception that international law is not being able to mediate social 
reality. Hence states increasingly perceive that international law is weakening, as 
it is unable to regulate and enforce actions against both uncivil transnational 
actors and the unlawful unilateral uses of military force by states.

CONCLUSION

The objective of this article was to investigate the normative impact of 
the GWoT on the institution of traditional international law. To this end, I 
analysed whether the GWoT brings any changes to the values, norms, rules 
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and principles of its jus ad bellum branch. Accordingly, in order to empirically 
investigate if the GWoT really engenders unprecedented normative changes in 
jus ad bellum, I probed for signs of significant transformation in its normative 
components, i.e. in its values, norms, rules or principles. Evidence demonstra-
ted that the GWoT has indeed brought about normative changes and confer-
red new meanings on the normative components of traditional international 
law. Signs of significant transformational normative changes are discernable in 
all three sets of variables analysed: 1) the international law making process 
(i.e. the creational environment) of jus ad bellum; 2) the substantive content of the 
values, norms, rules and principles of jus ad bellum; and finally in 3) the opera-
tionalisation (enforcement) of jus ad bellum rules related to the GWoT.

Consequently, the normative impact of the GWoT on jus ad bellum should 
not be neglected. Unlike other hard cases where the validity of jus ad bellum was 
questioned, the GWoT goes beyond small changes in the existing legal frame-
work in order to adapt to a new circumstance. Among the normative changes 
the GWoT brings to the international law-making process (i.e., the creational 
environment) one can highlight the new and unexpected legislative power of 
the SC. Such transformation is significant and relevant since the GWoT seems 
to indicate that its instrumental use can offer a way of introducing values of 
an individual state into the larger interstate society by institutionalising rules 
that encompass these values. In the context of the GWoT, new values and 
norms are institutionalised into jus ad bellum through resolutions of the SC. 
Since these resolutions are legally binding for all UN members they create the 
potential for introducing and /or consolidating individual norms and values 
in interstate society. This transformation of the jus ad bellum creational envi-
ronment creates the possibility for rules to introduce new collective values and 
norms in interstate society ‘from the whole to parts’, a fact that was impossible 
before the GWoT.

At the substantive content level, changes occurred both in the meaning and in 
the form of the jus ad bellum rules. Thus the practice of states under the GWoT 
has provoked an enlargement of the notion of ‘threat to international peace’ 
by acknowledging, for the first time, that an actor alien to interstate society 
can perpetrate an armed attack (in the legal sense of the term) against a state 
actor and thereby enable states to invoke the right of self-defence in response 
(Gazzini, 2005:31). Another significant change in the content of jus ad bellum 
is the broadening of the concept of self-defence. This suggests a possible collec-
tive acceptance of the legality of unilateral pre-emptive military actions against 
transnational terrorism. Together, these changes not only have transformational 
power over the meaning of the existing rules of jus ad bellum, but also, incorpo-
rate and consolidate new values and norms into it. At the same time, the new 
rules follow the pluralist formula and are still deliberately phrased in a highly 
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indeterminate and vague way where terrorism remains undefined. As Alvarez 
points out, this pluralist and instrumental use of jus ad bellum in the context 
of the GWoT can create a hierarchical legal normative system: “whose vague-
ness benefits primarily (if not solely) the hegemonic recurrent projections of 
military force, and interventions in the international affairs of other nations” 
(Alvarez, 2003:873). These changes reinforce the political nature of traditional 
international law and demonstrate that the behaviour of major actors has a great 
implication for changing jus ad bellum (Alvarez, 2003; Reisman & Armstrong, 
2006; Vagts, 2001). In terms of form, the US has shown a preference for creating 
GWoT related rules as resolutions. This preference seems to indicate that the US 
has used international organisations to magnify its authority. For this particular 
study, this trend is located clearly in the SC where the US combines its voting 
powers with the legitimacy granted by this organ to introduce resolutions that 
carry its individual values into interstate society.

The attacks of 9/11 also highlighted the limitations and contradictions 
of the traditional mechanisms of law enforcement and operationalisation of jus 
ad bellum rules in combating transnational terrorism. No significant changes 
took place in an enforcement system that is still basically pluralist and state-
-centric. Nevertheless, such lack of change is also significant if one looks at 
why it is not changing. There is, in the GWoT, an attempt to create a new ca-
tegory of violence that is also marked by the discourse that the traditional due 
process of law is inadequate to deal with transnational violence (Bellinger III, 
2006; Frank, 2004). Therefore, to address transnational terrorism, certain sta-
tes try to create new hierarchical rules outside international law. This implies 
that if these new norms are accepted by interstate society then the practice of 
advanced interrogation techniques (a euphemism for torture); state sanctioned 
targeted killings; military actions; and abductions, would be legally allowed 
and socially accepted.

Finally, it could be argued that the GWoT pushes jus ad bellum (and tra-
ditional international law as a whole) towards a reversion to its Westphalian 
structure. However, the rupture of clear borders between national/interna-
tional and the creation of a new category of violence that takes into account 
threats from outside interstate society makes it clear that this is not only a 
simple case of reversion. Further, there is also evidence that traditional inter-
national law, at least in its jus ad bellum rules, is undergoing a process of ne-
gative heuristics born from a disconnection between positive law, the practice 
and expectations of states in the GWoT. There is a marked general feeling that 
traditional international law is not able to effectively create a normative body 
capable of governing transnational violence. In the context of the GWoT, 
the US takes advantage of the fact that the existing rules cannot effectively 
comply with their role to regulate transnational violence and hence calls for 
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their reform. In this endeavour, they try to consolidate new pluralist values by 
creating rules that incorporate their individual values into interstate society. 
The expansion of these rules under the GWoT increases the complexity of jus 
ad bellum, but the clash of individual values within interstate society and the 
general view about both the inefficiency and inefficacy of international law to 
address transnational threats, even after the consolidation of these new jus ad 
bellum rules, shows that international law is undergoing a negative process of 
increased complexity under the GWoT.
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Anderson Vichinkeski Teixeira

1. NOTE INTRODUTTIVE

Il fenomeno del terrorismo internazionale nella fine del XX secolo, in spe-
ciale dopo gli attacchi dell’11 settembre 2011 a New York e al Pentagono, è stato 
spesso sintetizzato dall’espressione global war on terrorism (GWOT), coniata dal 
governo statunitense dopo gli attacchi dell’11 settembre, che stabilisce con pre-
cisione il momento in cui il terrorismo diventa il punto centrale di quello che 
sarebbe chiamato proprio di una guerra civile mondiale. Il 26 ottobre 2011 è 
stato il giorno in cui Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ha firmato il 
paradigmatico USA Patriot Act: un decreto approvato dal Congresso statunitense 
assumeva allora la condizione di rilevante parametro internazionale nella lotta 
contro il terrorismo. In questo breve saggio cercheremo di discutere, sotto una 
metodologia comparatista, come il terrorismo e il concetto di terrorista sono 
trattati in tre esperienze legislative diverse: Italia, Francia, Brasile. 

2. LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO FRA 
PRETESE DI UNIFORMIZZAZIONE LEGISLATIVA E DI 
ARMONIZZAZIONE GIURIDICA

Il comparativismo come metodo di studio ha permesso che il diritto 
comparato ed anche il diritto costituzionale comparato diventassero vere 
scienze giuridiche, una volta che ambedue si distinguono da qualsiasi altra 
disciplina giuridica nella misura in cui hanno come oggetto di studio una 
pluralità di ordinamenti giuridici operanti oggi oppure in passato; oltre a ciò, 
hanno come uno suo scopo comune andare oltre la mera conoscenza di ordi-
namenti diversi, cercando di capire le differenze e similarità tra le strutture, gli 
istituti, le categorie normative e le tradizioni giuridiche studiate. Quindi, per 

caPítulo 17

lE lEggi antitErroriSMo in  
italia, Francia E braSilE:  

un caSo di traPianto giuridico?
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osservare il fenomeno della transnazionalizzazione del diritto, soprattutto del 
diritto penale, è necessario stabilire una chiara prospettiva – che qui, in questa 
ricerca, sarà nettamente comparativista.

Le vicende accademiche e scientifiche che hanno originato l’emergenza 
del diritto comparato nella seconda metà dell’Ottocento e inizio del Novecen-
to rappresentano la sistematizzazione di una nuova disciplina giuridica, anche 
se il metodo comparativo sia immemorabile nella storia delle civiltà e se trarre 
ispirazione di leggi di altri paesi sia una pratica legislativa molto diffusa pro-
prio in quei secoli. Esempio molto interessante da citare è l’influenza all’estero 
del cosiddetto Codice leopoldino: emanato dal Granduca Pietro Leopoldo 
d’Asburgo, il 30 novembre 1786, la riforma della legislazione penale della 
Toscana ha promosso diritti sostanziali e procedurali verso la “correzione 
del Reo” e contro misure inumane e crudeli, come la tortura giudiziaria e la 
penna di morte, diventando un modello che ha influenzato altre legislazioni, 
come il Codice di Diritto Penale del Brasile (1830). Prima codificazione penale 
brasiliana dopo l’Indipendenza (1822) da Portogallo e la Costituzione del Bra-
sile Impero (1824), il progetto di questo Codice, curato da Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, è stato concepito per inserire il neonato Stato indipendente nelle 
tendenze illuministe che in Europa, in speciale in Italia, Francia e Austria, 
hanno razionalizzato il processo penale e sistematizzato il diritto sostanziale 
penale, nonostante la criminalizzazione di pratiche culturali degli schiavi e la 
previsione della penna di morte.1

Diversamente di movimenti legislativi come il suddetto, lo sviluppo del 
diritto comparato ha caratterizzato il pensiero giuridico nel XX secolo in un 
modo particolare: diversamente di una branca del diritto positivo, si tratta di 
una disciplina giuridica autonoma, dal punto di vista epistemologico, tornata 
alla comprensione dei singoli diritti positivi. Per Alessandro Pizzorusso il di-
ritto comparato si distingue da qualsiasi altra disciplina perché il suo oggetto 
di studio è una pluralità di ordinamenti giuridici attualmente operanti e an-
che perché assume come obbiettivo finale “non tanto la conoscenza di ciascu-
no degli ordinamenti presi in esame in ogni suo dettaglio, quanto il confronto 
fra essi e la conseguente analisi delle differenze e delle analogie di struttura e 
di disciplina ravvisabili.”2 In questo senso, Rodolfo Sacco ricorda che la com-
parazione presuppone l’accertamento dei modelli giuridici da studiare, con 
particolare attenzione sulle differenze e similarità tra di loro.3

1 Sul tema, si veda Victor Foucher, Code criminel de l’Empire du Brésil. Paris, L’Imprimerie Royale, 
1834. Ancora sulla storia della giustizia, si veda Rousseaux, Xavier; Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie. 
Vael, Claude (org). Révolutions et justice pénale en Europe. Paris, l’Harmatann, 1999.

2 A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Giuffrè, Milano 1998, p. 148.
3 R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, UTET, Torino 1980, pp. 5-6.
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Ammettendo l’idea che il diritto comparato sia una disciplina giuridi-
ca autonoma, quali sarebbero suoi obiettivi? Sarebbe possibile individuare 
scopi per il diritto costituzionale comparato oppure per il diritto penale 
comparato? Prima di tutto, un’indagine di questa sorta cambierebbe la pro-
posta metodologica che guida questa ricerca. Tuttavia, proprio per questo 
è importante sostenere l’esistenza di uno scopo che tanto nel diritto penale 
comparato come in quello costituzionale è spesso citato dalla dottrina: la 
pretesa di unificazione legislativa.

In articolo del 1935, Gian Carlo Angeloni prevedeva, come riflessio-
ne conclusiva del testo, che “L’intelligente conoscitore del diritto penale 
comparato di oggi sarà il profondo e autentico interprete del diritto penale 
universale di domani.”4 Ciò perché il “diritto penale comparato assurge 
al rango di strumento naturale ed indispensabile, attraverso il quale po-
nendo in evidenza le affinità e le divergenze tra i vari sistemi giuridici si 
controlla, si segue, si precisa e soprattutto si incoraggia tale movimento di 
unificazione; di cui il diritto comparato rappresenta appunto il necessario 
presupposto, proprio per il potere che esso possiede di esporre con esat-
tezza e con diligenza le situazioni particolari e di avanzare i suggerimenti 
e le proposte relative.”5 

Recentemente e in senso più adatto ai processi integrazionisti dell’Unione 
Europea, si verifica la sostituzione dell’utopica espressione uniformizzazione 
in materia penale per armonizzazione. In una parola, l’unificazione sarebbe 
molto ristretta a precetti generali e astratti, mentre l’armonizzazione restereb-
be come misura più adeguata a precetti specifici e fattispecie di fonte comuni-
taria e interessi non meramente interni di uno Stato particolare.6

Una discussione importantissima merita di venire ricordata in questo 
momento soprattutto dovuto all’ipotesi che si cercherà di sviluppare alla 
fine di questo articolo: il comparativismo, il diritto comparato in sé, le pre-
tese di unificazione e/o armonizzazione, non sono altro che un processo di 
occidentalizzazione del mondo? Istrumenti dell’imperialismo delle grandi 
potenze occidentali? 

Cercando di presentare un approccio teorico-metodologico in grado di 
allontanare il comparativismo dalle critiche di questo genere, Alan Watson 
ha introdotto il concetto di “trapianto giuridico” nel diritto comparato per 
definire il processo di muovere “a rule or a system of law from one country to 

4 Gian Carlo Angeloni, L’importanza odierna del diritto penale comparato, in La giustizia penale: rivista 
critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione, 41, 1, 1935, p. 224.

5 Gian Carlo Angeloni, L’importanza odierna del diritto penale comparato, cit. p. 221-222.
6 Sul tema, si veda Alessandro Bernardi, Sull’opportunità di una armonizzazione europea delle scelte san-

zionatorie nazionali, in Luigi Foffani (a cura di). Diritto Penale Comparato, Europeo e Internazionale: 
prospettive per il XXI secolo. Milano, Giuffrè, 2006, p. 109 ss.



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 269

another, or from a people to another.”7 Il paragone metaforico è con trapianti 
da un corpo umano ad uno altro, però con il vantaggio che il donatore non 
perde il suo organo. Una delle critiche più forti ai processi di globalizzazione 
e alle circolazioni di modelli giuridici è stata fatta da Serge Latouche: chia-
mando questo processo complessivo di “occidentalizzazione del mondo”, la 
critica è molto chiara nel senso di cercare di dimostrare che ci sarebbe sempre 
un modello prevalente su un altro più debole.8 Ovviamente, una conclusione 
definitiva e universale su questo problema rischierebbe di assumere un at-
teggiamento troppo ideologico, di modo che spetta al comparatista, in ogni 
situazione concreta, cercare di delimitare anche le cause delle influenze esterne 
in un determinato ordinamento politico-costituzionale.

Pertanto il concetto di terrorista come possibile trapianto giuridico – ipo-
tesi teorica che sarà sviluppata in seguito in questa ricerca – dovrebbe essere 
inteso all’interno, prima di tutto, di un dibattito sempre ideologico su quel 
processo che è stato chiamato occidentalizzazione del mondo, di modo che 
al comparatista sia possibile allontanarsi delle ragioni interne di tale dibattito 
e concentrarsi sulle convergenze e divergenze nelle specifiche esperienze degli 
Stati studiati: qui in Italia, Francia, Brasile.

3. LE RECENTI ESPERIENZE LEGISLATIVE IN ITALIA, 
FRANCIA E BRASILE 

Inizialmente, si rende opportuna un’avvertenza metodologica: la presen-
te analisi comparatista delle esperienze legislative italiana, francese e brasiliana 
cerca di verificare soltanto l’ipotesi teorica che ci sia un elevato livello di 
precisione terminologica e convergenze nei concetti di terrorista previsti per 
ognuna delle recenti leggi antiterrorismo nei tre citati paesi. Non si cerca di 
fare un’analisi esauriente delle leggi penali, bensì di determinare l’esistenza o 
no di un concetto espresso di terrorista e quali potrebbero essere i punti di 
convergenze fra le tre esperienze legislative.

3.1. Italia

Il Codice Penale nel suo Libro II, Titolo I (“Dei delitti contro la persona-
lità dello Stato”), ha sofferto riforme strutturali nell’art. 270, soprattutto dopo 
gli attacchi dell’11 settembre 2001 e l’ascesa del terrorismo internazionale, 
poiché originalmente era ristretto a sanzionare “condotte sovversive”. Il D.L. 

7 A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Scottisch Academic Press, Edin-
burgh 1974, p. 21.

8 S. Latouche, L’occidentalisation du monde, La Découverte, Paris 1989.
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15 dicembre 1979, n. 625, ha introdotto l’art. 270-bis per i reati commessi per 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, però dal 2001 al 
2015 il C.P. fu riformato diverse volte nel senso di arrivare fino a 10 fattispecie 
di delitti in materia di terrorismo: dall’art. 270-bis all’art. 270-septies. Malgrado 
non ci sia stata una legge autonoma antiterrorismo, si deve fare attenzione al 
D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, che ha avuto lo scopo di riordinare l’art. 270 e 
inserire “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice in-
ternazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate 
e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazio-
nali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”

La parola “terrorista” non è citata dalla legge penale italiana, ma le 
condotte con finalità di terrorismo sono ampiamente previste. Aggiun-
to dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, l’art. 270-sexies del C.P. stabilisce un 
chiaro concetto per l’espressione condotte con finalità di terrorismo: sono 
quelle condotte “che, per la loro natura o contesto, possono arrecare 
grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono 
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri 
pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal 
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture poli-
tiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di 
un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite ter-
roristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre 
norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.” 

Per certo ha avuto luogo un intenso dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale sulla natura di questi reati e la possibilità che, nella misura in cui molte 
disposizioni legali prevedono reati di pericolo, alcune delle nuove fattispecie 
fossero non più di norme penali in bianco. Tuttavia, tanto la Corte di Cassa-
zione9 come la dottrina penalistica10 italiana hanno cercato di sottolineare la 
centralità dell’accertamento del fatto-reato sulla base di concrete prove legali. 

9 Soltanto a titolo illustrativo, una volta che sono diverse le decisioni che hanno rifiutato il carattere di 
norma penale in bianco dei reati previsti dall’art. 270, si veda: Cass. Sez. II, 25 maggio 2006, Serai, Foro 
it., 2006, 541; Cass. Sez. I, 15 giugno 2006, Fazzioli, Foro it., 2006, 648; e più recentemente, Cass. Sez. 
V, 9 febbraio 2017, Micheli, 6061, sulla possibilità di auto-addestramento.

10 Nonostante la grande produzione dottrinale sul tema, si veda Valentina Masarone, Politica criminale e 
diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale, Napoli, ESI, 2013; Luca Bauccio, L’accerta-
mento del fatto-reato di terrorismo internazionale, Milano, Giuffrè, 2005; Sergio Colaiocco, L’arruola-
mento per finalità di terrorismo: la prima pronuncia della Suprema Corte, in Archivio penale, 2016, 1, 
p. 1-8; Lukas Staffler, Politica criminale e contrasto al terrorismo alla luce del d.l. antiterrorismo del 
2015, in Archivio penale, 2016, 6, p. 1-62; Ferdinando Brizzi, Prospettive di riforme per: le misure di 
prevenzion, in Archivio penale, 2016, 2, p. 1-14; Rossella Sabia, Delitti di terrorismo e responsabilità 
da reato degli enti tra legalità e esigenze di effettività, in www.penalecontemporaneo.it, 1 giugno 2017.
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3.2. Francia

Prima di tutto, la definizione giuridica del concetto di “terrorista” non è 
stata fatta dal Codice Penale nemmeno dalle leggi contro il terrorismo. Come 
in Italia, sono le condotte con finalità di terrorismo che si trovano previste 
soprattutto nel Titolo II, Libro IV, del C.P, intitolato “Du terrorisme”. L’art. 
421-1 definisce il quadro generale degli “actes de terrorisme”, cioè degli atti 
che intenzionalmente, in modo individuale o collettivo, hanno per scopo fi-
nale arrecare grave danno all’ordine pubblico tramite l’intimidazione oppure 
il terrore; poi il legislatore ha inserito diverse fattispecie con le possibilità in 
concreto di atti di terrorismo. L’art. 421-1 è stato introdotto dalla Legge n. 
96-647, del 22 luglio 1996, però in Francia l’evoluzione della lotta contro il 
terrorismo è meno influenzata dalle vicende del XXI secolo che da quelle del 
XIX. La prima versione di una legge antiterrorismo fu approvata il 12 dicem-
bre 1893 per criminalizzare le condotte anarchiste che fossero in grado di 
mettere in pericolo “l’ordine pubblico e le libertà pubbliche”. Chiamate Lois 
Scélérates, si costituivano in un insieme di leggi penali destinate a rispondere 
agli attentati degli anarchiste che avevano luogo in tutto il territorio francese 
in quel periodo della Terza Repubblica.11 Si può dire allora che il terrorismo 
internazionale del XXI secolo arriva in Francia già all’interno di un sistema 
punitivo centrato sul finalismo delle pene e con un quadro generale sugli atti 
di terrorismo che consente il progressivo inserimento di nuove fattispecie.

Importante riferire ancora che è stato approvato un recente progetto di 
legge antiterrorismo: la Legge n. 17-1510, del 30 ottobre 2017. Si tratta piuttos-
to di nuove misure preventive di pubblica sicurezza che di una legge in mate-
ria penale. Per esempio, lo “stato di urgenza” (état d-urgence) è ridimensionato 
nel senso di introdurre nuovi dispositivi nel Codice di Sicurezza Interna. 

3.3. Brasile

Per quanto riguarda il diritto penale, il Brasile è indiscutibilmente cambia-
to sua storia dalla promulgazione della Costituzione Federale del 1988. Conos-
ciuta come “Costituzione Cittadina”, è riconosciuta internazionalmente come 
una delle più protettive dei diritti fondamentali nel mondo, poiché il testo cos-
tituzionale espressamente protegge più di un centinaio di quei diritti. Subito 
dopo il primo Titolo, che definisce i principi fondamentali della Repubblica, 
si trova un Titolo dedicato esclusivamente alla tutela dei diritti fondamentali, 
pure che la denominazione sia “Dei diritti e garanzie individuali”. Malgrado 

11 Sulle Leggi Scélérates, si veda il lavoro classico di Francis de Pressense, Les Lois de Scélérates de 1893-
1894, London, Forgotten Books, 2017.
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la denominazione “individuali”, il costituente ha scelto di presentare un vastis-
simo elenco – non tassativo e nemmeno esauriente – di diritti individuali, ma 
anche sociali, politici, collettivi e transindividuali. 

L’importanza di questa Costituzione per il diritto penale brasiliano si 
deve al fatto che fino al 1988 non esisteva nella grammatica dei testi di legge 
l’espressione “diritti fondamentali”; la forte presenza dell’autoritarismo nella 
storia brasiliana era ancora sentita, una volta che la dittatura militare – durata 
dal 1964 al 1985 – aveva sottomesso i diritti individuali e collettivi al potere 
politico autoritario dello Stato. Dopo l’apertura democratica, l’idea onnipre-
sente era che sarebbe necessario elaborare una nuova Costituzione in grado di 
offrire la più complessiva tutela dei diritti fondamentali. 

Tornando al soggetto della presente ricerca, l’art. 4 della Costituzione del 
1988 ha introdotto il “ripudio al terrorismo e al razzismo” come un principio 
dello Stato brasiliano nelle relazioni internazionali. Ovviamente, si tratta di 
una norma programmatica priva di effetti diretti e immediati.

L’innovazione più importante e polemica in materia di lotta contro il 
terrorismo fu la promulgazione della Legge n. 13.260, del 2016, la c.d. Lei An-
titerrorismo. L’obbiettivo di inserire il paese nella prospettiva internazionale di 
criminalizzazione del terrorismo è molto chiaro dal primo all’ultimo articolo 
della Legge. Nello stesso senso delle normative italiana e francese, il legislatore 
brasiliano non ha definito “terrorista”, ma all’art. 2 definisce terrorismo come 
il risultato di atti commessi da uno o più individui per ragioni di “xenofo-
bia, discriminazione o preconcetti di razza, colore, etnia e religione, quando 
commessi allo scopo di provocare terrore sociale o generalizzato, mettendo 
in pericolo la persona, la proprietà, la pace pubblica o la sicurezza pubbli-
ca.” Tuttavia, le fattispecie sono in quantità molto inferiore delle legislazione 
di Italia e Francia, di modo che alcuni degli “atti di terrorismo” (comma 1 
dell’art. 2) diventano vere norme penali in bianco, come visto con il reato 
previsto dalla sottosezione V del comma 1 dell’art. 2: “attentare contro la vita 
o l’integrità fisica di una persona”. Non sarebbe un bis in idem riguardo al 
crimine di tentativo di omicidio?

Nonostante le innumerevoli critiche dottrinali in Brasile, la Legge Antiter-
rorismo ha avuto successo nel mettere il paese in linea con le legislazioni inter-
nazionali e delle grandi potenze dell’Occidente nella lotta contro il terrorismo.

4. QUO VADIS DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE: LA 
SCELTA TRA COSTITUZIONALISMO TRANSNAZIONALE E 
STATO DI ECCEZIONE INTERNAZIONALE 

Da questo breve esame delle tre esperienze legislative in materia di cri-
minalizzazione del terrorismo, sembra chiaro l’esistenza di alcuni punti di 
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convergenza: (1) l’assenza di una definizione di terrorista, dovuto ai pericoli 
di stigmatizzazione di determinati gruppi sociali e di chiusura in sé di un 
possibile concetto restrittivo; (2) criminalizzazione di condotte sempre più 
specifiche, tranne il caso del Brasile, dove esistono condotte generiche previste 
come reati; (3) misure preventive che risultano in reati autonomi tramite il 
mero tentativo; (4) apertura cognitiva del sistema verso a nuove possibilità di 
fattispecie concernenti al terrorismo. 

Insomma, è possibile sostenere che sono quattro indicatori che confermano 
l’ipotesi di trapianto giuridico della nozione di condotte con finalità di terrorismo. 

Una domanda ancora potrebbe essere posta: ci sono limiti alla profusio-
ne di reati per atti di terrorismo? La risposta non è semplice, in assoluto.

Si veda che tutti i tre Stati analizzati qui sono democrazie occidentali 
che hanno delle Costituzioni come documento politico-giuridico supremo 
all’interno di ogni paese. Nonostante ciò, restrizioni di diritti e norme penali 
in bianco sono pratiche che esistono pure all’interno di Stati costituzionali. In 
questo senso, nuove fattispecie con eventuali restrizioni di diritti fondamen-
tali troverebbero un limite definitivo soltanto nella Costituzione. Qualora la 
risposta alla suddetta domanda sia “il limite sarebbe la supremazia della Costi-
tuzione!”, una domanda ancora più difficile potrebbe essere posta: tenendo in 
conto che l’ordine internazionale non possiede una costituzione scritta, come 
nei tre paesi analizzati, quali sarebbero i limiti allo sviluppo di un diritto pe-
nale transnazionale del nemico?

Per cercare di rispondere a questa domanda e, infine, concludere questa 
ricerca, è necessario ricordare la nozione di costituzionalismo transnazionale. 
Nonostante le diverse definizioni che si può trovare nelle ultime decadi (costi-
tuzionalismo globale12, intercostituzionalità13, transcostituzionalismo14, soltanto 
per citare alcune), il costituzionalismo transnazionale può essere concepito come 
un processo globale di affermazione dell’ubiquità della esistenza umana, intesa 
come un bene in sé, indipendentemente di concessioni di diritti oppure attribu-
zioni di senso/significato dallo Stato nazionale, che richiede il riconoscimento di 
diritti svincolati da uno specifico Stato nazionale e che finiscono per ridefinire 
gli obbiettivi finalistici degli Stati stessi, una volta che, da un lato, appunta verso 
l’integrazione politica internazionale e la promozione di diverse sfere trasversali 

12 Si veda soprattutto R. Falk, Human rights and State Sovereignty, Holmes&Meier, New York 1981; R. 
Falk, On Human Governance. Towards a New Global Politics, Polity Press, Cambridge 1995; R. Falk, 
Predatory Globalization, Polity Press, Cambridge 1999; per una critica, si veda A. V. Teixeira, Teoria 
pluriversalista del diritto internazionale, Roma, 2009, pp. 181-195.

13 Si veda, tra altri, P. C. Rangel, Uma teoria da interconstitucionalidade: pluralismo e constituição no 
pensamento de Francisco Lucas Pires, in Revista Themis, 1, 2, 2000, pp. 127-151; e J. J. G. Canotilho, 
‘Brancosos’ e interconstitucionalidade, Almedina, Coimbra 2006.

14 Si veda, tra altri, Marcelo Neves, Transconstitucionalismo, WMF Martins Fontes, São Paulo 2009.
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di normatività, mentre che, dall’altro, rafforza il ruolo dello Stato nazionale nella 
protezione interna dei diritti individuali e sociali, nell’affermazione dei diritti 
culturali e nella strumentalizzazione di politiche globali.15

In senso diverso, le istanze sovranazionali di protezione e tutela contro 
la criminalità hanno originato un processo in senso inverso a quello previsto 
dal costituzionalismo: il diritto penale viene considerato dalle autorità pub-
bliche come l’unico strumento efficace di controllo sociale, come una sorta di 
meccanismo di rafforzamento del sentimento di civiltà all’interno degli Stati 
e tra i popoli a livello internazionale. Vengono incriminate diverse attività e 
comportamenti in innumerevoli settori della vita sociale; la soppressione dei 
limiti minimi e massimi delle pene privative della libertà lascia la via libera 
per un aumento indiscriminato della loro imposizione; si osserva la relativiz-
zazione dei principi di legalità e di tipicità, tramite l’utilizzazione di regole 
con concetti deliberatamente vaghi, indeterminati e ambigui; lo straordinario 
aumento della discrezionalità del potere delle forze di polizia fa sì che siano 
ammesse usurpazioni di prerogative tipiche del potere giudiziario; ed infine, 
la riduzione di determinate garanzie processuali, attraverso la sostituzione di 
procedimenti di carattere accusatorio con procedimenti di carattere inquisi-
torio, conduce alla progressiva attenuazione della forza del principio della 
presunzione di innocenza e alla conseguente inversione dell’onere della prova, 
di modo che sia possibile considerare un imputato colpevole senza che abbia 
avuto la possibilità di dimostrare sua innocenza.
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Isabel Cristina Augusto de Jesus

INTRODUÇÃO

O registro histórico da palavra “terror” remonta à Idade Média. Porém, 
foi na Revolução Francesa que adquiriu um conteúdo político. Já no século 
XIX, o conceito migrou para o cotidiano social quando surgiram os primeiros 
grupos terroristas modernos. No século XX, a Liga das Nações estabeleceu 
uma convenção para a prevenção e punição do terrorismo assinada por vinte 
e quatro países.

Entretanto, desde o 11 de Setembro houve um incremento nas pesquisas 
sobre o terrorismo. No âmbito das Nações Unidas, o assunto já era tema de 
discussão, tendo a Assembleia Geral pela Resolução 51/210, de 16 de janeiro 
de 1997, estabelecido um comitê especial para a elaboração de uma convenção 
internacional sobre atos terroristas cometidos com bombas e outra sobre atos 
de terrorismo nuclear. Nessa resolução, a Assembleia Geral incumbiu o Comi-
tê Ad Hoc vinculado ao Sexto Comitê que estudasse meios para se desenvolver 
um marco jurídico geral, tendo sido posteriormente iniciada as negociações 
para elaboração de uma convenção sobre o terrorismo internacional, cujo 
escopo seria a busca de uma definição capaz de facilitar a cooperação entre os 
Estados no combate ao terrorismo e a persecução penal daqueles que praticas-
sem atos terroristas. 

Durante os trabalhos do comitê, a Organização de Cooperação Islâmica 
(OIC) apresentou uma definição ampla do terrorismo diversa da definição 
dos atos de terrorismo, que contudo não constou dos esboços consolidados 
da convenção, mostrando quão árduo é o tema e a busca de sua definição 
política e jurídica. 

Seguramente, ações de grupos terroristas tiveram ressonância na Orga-
nização das Nações Unidas com a produção de resoluções e convenções, que 
objetivam não somente a reprovação como também o combate e a supressão 
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do terrorismo, vez que este é sem dúvida uma grave violação dos direitos 
humanos, um crime contra o Estado ou contra um processo político e uma 
ameaça à segurança e paz dos povos. 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERRORISMO

Nomear um fenômeno o delimita na medida em que forma ao seu redor 
um imaginário social que o impregna de força. Essa assertiva não é diferen-
te com a palavra “terrorismo”, fenômeno que sempre despertou o interesse 
não só do público em geral, mormente através da literatura, mas também de 
diversos campos das ciências sociais e da práxis política e jurídica. Antes po-
rém do termo “terrorismo”, a palavra “terror” surgiu para expressar ansiedade 
extrema face a um medo ou ameaça vagamente percebida, pouco familiar e altamente 
imprevisível1. É na Revolução Francesa que a palavra adquire uma configuração 
política com a instauração de um regime de governo baseado no terror, cujo 
marco é a criação de um tribunal revolucionário objetivando a imposição da 
autoridade recém instaurada, a qual, através de processos sumários, condenava 
à pena de morte aqueles aos quais eram atribuídas condutas antirrevolucioná-
rias, ou seja, um regime em que o exercício abusivo da violência era a maneira 
de proteger o Estado (governo). 

Ainda no século XIX um novo deslocamento de significado da palavra 
“terrorismo” ocorreu na Irlanda e se solidificou com as ações do movimento 
anarquista, que promoveu uma série de atentados a partir do ano de 1890, ten-
do então o signo passado a designar atos de terror praticados contra o Estado, 
visando sua destruição e o surgimento de uma nova ordem. Nesse momento, 
novos atos terroristas surgiram como expressão das lutas pela libertação de 
diversas nações, superando-se o colonialismo e afirmando-se suas identidades 
nacionais. Já a partir da década de 70, os movimentos revolucionários de 
ideologia marxista adotam o terrorismo como forma de luta, sendo o Narod-
naya Volya (Vontade do Povo) o primeiro grupo historicamente reconhecido 
e apontado como terrorista, formado na Rússia em 1879. Essa organização 
tinha por objetivo mobilizar a população em um levante contra o império 
russo, tendo êxito em assassinar o Czar Alexandre II num atentado suicida 
cometido por Ignacy Hryniewiecky, em 1881.

Baseado na História, Rapoport afirma que o terrorismo se tornou pro-
fundamente enraizado na cultura moderna, sendo uma estratégia e não um 

1 Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; doutoranda 
em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. 

 LASMAR, Jorge M. Apostilas do Centro de Estudos de Direito Internacional. Belo Horizonte: CE-
DIN, 2013. p. 01.
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fim em si mesmo. Ao desenvolver um modelo de ondas, afirma que até o pre-
sente existiram quatro ondas de terrorismo, ressaltando que a doutrinação e a 
tecnologia foram fundamentais para o surgimento e propagação delas. Aponta 
a transformação nos padrões de comunicação e de transporte como elementos 
que explicam a duração e a difusão do terrorismo, destacando que o terror se 
tornou uma necessidade para se chegar aos fins objetivados porque expõe as 
vulnerabilidades dos governos.

A primeira onda surgiu nos anos de 1880 ligada ao anarquismo (Anar-
chist Wave) e tinha como característica o assassinato de indivíduos ou grupos 
ligados aos governos. A segunda surgiu por volta dos anos de 1920 decorrente 
das lutas pela independência colonial (Anti-Colonial Wave), voltando-se para 
alvos militares. A terceira onda surgida nos anos de 1960 e ligada às lutas 
para a construção do socialismo (New Left Wave), caracterizava-se pela ação 
de sequestros e tomadas de reféns. A quarta onda teve seu aparecimento em 
1979, sendo sua motivação religiosa (Religious Wave) e distinguindo-se pela 
utilização de homens-bombas2. 

Kaplan vê o modelo de Rapoport como uma teoria sobre o terrorismo 
internacional, mas que não considera os grupos que surgem durante uma 
onda, isto é, os grupos que surgem durante o predomínio de uma delas. Nesse 
ponto, identifica uma quinta onda que tem como característica o rapto de 
pessoas, principalmente crianças, e volta sua ação para tribos interioranas, 
complementando o modelo acima. Cumpre esclarecer que essa quinta onda 
delineada por Kaplan não se refere especificamente ao terrorismo internacio-
nal exatamente, porque volta sua ação para uma determinada comunidade lo-
cal, onde pretende-se criar uma sociedade radicalmente perfeita, retornando-se 
a uma mítica idade áurea3. 

Pela teoria de Rapoport o termo “terrorismo internacional” surgiu com 
a primeira onda e ressurgiu com maior intensidade durante a terceira, sendo 
seu marco inicial o atentado praticado pela Organização para a Libertação 
da Palestina – OLP ao avião da companhia El Al no aeroporto de Atenas 
em 1968. Esse episódio tem como ponto primordial ter objetivado chamar a 
atenção do mundo tanto para a própria organização terrorista quanto para a 
questão palestina. 

No cenário atual, a globalização opera como fator primordial para se 
compreender o terrorismo na medida em que produz efeitos díspares nas di-

2 RAPOPORT, David. The Four Waves of Rebel Terror and September 11. Anthropoetics – The Jour-
nal of Generative Anthropology. Volume VIII, number 1 (Spring/Summer 2002). Disponível em: 
<http://www.anthropoetics.ucla.edu/>. Acesso em: 20 jan. 2017.

3 KAPLAN, J. Terrorism’s Fifth Wave: A Theory, a Conundrum and a Dilemma. Perspectives on Terro-
rism, VOL. 2, N 2, nov. 2010. North America. Disponível em: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/
index.php/pot/article/view/26>. Acesso em: 20 jan. 2013.
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versas sociedades e suas culturas. Por um lado, implica na exportação do mo-
delo ocidental de vida e organização social mais especificamente norte-ameri-
cano, envolvendo o mercado de capitais, o consumismo, a democratização e a 
secularização, gerando as possibilidades de um desenvolvimento macrossocial 
em diversos campos. Por outro lado, impõe uma aceleração da vida social 
devido principalmente ao avanço da tecnologia e ao amplo desenvolvimento 
dos meios de comunicação, resultando no surgimento de novos atores no 
cenário internacional com considerável capital político e social e, portanto, 
com poder, ao passo que se assiste a um enfraquecimento ou relativização da 
soberania e autodeterminação dos Estados nacionais e da complexa relação de 
interdependência entre eles, provocando insatisfações em grupos privilegia-
dos de cultura tradicionais, tanto pela eventual perda de poder e privilégios 
quanto pela desigual distribuição de benefícios, quer no âmbito territorial, 
quer no âmbito mundial. Assim é que esses novos atores, descontentes com o 
rumo impingido em suas sociedades, usufruindo das facilidades abertas pela 
comunicação e transportes globais, percebem a atuação fora das fronteiras de 
seus Estados territoriais como uma possibilidade de captação e aumento de 
poder na formação de redes transnacionais. Apenas para citar, as organizações 
terroristas Hezbollah e Hamas atuam na Tríplice Fronteira (Brasil, Argentina 
e Paraguai)4, mesclando-se com a criminalidade comum ao valer-se do crime 
organizado, auferindo parte de seus recursos.

Para Lasmar, o terrorismo transnacional parece se apoiar na questão iden-
titária e sobrelevar os valores tradicionais opostos à modernidade ocidental5. Nessa 
linha de motivação, grupos terroristas parecem pretender a maior ampliação 
possível dos conflitos, almejando impactar as relações interestatais/intergo-
vernamentais e os fluxos transnacionais. Mencione-se que o fenômeno termi-
na por envolver uma rede complexa e atomizada de interações, que tanto se 
dá pela colaboração de Estados patrocinadores quanto independentemente a 
qualquer Estado e inclusive contra qualquer deles. Entretanto, grupos terroris-
tas se instalam e encontram suporte com maior facilidade em Estados frágeis 
e falhos (Failed State).

Em concordância com o exposto, certo é que os meios e os fins das orga-
nizações terroristas têm sido reformulados de acordo com o desenvolvimento 
dos instrumentos trazidos pela globalização como a internet, a mídia e a circu-
lação de ativos e pessoas. A onda tecnológica enseja uma rápida comunicação 
entre as organizações e entre as diversas células, permitindo a coordenação das 

4 ALVES, José Belmiro. Desafios do Século XXI: Terrorismo Islâmico e Crime Organizado. Dissertação 
de Mestrado em Relações Internacionais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Fer-
nando Pessoa. Porto/PT: 2010. Passim.

5 LASMAR, Jorge. Op. cit. Passim.
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atividades e uma eficiente administração da própria organização. Ademais, 
a internet possibilita a difusão imediata de informações, bem como se mos-
tra um instrumento vantajoso na captação de recursos humanos, aliciando-se 
principalmente jovens. Esse aliciamento, consequência inesperada ou inde-
sejada da globalização, tornou-se mais eficaz devido à velocidade em que as 
ideias motivadoras das organizações terroristas são divulgadas, mobilizando 
seus simpatizantes e atraindo novos seguidores. 

Outro efeito da rede mundial de informação consiste na facilitação ao 
acesso a produtos e orientações necessárias para a construção de bombas como 
se viu no caso do atentado terrorista de Boston. Essa facilidade parece atrair 
jovens na medida que lhes outorga um poder sobre o outro, um poder de vida 
e morte que é compreendido como uma dádiva recebida. Some-se que essa sen-
sação de poder é alimentada através da doutrinação ministrada pelos demais 
membros do grupo terrorista. 

A flexibilização das fronteiras parece ser mais um aspecto incentivador da 
movimentação das organizações terroristas sob o álibi negócios, oportunizando 
que empresas de fachada e indivíduos formem células ao redor do mundo. Uma 
vantagem para essas organizações se situa no grau de dificuldade para a captura 
de terroristas devido ao complexo normativo que rege a extradição em cada 
Estado. A globalização também propiciou o recolhimento de fundos para o 
financiamento das organizações terroristas pela proliferação de websites em que 
os contribuintes podem fazer suas doações. O financiamento parece provir de 
empresas de fachada até organizações sem fins lucrativos (caritativas), além de 
englobar atividades empresariais lícitas e variadas atividades ilícitas.

2. EM TORNO DE UMA DEFINIÇÃO JURÍDICA

Um estudo publicado em 1980 pela Rand Corporation mencionou mais 
de mil incidentes envolvendo atividades terroristas desde 1968 até 1980, im-
plicando problemas de definição do que seja terrorismo6. Esse estudo aponta 
para a dificuldade de defini-lo na medida em que parece depender do ponto 
de vista de quem o nomeia. Se uma parte é rotulada7 com sucesso de terrorista, 
a parte que a etiquetou consegue que seu próprio ponto de vista seja adotado 
por outrem, gerando nas organizações terroristas efeitos sobre as práticas de 
luta e sobre a intensidade da violência aplicada. Isso mostra o quão problemá-
tico é a delimitação e definição do terrorismo.

6 JENKINS, Brian Michael. The Study of Terrorism: Definitional Problems. Santa Monica, California/
US: The Rand Corporation, 1980. Disponível em: <www.rand. Org>. Acesso: 20 nov. 2016. 

7 CRETTIEZ, Xavier. Les modèles d’appréhension du terrorisme. Les Cahiers de la sécurité intérieure, 
n°38, 2000. Disponível em: <http://xaviercrettiez.typepad.fr/diffusion_du_savoir/2007/02/les_modles_
dapp.html>. Acesso em: 28 dez. 2016.
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É correto que uma definição de terrorismo aceita por todos os membros 
da comunidade internacional ainda não foi alcançada na medida em que a 
qualificação de um ato como terrorista depende do Estado que o está adjeti-
vando e de seus interesses. Na esfera das relações internacionais, se observa as 
diversas tentativas de definição do termo que, por sua vez, remontam ao sécu-
lo XIX, quando em suas legislações domésticas os Estados Nacionais buscavam 
a eliminação do terrorismo, cujos atores naquele momento adotavam como 
estratégia o assassinato de chefes de Estado e, a fim de se furtarem às responsa-
bilidades criminais, arguiam a excepcionalidade de crime político para efeitos 
de extradição. Certo é que já no início do século XX houve um substancial 
impulso para sua definição jurídica durante as Conferências para a Unificação 
da Lei Criminal, ocorridas no período compreendido entre 1930 a 1935 no 
âmbito da Liga das Nações.

Historicamente, a premência de uma conceituação jurídico-penal na 
ordem internacional teve como um de seus marcos mais significativos o 
assassinato do Rei Alexandre I da Iugoslávia e o Ministro das Relações Ex-
teriores da França, ocorridos na cidade de Marselha em 09 de outubro de 
1934 por Vladois Chernozemski, membro da Organização Revolucionária 
Interna da Macedônia de finalidade separatista e liderada por Ivan Mihailov. 
Como resposta ao ato terrorista, em 16 de novembro de 1937, foi assinada 
por 24 países membros da Liga das Nações a Convenção para a Prevenção e 
Punição do Terrorismo, tendo sua proposta sido apresentada pelo governo 
francês. O texto da convenção foi esboçado na Conferência para a Repressão 
do Terrorismo, que ocorreu na sede da Liga das Nações em Genebra entre os 
dias 1 e 16 de novembro de 1937. O artigo 1, parágrafo 2, definia atos de ter-
rorismo como atos criminosos dirigidos contra um Estado e com a intenção calcu-
lada de criar um estado de terror nas mentes de pessoas específicas ou de um grupo de 
pessoas ou do público em geral8. A convenção especificava os tipos de ações que 
eram consideradas atos de terror como atacar funcionários públicos, chefes 
de Estado e suas famílias ou destruir instalações públicas. Requeria-se que 
os Estados signatários promulgassem leis que tornassem os atos terroristas 
ofensas extraditáveis na eventualidade de seus cidadãos cometerem o crime 
em um país estrangeiro. A convenção nunca vigeu devido às divergências 
quanto à extradição.

8 Article 1
 ....
 2. In the present Convention, the expression “acts of terrorism” means criminal acts directed against a 

State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or a group 
of persons or the general public.

 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. League of Nations. Disponível em: <ht-
tps://dl.wdl.org/11579/service/11579.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017.
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Apesar das dificuldades para um consenso sobre a definição legal do ter-
rorismo, sua urgência pautou a agenda internacional após o 11 de Setembro, 
sendo certo que esse acontecimento impôs uma outra dinâmica na ONU, 
considerando-se a dimensão tomada não só com esse próprio ataque, mas tam-
bém com os atentados de 11 de março de 2004 em Madri, os atentados de 07 
de julho de 2005 em Londres, todos esses de autoria de células da organização 
Al-Qaeda. Mencione-se ainda uma das mais chocantes ações terroristas que foi 
o Massacre de Beslan na Rússia, ocorrido em 1o de setembro de 2004, tendo 
como autoria o grupo separatista Brigada Chechena de Reconhecimento e 
Sabotagem, que era liderado por Shamil Bassaiev. 

O 11 de Setembro trouxe à visibilidade as ideologias extremistas islâmicas 
que possuem uma base de simpatias e apoios até então ignorados ao menos 
para o público em geral. Dentro dessa perspectiva, a ONU afirmou em rela-
tório que a falta de uma definição do terrorismo dificulta o seu combate e 
prevenção na medida em que obstaculiza o exercício de sua autoridade9. Além 
disso, dificulta que a mensagem segundo a qual o terrorismo não é uma tática 
aceitável, independentemente da causa defendida, seja propagada e acolhida 
pelos Estados e sociedades civis.

Para Walter, embora a definição de terrorismo esteja envolta em ambi-
guidade e imprecisão a ponto de causar um mal-estar como conceito jurídico, 
cada vez mais o termo tem sido utilizado como conceito legal e não somente 
como uma forma de estigmatização política10. Ressalte-se que, em conformi-
dade com o modelo de ondas citado anteriormente, o terrorismo atualmente 
difere dos seus antecessores na medida em que mistura uma crença religiosa 
com ideologia política e objetivos geopolíticos11. 

Como questão política e jurídica, o terrorismo tem uma significativa 
dimensão vez se tratar de um fenômeno que atravessa as fronteiras das jurisdi-
ções dos Estados os ameaçando. Daí a importância de um consenso em torno 
de sua definição, estabelecendo-se ao menos um denominador comum apto 
a permitir o adimplemento pelos Estados. A não existência de uma definição 
permite que Estados se esquivem de seus deveres na órbita internacional, já 
que não se tem uma clara delimitação do objeto contra o qual se deve lutar ou 
contra quem. Não bastasse isso, a ambiguidade do termo permite a utilização 

9 A More Secure World: Our shared responsibility. Report of Secretary-General’s High-level Panel on 
Threats, Challenges and Change. UN: 2004. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 11 maio 2013.

10 WALTER Christian. Defining Terrorism in National and International Law. In: WALTER, Christian; 
VÖNEKY, Silja; RÖBEN, Volker; SCHOROPF, Frank. Terrorism as a Challenge for National and In-
ternational Law: Security versus Liberty?. Heidelberg/Germany: Max Planck Institute, 2004. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2017.

11 YOUNG, Reuven. Defining Terrorism: The evolution of terrorism as a legal concept in International 
Law and its influence on definitions in domestic legislations. 29 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 23 (2006). 
Disponível em: <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol29/iss1/3>. Acesso em: 10 out. 2016.
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de medidas antiterroristas contra oposições políticas ou mesmo como forma 
de legitimar a violação de direitos humanos pelo próprio Estado. Ademais, 
um consenso mínimo poderia facilitar a cooperação entre os Estados tanto no 
exercício da jurisdição penal, quanto no manuseio da extradição e na elabora-
ção de programas preventivos tanto domésticos quanto globais.

Hardy e Williams chamam a atenção no sentido de que a definição do 
terrorismo, no âmbito das legislações domésticas, tem ampla consequência 
para os cidadãos na medida em que determina se o Estado poderá interferir 
nos direitos e liberdades destes quando questões relativas ao terrorismo inter-
ferirem na segurança nacional12. Outrossim, sua definição legal serve como 
garantia a não restrição indevida na esfera dos direitos civis e políticos dos 
cidadãos sob o argumento de terrorismo. 

Para Cronin, o terrorismo atual é um fenômeno complexo e não somente 
uma reação à globalização conquanto seja facilitado por esta13. Sua configura-
ção depende do contexto político, histórico e cultural de onde surge e é em-
pregado, bem como da oportunidade para sua manifestação, estando adstrito 
à existência ou não de nações tradicionais e às lutas internas entre grupos. É 
visto como produto das mudanças históricas na distribuição internacional do 
poder em todos os seus aspectos. Como outros estudiosos, Cronin afirma que 
o terrorismo visa as autoridades governamentais e o grande público, não obs-
tante seu alvo ser pessoas inocentes já que suas ações são executadas de forma a 
maximizar os efeitos psicológicos do público, objetivando gerar reações sejam 
de medo, repulsa, intimidação ou mesmo radicalização. 

Ao delinear elementos comuns balizadores para um conceito de terroris-
mo, Cronin afirma que este sempre tem uma natureza política no sentido de 
que as ações são voltadas para engendrar uma mudança no campo político, 
caracterizando-se principalmente por ser uma prática de violência não estatal, 
mesmo que um grupo terrorista receba suporte de algum Estado, seus atores 
não fazem parte do Estado. Some-se que essas ações não encontram abrigo 
sob a ordem internacional. Desse exposto, para Cronin o terrorismo pode 
ser entendido como um fenômeno de natureza política, seus ataques seguem 
a lógica do inesperado e são voltados para alvos inocentes para se atingir as 
autoridades e a sociedade, sendo sempre uma atividade não estatal. 

A delimitação conceitual do terrorismo pode ter como partida dois de 
seus elementos, quais sejam, a imposição do medo para atingir seus objetivos 

12 HARDY, Keiran; WILLIAMS, George. What is “Terrorism”? Assessing Domestic Legal Definition. 
Disponível em: <http //:www.gtcentre.unsw. edu.au/sites/gtcentre.unsw.edu.au/files/16-1_hardy_wil-
liams_-_eic.pdf>. Acesso em: 08 out. 2016.

13 CRONIN, Audrey Kurth. Behind the Curve: Globalization and International Terrorism. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/3092113>. Acesso em: 09 nov. 2016.
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e o uso da violência como uma forma de comunicação e envio de uma determi-
nada mensagem política e, também, como meio para o reconhecimento de uma 
organização e sua causa. Esse entendimento é igualmente adotado por Madsen 
ao afirmar que o terrorismo implica no uso da violência como uma ação comu-
nicativa e triangular, onde o emissor (terrorista) envia uma mensagem através do 
transmissor (vítima) para o receptor (autoridade) com o escopo de influenciar um 
processo ou decisão administrativa, judicial ou política que, por sua vez, exporia 
as debilidades do governo para forçar uma mudança política14. 

A causação do choque é um fator da lógica terrorista, sendo certo que o 
ato em si deve gerar medo e, paradoxalmente, simpatia. Nesse sentido, pode ser 
afirmado que no cálculo terrorista se juntam três componentes, quais sejam: ato 
de violência e/ou ameaça pública proposital; uma reação emocional pretendida tanto nos 
inimigos (medo, pavor etc.) quanto nos que lhes são simpatizantes (satisfação, 
admiração etc.); por fim, provocação de um certo comportamento15. Aqui deve ser 
observado que se deseja que a autoridade do Estado reaja com uma medida de tal 
grau que esta termine por provocar sua própria deslegitimação, tornar visível sua 
incapacidade em lidar com as diversas demandas, além de explicitar sua fragilida-
de. Persegue-se igualmente uma reação de apoio e colaboração ativa por parte dos 
simpatizantes da causa defendida. Assim, deve se destacar que o efeito psicológico 
das ações é aspecto primordial para os grupos terroristas16. Cada ação não visa 
apenas o alvo em si, mas de forma indireta visa angariar novos simpatizantes para 
financiamento da organização e participação em suas atividades. 

Como dito acima, a propaganda do ato terrorista objetiva demonstrar a 
fragilidade do Estado representado pelo seu governo e é mostrada como um 
ganho político ainda que não o tenha destruído, parecendo haver um consen-
so entre os terroristas no sentido de que a violência pode ultrapassar todos os 
limites. A perseguição ao efeito psicológico da ação é que explica o interesse 
dessas organizações pela mídia, na medida em que a atenção do público é 
limitada, importando na ordenação dos critérios de seleção das notícias – va-
lores das notícias. Esses critérios formam as regras da atenção midiática, quais 
sejam, sensacionalismo, violência, negativismo, movimento, identificação, 
proximidade espacial e cultura17.

14 MADSEN, Frank. Interpol. Transnational Organized Crime (Global Institutions). New York: Taylor & 
Francis Group, 2009. Ebook. Passim.

15 PETERKE, Sven. Crime Organizado (Transnacional) e Terrorismo: problemas conceituais. Apostila 
do Curso de Pós Graduação em Globalização, Justiça e Segurança Humana. ESMPU, University of 
Johannesbürg, Ruhr – Universität-Bochum. Brasília: 2012. Passim.

16 DINIZ, Eugenio. Compreendendo o Fenômeno do Terrorismo. Disponível em: <http://pt.scribd.com/
doc/7259139/Diniz-do-o-Fenomeno-Do-Terrorismo>. Acesso em: 02 nov. 2016.

17 RIBEIRO, Daniel Mendelski. A Ideia de Terrorismo na Literatura: O Agente Secreto de Joseph 
Conrad. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, Faculdade de 
Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2008. Passim.
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O terrorismo contemporâneo tem como estratégia revestir suas ações em 
espetáculo dirigido a uma sociedade do espetáculo. No dizer de Debord, o 
espetáculo foi erigido a se tornar uma forma de relação social entre pessoas 
caracterizada pela mediação da imagem18. É essa sociedade que termina por 
apresentar aqueles critérios enumerados no parágrafo acima, fundamentais 
para a elaboração de atos terroristas massivos. Dessa forma, associando o sen-
sacionalismo e a violência, pode ser afirmado que quanto mais estrondoso 
e diverso forem os atentados terroristas noticiados amplamente pela mídia, 
quanto mais acostumada e imunizada a tais horrores estiver a audiência, mais 
extremas podem se tornar as ações terroristas a fim de causar um maior cho-
que no público. O anestesiamento dos expectadores é um fator que impõe 
aos grupos e organizações terroristas o recurso a atos cada vez mais bárbaros 
ou no mínimo mais frequentes. Destaque-se que o terrorismo constitui uma 
violência política e simbólica. 

Outro elemento que se observa no terrorismo é que se trata de uma 
atividade organizada, isto é, a operatividade se apoia em uma estrutura or-
ganizacional e hierárquica com divisão interna de trabalho. É também siste-
matizada já que opera dentro de uma lógica racional, correspondendo a uma 
determinada concepção estratégica manifestada desde o momento inicial em que 
um grupo de pessoas decide alcançar determinados objetivos recorrendo à violência19. 
Mesmo com a técnica de manutenção de células relativamente independentes, 
a organização e hierarquia dentro delas são mantidas. 

Gomes e Salgado entendem alguns elementos da ação terrorista como mo-
tivação. Nessa leitura, um dos motivos para a publicização do ato terrorista, isto 
é, para que ele assuma uma proporção tal a ponto de ser divulgado pelos meios 
midiáticos, é mostrar a existência do grupo e sua causa em um nível nacional, 
regional e internacional. O segundo motivo é a intimidação e coação em si e 
mesmas, significando que a população civil deva suportar sua causa e o governo 
implementar suas exigências. Um terceiro móvel é o descrédito das autoridades 
nacionais e internacionais que se opõem a sua causa. Por fim, o último motivo é 
a provocação, ou seja, forçar as autoridades a tomar contramedidas, preventivas 
ou reativas, de forma a causar impacto na população civil.20

Por fim, deve ser mencionado que o elemento ideológico é utilizado 
para fins tipológicos. Em outras palavras, grupos terroristas podem ser classi-
ficados de acordo com a ideologia que sustentam, havendo um terrorismo de 

18 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo: Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Tradução 
por Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. Passim.

19 IRIBARNE, Manoel Fraga. El terrorismo hoy. In: MOREIRA, Adriano (Org). Terrorismo. Coimbra: 
Almedina, 2004. Passim.

20 GOMES, Catarina Sá; SALGADO, João. Terrorismo: a legitimidade de um passado esquecido. Lisboa: 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2005. Passim.
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esquerda, de direita, étnicos/separatistas e religiosos. Todavia, uma mistura de 
ideologias serve de base para diversas organizações terroristas, sendo de fun-
damental importância sua ideologia predominante na medida em que é fator 
determinante das ações da organização terrorista.

3. ONU E A LEGISLAÇÃO SOBRE TERRORISMO

Em 1970, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declara-
ção Relativa aos Princípios do Direito Internacional que Regem as Relações 
Amigáveis e a Cooperação entre os Estados, segundo a qual se estabelece que 
os Estados devem se abster em lançar mão do uso da força ou em se portar 
de forma incompatível com os propósitos da Nações Unidas, tendo como 
um dos corolários o dever de todos os Estados em se absterem de organizar, 
instigar, ajudar, participar de atos terroristas em outros Estados ou consentir 
que dentro de seu território se realizem atividades organizadas encaminhadas 
para a consecução de tais atos21.

Em 1972, após a Tragédia de Munique e o sequestro do voo Lufthansa, 
pela Resolução 3.034, de 18 de dezembro de 197222, a Assembleia Geral criou 
um comitê especial sobre terrorismo (comitê ad hoc) que deveria delimitar a 
noção de terrorismo internacional, identificar os diversos atos de violência 
que se enquadrariam em sua noção e apresentar propostas de recomendações 
a serem adotadas pela Assembleia Geral23. Por fim, foi elaborado um projeto 
de convenção para a prevenção e repressão de certos atos terroristas, sem que 
houvesse atingido um consenso no próprio comitê preparatório, levando a 
Assembleia Geral a adotar diversas resoluções de forma pontual. 

Exemplificativamente, a Resolução 42/15924, de 07 de dezembro de 1987, 
estabeleceu medidas para prevenir o terrorismo internacional, entendido 
como uma atuação reprovável visto que coloca em perigo vidas humanas ou 
causa sua perda, comprometendo as liberdades fundamentais dos indivíduos. 
O objetivo dessa normativa foi o estudo das causas subjacentes às formas de 
terrorismo e aos atos de violência cuja origem se encontravam nas aflições, 
frustrações, agravos e desesperanças. Esses fatores iniciais sem dúvida conduzem 
uma parcela de pessoas a se tornarem terroristas e a adotarem o sacrifício de 

21 A/RES/2625. Disponível em: <UN /Assembleia Geral/Resolução 2625, de 24 de outubro de 1970>. 
Acesso em: 19 JAN. 2017.

22 A/RES/3034(XXVII). Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/3034(XXVII)>. Acesso em: 26 jan. 2017.

23 A/32/37. Disponível em: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N77/110/86/PDF/
N7711086.pdf?OpenElement>. Acesso em: 26 jan. 2017.

24 A/RES/42/159. Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/42/159>. Acesso em: 26/jan/2017.
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vidas, incluídas as deles próprios, no intento de lograr mudanças políticas ou 
sociais muitas vezes radicais, mas deve ser assinalado que a esses se somam ou-
tros fatores econômicos, históricos, sociais e políticos que levam a uma maior 
complexidade do fenômeno. 

Em 1994, por meio da Resolução 49/6025, foi adotada a Declaração sobre 
Medidas para a Eliminação do Terrorismo, condenando o uso da violência, tendo 
por seus objetivos específicos o alcance da efetividade da persecução criminal e a 
facilitação da extradição de terroristas, devido à ampla expansão do terrorismo e 
sua ligação com organizações criminosas. Esse documento marcou o tema do ter-
rorismo, uma vez que visava obstaculizar o envolvimento de Estados na concessão 
de refúgio para grupos terroristas em seu território e no financiamento de atos 
terroristas. Assim, a Declaração contribuiu para a cristalização de várias normas que 
posteriormente foram incorporadas26 por tratados sobre o terrorismo, bem como ex-
pôs algumas de suas características. Inicialmente, os Estados afirmaram que os atos 
terroristas são delituosos e injustificados, representando uma ameaça para a paz e 
segurança internacionais, ressaltando sua potencialidade na destruição dos direitos 
humanos, das liberdades fundamentais e das bases democráticas das sociedades. 
Dessa forma, nenhum argumento que seja de natureza política, filosófica, ideoló-
gica, racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra índole tem o condão de afastar 
seu caráter ilegal e criminoso, devendo os Estados promoverem eficazmente a pri-
são, processamento e julgamento ou, se for o caso, a extradição dos autores de atos 
terroristas. Por sua vez, nos casos de pedidos de asilo, cabe verificar se o solicitante 
não tenha participação em atividades terroristas a fim de se evitar a utilização do 
estatuto de refugiado de forma incompatível com as finalidades do instituto. Por 
fim, demonstrando preocupação com o envolvimento dos Estados com atividades 
terroristas, as medidas enfatizaram o princípio do não uso do território para o 
cometimento de atos hostis contra outro Estado, devendo se abster de organizar, 
instigar, colaborar, participar para que se executem atos de terrorismo no território 
de outro Estado e de encorajar atividades que levem à execução de tais atos ou, 
também, de qualquer atividade terrorista em seu próprio território, adotando as 
medidas práticas e adequadas para impedir que organizações terroristas o utilizem 
para acampamentos, adestramento, preparação ou organização de atos terroristas.

Em 1996, foi aprovada a Resolução 51/21027 reforçando os parâmetros 
fixados na Resolução 49/60 e instituindo uma declaração suplementar sobre 

25 A/RES/49/60. Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/60>. 
Acesso em: 26 jan. 2017.

26 PERERA, Rohan. Declaration on Measures to eliminate International Terrorism, 1994, and the 
1996 Supplemantary Declaration Thereto. Disponível em: <http://www.un.org/law/avl/>. Acesso 
em: 28 jan. 2017.

27 A/RES/51/210. Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/51/210>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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asilo (Anexo), cujo artigo 1 (2) estabelece que não se pode invocar o direito de 
buscar asilo nem dele desfrutar pessoa sobre a qual existam motivos fundados para 
considerar que haja cometido crime contra a paz, crime de guerra ou crime contra a 
humanidade definidos nos instrumentos internacionais. Por força do restante do 
texto da declaração, sugere-se que naquele momento a ONU compreendia o 
terrorismo como um dos ilícitos contra a paz.

As Nações Unidas adotaram algumas convenções sobre questões pontuais 
referentes ao terrorismo de acordo com o tipo de atividade terrorista que era 
causa de preocupação no momento de sua feitura. Esses textos demonstram que 
na linha de proliferação dos atos terroristas, os instrumentos internacionais foram adotados 
limitando-se a condenar o terrorismo, sem jamais procurar antecipá-los28. Outro ponto de 
relevo é que o termo não foi utilizado ante a ausência de acordo em torno de sua 
definição e muito menos em quais circunstâncias uma conduta poderia ser enten-
dida como tal. Sobre o signo restava uma interdição de natureza política ligada aos 
interesses dos Estados. Com esse parêntese é que deve ser entendida a linguagem 
usada na Convenção sobre as Infrações Cometidas a bordo de Aeronaves, firmada 
em 14 de setembro de 1963, na cidade Tóquio, que no seu artigo 1o se estabelece 
que a convenção será aplicada às infrações penais e aos atos que, sendo ou não infra-
ções, puderem por ou ponham em perigo a segurança da aeronave ou das pessoas ou bens a 
bordo ou que ponham em perigo a boa ordem e a disciplina a bordo29. 

A Convenção para Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves30, de 
16 de dezembro de 1970, firmada em Haia, em momento algum utiliza a palavra 
“terrorismo”, mas como o próprio nome diz visa a reprimir o ato ilícito consis-
tente na tomada de posse, isto é, o sequestro de aeronave seja qual for o motivo. 
Em outras palavras, a convenção se aplica tanto para sequestros terroristas quanto 
a meros sequestros com fins lucrativos desvinculados da defesa de uma causa polí-
tica ou ideológica, particularidade que revela uma finalidade, mesmo que indireta, 
de atingir essa espécie de ato terrorista. Nessa esteira, seguiu-se a Convenção para a 
Repressão dos Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, firmada em Mon-
treal aos 23 de setembro de 1971. Nesse documento, quase às vésperas da Tragédia 
de Munique, evitou-se a palavra “terrorismo” desde os considerandum embora suas 
disposições sejam aplicáveis a tais atos. O Protocolo da Convenção, de 24 de feve-
reiro de 1988, firmado em Montreal também evita o termo “terrorismo”.

28 PELLET, Sarah. A Ambiguidade da Noção de Terrorismo. In: BRANT, Leonardo Nemer Caldeira 
(Org.). Terrorismo e Direito – os impactos do terrorismo na comunidade internacional e no Brasil: 
perspectivas político-jurídicas. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Passim.

29 Convenção sobre as Infrações e Certos Outros Atos Cometidos a bordo de Aeronaves, de 14 de setembro 
de 1963. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 06 jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 66.520, de 
30 de abril de 1970.

30 Convenção para Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves. Disponível em: <www.un.org>. 
Acesso em: 06 jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 70.201, de 24 de fevereiro de 1972.
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A Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes Contra Pessoas que 
Gozam de Proteção Internacional, inclusive Agentes Diplomáticos31, concluída 
em Nova Iorque, em 14 de dezembro de 1973, é aplicável pontualmente aos atos 
terroristas contra essas autoridades. A expressão “pessoa que goza de proteção in-
ternacional” abrange todo Chefe de Estado, todo membro de um órgão colegia-
do que, por delegação da Constituição nacional, possa desempenhar as funções 
de Chefe de Estado, todo Chefe de Governo ou Ministro das Relações Exteriores 
sempre que se encontrem em um Estado estrangeiro. Essa proteção internacio-
nal atinge os familiares que acompanham a pessoa protegida. Ademais, abrange 
todo representante ou funcionário de um Estado, inclusive todo agente oficial 
ou agente de uma organização intergovernamental que goze da proteção especial 
no momento e local da prática delituosa, conforme a legislação internacional. 

Já em 18 de dezembro de 1979 foi concluída a Convenção Internacional 
contra a Tomada de Reféns32, considerando que esse crime preocupava a co-
munidade internacional, buscando-se incentivar a cooperação entre os Estados 
no escopo de prevenir, reprimir e punir as condutas inseridas, sendo aplicável 
à ação terrorista. 

Cabe ainda mencionar a Convenção sobre a Proteção Física de Materiais 
Nucleares33, aprovada em Viena no dia 03 de março de 1980, que é aplicável 
a toda entidade que manuseia materiais nucleares e, evidentemente, atinge al-
guns modos de atuação das organizações terroristas sem, contudo, mencionar 
esse fenômeno propriamente. Aqui, é mister mencionar a emenda à conven-
ção, que passou a ser denominada de “Convenção sobre a Proteção Física dos 
Materiais Nucleares e das Instalações Nucleares”. Aprovada posteriormente ao 
11 de Setembro, nessa emenda a palavra “terrorismo” aparece desde o preâm-
bulo, revelando-se a preocupação com o aumento de atos terroristas em todo 
o mundo e com as ameaças plantadas pelo terrorismo internacional, o que se 
justifica não só pela feição que este tomou como também pelo incremento do 
contrabando e roubo de materiais para a fabricação de armas. 

Os considerandum da Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra 
a Segurança da Navegação Marítima34, celebrada em Roma aos 10 de março de 

31 Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes Contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacio-
nal, inclusive Agentes Diplomáticos. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 06 jan. 2017. Promul-
gada pelo Decreto 3.167, de 14 de setembro de 1999.

32 Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 06 
jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 3.517, de 20 de junho de 2000.

33 Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 
08 jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 95, de 16 de abril de 1991.

34 Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima. Protocolo 
para a Repressão de Atos Ilícitos contra a segurança das Plataformas Fixas, localizada na plataforma 
continental. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 08 jan. 2017. Promulgados pelo Decreto 6.136, 
de 26 de junho de 2007.
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1988, coloca o terrorismo como uma das razões para a existência da própria 
convenção, por estarem os Estados Partes profundamente preocupados com a 
escalada mundial de atos de terrorismo em todas as suas formas, assinalando 
que tais atos têm exposto a perigo vidas humanas inocentes ou causado sua 
perda. Ademais, comprometem as liberdades fundamentais e atentam grave-
mente contra a dignidade do ser humano. Nessa mesma perspectiva, tem-se o 
Protocolo de 2005 à Convenção acima, firmado em 14 de outubro de 2005 na 
cidade de Londres e que contou com apenas dezessete assinaturas35. 

A Convenção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos para os Fins de 
Detecção36, elaborada na cidade canadense de Montreal em 1º de março de 
1991, visou atender no momento a preocupação voltada para a prática de 
atos terroristas destinados a destruir aeronaves e outros meios de transportes, 
praticados com a utilização de explosivos plásticos, sendo certo que o instru-
mento legal pretendia limitar a disponibilização e a utilização de materiais 
explosivos por organizações terroristas37. A Convenção para a Repressão de 
Atentados Terroristas Cometidos com Bombas (Nova Iorque, 12 de janeiro de 
1998)38 afina-se com aquela na medida em que ambas objetivam responder à 
intensificação de atentados terroristas cometidos com a utilização de bombas. 
Primeiramente, em seu preâmbulo, as Nações Unidas reconheceram que os 
instrumentos jurídicos multilaterais em vigor não foram suficientes para pre-
venir e combater atentados terroristas, fazendo-se necessária e urgente a coope-
ração internacional para o estabelecimento de medidas eficazes e práticas para 
prevenir esses atentados e para processar e punir seus autores. Consigne-se que 
nenhum dos atos tipificados pela referida convenção será classificado como 
crime político, crime conexo a um crime político ou crime inspirado em 
motivos político. Essa ressalva objetiva o afastamento da arguição de crime 
político quando se trata de terrorismo, conforme os termos da Declaração 
sobre Medidas para a Eliminação do Terrorismo. 

A Convenção Internacional para a Repressão do Financiamento do Ter-
rorismo (de 09 de dezembro de 1999 – Nova Iorque)39 procura neutralizar e 
eliminar esse tipo de auxílio através do corte e captura dos ativos utilizados 
pelas organizações terroristas, sendo que alguns desses ativos possuem uma 

35 Protocolo de 2005 da Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 
Marítima. Disponível em: <http://www.un.org/es/sc/ctc/laws.html>. Acesso em: 08 jan. 2017.

36 Convenção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos para Fins de Detecção. Disponível em: <www.
un.org>. Acesso em: 08 jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 4.021, de 11 de novembro de 2001.

37 Marcação significa a introdução no explosivo de um agente de detecção, isto é, de uma substância que 
permita a descoberta do artefato.

38 Convenção sobre a Supressão de Atentados Terroristas Cometidos com Bombas. Disponível em: <www.
un.org>. Acesso em: 09 jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 4.394, de 26 de setembro de 2002.

39 Convenção para a Repressão do Financiamento do Terrorismo. Disponível em: <www.un.org>. Acesso 
em: 09 jan. 2017. Promulgada pelo Decreto 5.640, de 26 de dezembro de 2005.
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aparente legalidade na medida em que muitas empresas e organismo não go-
vernamentais ligados à filantropia produzem ou captam ativos ou mesmo 
lavam fundos para o financiamento de grupos terroristas. 

Finalmente, a Convenção Internacional para a Repressão dos Atos de 
Terrorismo Nuclear40 (2005) é outro instrumento internacional balizador de 
uma normatização mundial comum. Cabe esclarecer que no âmbito de todas 
as convenções é previsto o dever dos Estados Partes em promulgar leis penais 
tipificando as condutas por elas enunciadas, cominando penas adequadas à 
gravidade desses delitos. 

No âmbito do Conselho de Segurança, após o 11 de Setembro, entre 
diversas resoluções, foi editada a Resolução 1.566, de 08 de outubro de 2004, 
que em seu artigo 3º insere uma definição de terrorismo como atos criminais 
cometidos com a intenção de matar ou lesionar gravemente ou tomar reféns. 
Estabelece que o propósito da ação é o de provocar um estado de terror na 
população em geral, em um grupo de pessoas ou em determinada pessoa, ou 
intimidar uma população, ou obrigar um governo, organização internacio-
nal a realizar um ato ou abster-se de realizá-lo. Declara que tais atos não se 
justificam sob circunstância alguma, quer seja política, filosófica, ideológica, 
religiosa, racial, étnica ou de qualquer outra natureza similar, devendo os 
Estados preveni-los e assegurarem-se que serão punidos. Essa imperfeita defi-
nição não é unânime entre os Estados membros, tendo sido aprovada apenas 
pelos componentes do Conselho, mas colocou a questão do terrorismo num 
plano geral e de forma impessoal41, qualificando todo o ato de terrorismo 
como ameaça à paz. 

4. ESTATUTO DE ROMA

No período entre 15 de junho e 17 de julho de 1998, a Conferência Diplo-
mática de Plenipotenciários das Nações Unidas criou o Estatuto do Tribunal 
Penal Internacional, uma convenção multilateral de caráter permanente que ou-
torga ao tribunal personalidade jurídica própria, sendo competente para julgar 
os mais graves crimes que violam o direito internacional. Assim é que por core 
crimes se entende os delitos previstos no Estatuto de Roma, conforme seu artigo 
5º que limita a competência do Tribunal aos mais graves delitos que preocupam a 
comunidade internacional em seu conjunto, quais sejam: o crime de genocídio; 
crimes contra a humanidade; crimes de guerra; e o crime de agressão. 

Saul recorda que o comitê preparatório para a criação do Tribunal Penal 
Internacional havia incluído o crime de terrorismo na jurisdição da corte que 

40 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 267, de 10 de junho de 2009.
41 LASMAR, Jorge. op. cit. Passim.
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abarcava três tipos de ofensas42. De acordo com o relatório do comitê43, crime 
de terrorismo significava primeiramente o empreendimento, a organização, o 
patrocínio, o ordenamento, a facilitação, o financiamento, o encorajamento 
ou a tolerância a atos de violência contra outro Estado, dirigidos a pessoas ou 
a propriedades, ou atos de qualquer outra natureza que visassem criar o terror, 
medo ou insegurança em figuras públicas, em grupos de pessoas, no público em 
geral ou na população. Tais atos teriam como móvel qualquer consideração ou 
propósito político, ideológico, filosófico, racial, étnico, religioso ou de qualquer 
outra natureza que pudessem ser invocados para justificar tais condutas.

O segundo tipo de crime de terrorismo abarcaria uma infração nos ter-
mos da Convenção para Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves; da 
Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes Contra Pessoas que Gozam 
de Proteção Internacional, inclusive Agentes Diplomático; da Convenção para 
a Repressão dos Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil; da Conven-
ção Internacional contra a Tomada de Reféns; da Convenção para a Repressão 
de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima; do Protocolo para 
a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas. Eviden-
te é que outras convenções importantes foram deixadas de lado, como, por 
exemplo, a Convenção sobre a Supressão de Atentados Terrorista Cometidos 
com Bombas firmada em janeiro de 1998, por tanto anterior ao Estatuto. Caso 
haja uma emenda ao Estatuto que contemple o terrorismo como delito, é pos-
sível pensar na viabilidade de uma redação que deixasse aberta a possibilidade 
de inclusão de convenções vindouras, visando uma sistematização das normas 
internacionais sobre o terrorismo e uma repressão mais eficaz, evitando-se, 
dentro do possível, brechas prejudiciais a aplicação do Direito Internacional.

O terceiro tipo do delito se dirigiria àquelas condutas praticadas com o 
uso de armas de fogo, armamentos, explosivos ou substâncias perigosas, quan-
do usados como meio para perpetrar indiscriminada violência envolvendo 
morte ou grave lesão corporal ou, ainda, sério dano à propriedade. 

Conforme assinala Sunga, o Estatuto de Roma não impôs responsabili-
dade individual criminal para o terrorismo internacional devido à ambigui-
dade do termo44. Para Cassese, embora tivesse havido proposta de inclusão 
do terrorismo como tipo penal sujeito à jurisdição do Tribunal, houve reação 

42 SAUL, Ben. Attempts to Define ‘Terrorism’. International Law. Disponível em: <http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1277583>. Acesso em: 22 dez. 2016.

43 UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court. 
Rome, 15 June – 17 July 1998. Official Records. Disponível em: <http://untreaty.un.org/cod/icc/rome/
proceedings/E/Rome%20Proceedings_v3_e.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2013.

44 SUNGA, Lyal S. A competência Ratione Materiae da Corte Internacional Criminal: Arts. 5 a 10 do 
Estatuto de Roma. In: AMBOS, Kai; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano (Orgs.). Tribunal Penal 
Internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. Passim.
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de alguns Estados rejeitando a proposta sob os argumentos de que o tipo 
criminal não estaria bem definido, que sua inclusão politizaria o tribunal, 
além do que muitos atos terroristas não são suficientemente sérios para ga-
rantir a persecução criminal pelo TPI. Como último argumento, alegaram 
que a persecução e punição pelas cortes nacionais seriam mais eficientes45. 
Cassese assinala que países em desenvolvimento também se opuseram à inclu-
são do terrorismo nos core crimes, tendo em vista o possível enquadramento 
como terrorismo das diversas lutas dos povos, que, estando sob domínio 
estrangeiro ou colonial, almejassem sua independência e autodeterminação. 
Sobre a atuação do Tribunal, esse autor ressaltava a necessidade de revisão de 
seu estatuto, afirmando contudo que o terrorismo assume variadas feições, 
amoldando-se a diversas categorias de crimes.

A despeito da ausência de um tipo penal autônomo no Estatuto de Roma, 
alguns autores defendem a possibilidade do conhecimento, processamento e 
julgamento de atos terroristas pelo Tribunal desde que haja sua subsunção às dis-
posições relativas aos crimes contra a humanidade ou aos crimes de guerra, vez 
que em tais tipos podem subsumir-se atos terroristas. Esse é o posicionamento 
de Souki, segundo o qual, havendo um amoldamento da conduta praticada com 
uma das tipificações do Estatuto, poderá o autor do fato ser levado a julgamento 
perante o Tribunal, pouco importando em qual figura delitiva será capitulada a 
acusação, ressaltando que também não haveria qualquer violação ao princípio 
da legalidade46. Expõe ainda que o terrorismo poderá ser enquadrado ou como 
crime de guerra ou como crime contra a humanidade, desde que em cada caso 
preencha as circunstâncias elencadas nas normas do Estatuto. 

Os delitos contra a humanidade foram especificados no artigo 7º da 
Convenção, espelhando a necessidade de proteção dos bens jurídicos mais 
relevantes como a vida e a liberdade. A previsão normativa do artigo 7º se 
aplica quando os atos forem praticados em situação de ataque generalizado 
ou sistemático contra uma população civil, havendo conhecimento do ataque. 
Defende-se que, se o ato terrorista for dirigido contra uma população civil, 
assumir uma tal proporção que permita seu enquadramento no elemento nor-
mativo ataque generalizado e ser de uma tal gravidade, é possível sua subsunção 
nos termos do artigo 7º. Com efeito, o manejo da jurisdição complementar do 
Tribunal Penal Internacional em muito pode contribuir para a repressão do 

45 CASSESE, Antonio. Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International 
Law. Disponível em: <http //www.ejil.org/fórum_WTC/NY-Cassese.pdf>. Acesso em: 09 maio 2013.

46 SOUKI, Hassan Magid de Castro. Terrorismo e Direito Internacional: Reflexões acerca do papel 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal 
Internacional na repressão do fenômeno terrorista no século XXI. Dissertação de Mestrado apresentada 
no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo 
Horizonte: 2007. Passim.
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terrorismo com a vantagem de se evitar abusos por parte de Estados vítimas, 
bem como afastar suspeição eventualmente levantada sobre o julgamento leva-
do pelas cortes nacionais dos Estados vitimados. 

A importância da competência para julgamento do terrorismo foi ob-
jeto do relatório do grupo de trabalho sobre emendas ao Estatuto (Report on 
the Working Group on Amendments) apresentado na Assembleia dos Estados 
Partes, em sua Décima Sessão realizada em Nova Iorque entre os dias 12 a 21 
de dezembro de 2011. Nessa oportunidade, a Holanda apresentou proposta 
de inclusão do terrorismo no artigo 5º do Estatuto, alegando que os atos de 
terrorismo representam um sério crime que preocupa a comunidade interna-
cional e que, mesmo com as obrigações face ao Direito Internacional em negar 
refúgio e levar à justiça os envolvidos com o terrorismo, subsiste a impunidade 
para esses atos quando o Estado não tem boa vontade ou mesmo capacidade 
para investigar e processar tais crimes, chamando assim o papel da corte como 
instância apta para refrear a impunidade.

Article 5
Crimes within the jurisdiction of the Court
The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of 
concern to the international community as a whole. The Court has jurisdic-
tion in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
...
(e) – The crime of terrorism.
...
3. The court shall exercise jurisdiction over the crime of terrorism once a provision is 
adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out 
conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. 
Such a provision shall be consistent with relevant provisions of the Charter of United 
Nations. 47

As delegações dos Estados partes da Convenção de Roma questio-
naram o valor de acrescentar o parágrafo (e) no artigo 5, vez que estaria 
em negociação um projeto de convenção sobre o terrorismo internacional 
(Comprehensive Convention on International Terrorism). Também se levantou 
a questão da necessidade de mais duas rodadas de negociações, uma sobre 
as punições e outra sobre a definição do terrorismo, entre os Estados par-
tes até que se pudesse incluir o delito no Estatuto. Ademais, dever-se-ia 
aguardar a definição do delito pela convenção ainda em fase de projeto. 
A delegação holandesa concordou com parte dos pontos levantados, não 
vingando a proposta de emenda.

47 ICC-ASP/10/32. Disponível em: <https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP10/ICC-ASP-10-32-
ENG.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2017.
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5. PROJETO DA CONVENÇÃO SOBRE O TERRORISMO

No que diz respeito ao projeto de convenção sobre o terrorismo (Draft 
comprehensive convention on international terrorism), é evidente sua importância 
para a consolidação de uma global definição do delito e para impulsionar a 
cooperação entre os Estados na prevenção e combate, afastando as dificulda-
des decorrentes de disparidades entre as legislações domésticas.

Para a tarefa de elaboração do documento, na quinquagésima sessão ocor-
rida em 16 de janeiro de 1997, através da Resolução 51/21048, a Assembleia 
Geral estabeleceu um comitê especial (Ad Hoc Committe) aberto a todos os Estados 
Membros, aos membros de organismos especializados, aos do organismo Internacional 
de Energia Atômica, para elaborar a convenção para repressão de atentados 
terroristas cometidos com bombas e a convenção internacional para repres-
são dos atos de terrorismo nuclear, e, mais importante, para estudar meios de 
desenvolvimento de um marco jurídico amplo de convenções relativas ao terrorismo 
Internacional. Em 09 de dezembro de 1999, a Assembleia Geral adotou a Reso-
lução 54/11049, decidindo que o comitê especial continuasse a desenvolver um 
amplo embasamento legal e conceitual objetivando a elaboração da convenção 
sobre terrorismo. 

O comitê ad hoc buscou um delineamento técnico-legal a fim de se ter um 
instrumento jurídico-penal que facilite a cooperação policial e judicial entre 
os Estados, expresso numa linguagem jurídica, tendo o texto consolidado sido 
apresentado no anexo II do relatório A/59/89450 e, posteriormente, no anexo 
I do relatório A/68/3751. Registre-se que a base do projeto de convenção decor-
reu de um projeto apresentado pela Índia, que pode ser lido no Anexo III do 
Relatório do Comitê Ad Hoc (A/57/37)52. 

No artigo 2 do projeto, estabelece-se que para os efeitos da convenção 
uma pessoa comete delito se, por qualquer meio, intencional ou ilegalmente, 
causar a morte ou grave lesão corporal à pessoa, protegendo os bens jurídicos, 
a vida e a integridade física. Comete ainda o delito se com seu ato intencional 
e ilegal causar sério dano à propriedade pública ou privada, inclusive a locais 
de uso público ou a instalações do Estado ou do governo, e, por fim, causar 
sérios danos ao sistema de transporte público, às instalações de infraestrutura 

48 A/RES/51/210. Disponível em: <http://www/un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/51/210>. Acesso em: 17 jan. 2017.

49 A/RES/54/110. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 18 jan. 2017.
50 A/59/894. Disponível em: <http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/59/894>. Acesso em: 18 

jan. 2017.
51 A/68/37. Disponível em: <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/37>. Acesso em: 

19 jan. 2017.
52 A/57/37. Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/docs/57/a5737.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017.
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ou ao meio ambiente. Tais danos devem resultar ou serem passíveis de resultar 
em grande perda econômica53.

O artigo esclarece que pela natureza e contexto a finalidade de tais condu-
tas é intimidar uma população ou coagir um governo ou uma organização in-
ternacional a fazer ou abster-se de fazer algo. Incrimina-se a ameaça verossímil 
e séria de se cometer qualquer dos atos citados enumerados acima. Também 
a tentativa da prática de tais condutas delituosas é criminalizada, bem como 
a organização ou a direção da atividade de terceiros para o cometimento de 
qualquer das figuras delitivas traçadas no artigo.

Conforme o parágrafo 4 do referido artigo, comete crime de terrorismo 
aquele que participa como cúmplice (participação), bem como quem contribui 
intencionalmente, de qualquer forma, para o cometimento de tais atos por um 
grupo de pessoas. Essa contribuição deve ser feita com o objetivo de promover 
a atividade ou o propósito do grupo terrorista que envolva a comissão de uma 
das figuras previstas no parágrafo primeiro do artigo ou com o conhecimento 
da intenção do grupo em cometê-los. 

Pelo artigo 5 (a), o Estado parte deverá promulgar leis nacionais estabele-
cendo esses crimes em suas leis penais com sanções adequadas à gravidade dos 
fatos criminosos. A normativa doméstica deverá estabelecer que não haverá 

53 ARTICLE 2 
 1. Any person commits an offense within the meaning of present Convention if that person, by any 

means, unlawfully and intentionally, causes:
 (a) Death or serious bodily injury to any person; or
 (b) Serious damage to public or private property, including a place of public use, a State or government 

facility, a public transportation system, an infrastructure facility or to the environment; or
 (c) Damage to property, places, facilities or systems referred to in paragraph (b) of the present article 

resulting or likely to result in major economic loss;
 when the purpose of the conduct, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a 

Government or an international organization to do or to abstain from doing any act.
 2. Any person also commits an offence if that person makes a credible and serious threat to commit an 

offense as set forth in paragraph 1 of the present article.
 3. Any person also commits an offense if that person attempts to commit an offense as set forth in para-

graph 1 of the present article 4.
 4. Any person also commits an offense if that person:
 (a) Participates as an accomplice in an offense as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or
 (b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1, 2, or 3 of the present 

article; or 
 (c) Contributes to the commission of one or more offenses as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the pre-

sent article by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional 
and shall either:

 (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where 
such activity or purpose involves the commission of an offense as set forth in paragraph 1 of the present 
article.

 (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in paragraph 
1 of the present article.
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justificativa para tais condutas baseada em considerações quer política, filosó-
fica, ideológica, racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra natureza similar.

Sublinhe-se que, embora haja um consenso básico em torno da definição 
das condutas ilícitas, não houve uma definição extrapenal do que seja terro-
rismo, o que foi pontuado por algumas delegações, afirmando-se que seria 
necessária a definição do terrorismo em distinção dos atos de terrorismo. 
Nessa linha, o artigo 2 definiria os atos de terrorismo sem contudo tocar 
numa definição conceitual do fenômeno em si. A Malásia, representando o 
grupo da Organização da Conferência Islâmica54, apresentou uma definição 
geral segundo a qual terrorismo significa qualquer ato de violência ou amea-
ça não obstante seus motivos ou intenções fossem perpetrados para executar 
seus planos criminais com o objetivo de aterrorizar as pessoas ou ameaçar 
de causar danos ou expor a dano suas vidas, honra, liberdade, segurança ou 
direitos ou expor o meio ambiente ou as instalações públicas ou a proprie-
dade privada, ocupando-os ou apreendendo-os, ou colocando em perigo os 
recursos nacionais ou instalações internacionais ou ameaçando a estabilidade, 
a integridade territorial, a unidade política ou a soberania. Essa proposta não 
foi acolhida e sem dúvida não atende a uma definição jurídica do terrorismo, 
inclusive elimina de sua conceituação os motivos e as finalidades que, como 
se expos anteriormente, são fundamentais para a caracterização do fenômeno, 
distinguindo-o de outras formas de ilicitude. No entanto, a proposta teve o 
mérito de tentar separar a definição de terrorismo da do crime de terrorismo, 
que seria a conduta praticada ou tentada (o texto usa a expressão “iniciada”) 
para realizar um objetivo terrorista punido pelas leis internacionais.

Restam ainda discordâncias referentes à exclusão de atos praticados no 
curso de lutas populares praticados inclusive por forças armadas ou forças de 
libertação nacional, em conflitos armados, contra ocupação estrangeira, agres-
são, colonialismo, se tais atuações se voltarem para a libertação e se guiarem 

54 A/59/894 (Anexo III). Disponível em: <http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/59/894>. Acesso 
em: 18 jan. 2017.

 Proposal submitted by Malaysia on behalf of the OIC Group (A/C.6/55/WG.1/CRP.30):
 Article 1
 Insert the texts of paragraphs 2 and 3 of article 1 of the Convention of the Organization of the Islamic 

Conference on Combating International Terrorism (see A/54/637-S/1999/1204, annex), which read as 
follows: “Terrorism” means any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or inten-
tions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people 
or threatening to harm them or imperilling their lives, honour, freedoms, security or rights or exposing 
the environment or any facility or public or private property to hazards or occupying or seizing them, or 
endangering a national resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial inte-
grity, political unity or sovereignty of independent States.

 “Terrorist crime” means any crime executed, started or participated in to realize a terrorist objective in 
any of the Contracting States or against its nationals, assets or interests or foreign facilities and natio-
nals residing in its territory punishable by its internal law. 
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pelo direito dos povos a sua autodeterminação. Sublinhe-se ser consenso que a 
convenção procura legislar sobre a responsabilidade criminal dos indivíduos, 
sendo inaplicável aos Estados.

Discute-se ainda a conveniência de se aplicar a convenção às forças arma-
das durante conflitos armados como entendidos pelo Direito Internacional 
Humanitário. No texto consolidado apresentado no relatório do Comitê Ad 
Hoc A/59/894, em seu anexo II, o artigo 20 (2) exclui do âmbito da convenção 
as atividades das forças armadas durante um conflito armado e no artigo 20 (3) 
exclui as atividades das forças militares dos Estados no exercício de seu dever 
oficial, na medida em que tais atividades são governadas por outras normas de 
Direito Internacional. Contudo, argumenta-se no que se refere ao artigo 20 (2) 
que restaria controverso se tais atividades seriam meramente governadas pelas 
normas de direito humanitário ou se deveriam estar conforme tais normas. 
Nessa linha, pode se argumentar que um entendimento adequado, tanto ao 
escopo do Direito Humanitário quanto da futura convenção, excluiria apenas 
a atuação de forças militares que estivessem em conformidade com as regras 
humanitárias. Já quanto ao artigo 20 (3) parece ser provável que, numa inter-
pretação conciliatória e razoável, os atos cometidos por forças armadas fora de 
seus deveres oficiais e não abrangidos pelo Direito Internacional Humanitário 
poderiam vir a ser enquadrados em um dos crimes de terrorismo55. 

No texto apresentado no relatório do Comitê Ad Hoc (A/68/37 – Anexo 
II)56, conforme as negociações alcançadas em 2013, o artigo 18 (anterior 20) 
alteraria a redação do parágrafo 4 e acrescentado o parágrafo 5. O primeiro 

55 ARTICLE 20
 1. Nothing in the present Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States, 

peoples and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter 
of the United Nations, and international humanitarian law.

 2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under interna-
tional humanitarian law, which are governed by that law, are not governed by the present Convention.

 3. The activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of their official duties, 
inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by the present 
Convention.

 4. Nothing in the present article condones or makes lawful otherwise unlawful acts, nor precludes prose-
cution under other laws.

56 Article 3 [18]
 1. Nothing in the present Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States, 

peoples and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter 
of the United Nations, and international humanitarian law.

 2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under in-
ternational humanitarian law, which are governed by that law, which are not governed by the present 
Convention.

 3. The activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of their official duties, 
inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by the present 
Convention.
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trata da aplicabilidade da convenção e das demais convenções setorizadas e o 
segundo afirma que a convenção não afasta as normas do Direito Internacio-
nal Humanitário e as normas aplicáveis aos conflitos armados. Pontue-se que 
os temas sensíveis para que se atinja um consenso giram em torno das lutas 
de resistência e libertação sob o princípio da autodeterminação dos povos; do 
afastamento das forças militares da aplicabilidade da convenção, incluindo ou 
não civis não combatentes em caso de resistência; e, principalmente, de uma 
definição do terrorismo diversa dos atos de terrorismo.

CONCLUSÃO

Haverá ainda muito debate até que se consiga um consenso em torno 
de questões pontuais como as aqui mencionadas, inclusive seria relevante se 
estabelecer um regime de aplicabilidade da futura convenção e das convenções 
setoriais já existentes e das que ainda poderão ser elaboradas, lembrando sem-
pre que a existência de uma convenção geral tem seus aspectos positivos na 
medida que cria um novo instrumento jurídico legitimador para as ações de 
prevenção e repressão do terrorismo, resguardando o cidadão na medida em 
que clarifica as condutas ilegais, permitindo que seja ele protegido de even-
tuais abusos praticados ao argumento de “combate ao terrorismo”. Ademais, 
a convenção permite uma maior uniformidade entre as legislações domésticas 
facilitando a troca de informações e as negociações quanto a eventuais extradi-
ções e dificultando a concessão de asilo para terroristas. 

Na sexagésima oitava sessão realizada em 18 de dezembro de 2013, a As-
sembleia Geral adotou a Resolução 68/119, onde recomenda ao Sexto Comitê o 
estabelecimento de um grupo de trabalho para finalizar o projeto da convenção. 
Já na septuagésima sessão, o Sexto Comitê apresentou relatório geral57, afirman-
do que durante os encontros do grupo de trabalho muitas delegações manifes-
taram sua preocupação com a definição do terrorismo, que seria o escopo da 
convenção, distinguindo-o dos atos de terrorismo e das lutas contra ocupações 
e dominação estrangeiras (lutas de resistência) e o direito de autodeterminação. 

A necessidade da convenção foi novamente reforçada pela resolução A/
RES/71/15158, adotada em 13 de dezembro de 2016, sobre o relatório do sexto 

 4. Nothing in the present article condones or makes lawful otherwise unlawful acts, nor precludes pro-
secution under other laws; acts which would amount to an offence as defined in article 2 of the present 
Convention remain punishable under such laws.

 5. The present Convention is without prejudice to the rules of international law applicable in armed 
conflict, in particular those rules applicable to acts lawful under international humanitarian law.

57 A/C.6/70/SR.27. Disponível em: <http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/C.6/70/SR.27>. Aces-
so: 17 jan. 2017.

58 A/RES/71/151. Disponível em: <http://undocs.org/A/RES/71/151>. Acesso: 22 ago. 2017.
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Comitê referente às medidas para a eliminação do terrorismo internacional, 
recomendando-se o estabelecimento de um grupo de trabalho para a finaliza-
ção da convenção (artigo 24). Certo é que todas as delegações concordam com 
a necessidade de finalização dos trabalhos e apresentação de um texto que ex-
presse o consenso, visando a estabelecer um marco jurídico eficaz no combate 
ao terrorismo internacional. 
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PartE 5

Financiando o tError



Gladson Rogério de Oliveira Miranda

INTRODUÇÃO

Após a morte de Osama bin Laden, em 2011, a Al-Qaeda desdobrou-se 
em outras organizações, sendo a mais estruturada, radical e bem-sucedida o 
Estado Islâmico. Esta ganhou destaque no globo em 2014 depois de conseguir 
grandes territórios na Síria e no Iraque, sendo a organização notória por sua 
brutalidade, tendo atraído simpatizantes ao redor do mundo, não apenas mu-
çulmano. Fez-se uma declaração formal estabelecendo um califado – um Esta-
do governado de acordo com a lei islâmica, ou sharia, sendo que o governo ser 
daria por um representante de Alá na Terra, o califa. O líder viria a ser Abu 
Bakr al-Baghdadi, o califa Ibrahim, descendente da tribo do profeta Maomé. É 
PHD pela Universidade Islâmica de Bagdá.

As atrocidades praticadas pelos membros do Estado Islâmico são come-
tidas em grande parte em face do capital que as organizações criminosas re-
cebem. Afinal, armas, salários1, veículos, marketing, viagens, manutenção das 
redes de comunicação, implementação de atentados terroristas, tudo custa 
dinheiro, sendo que o Estado Islâmico já se mostrou ser bem organizado e 
financiado em seus propósitos. Todavia, não é só, por se constituir em es-
boço de um verdadeiro Estado, o grupo administra escolas, tribunais, forças 
policiais e rede de apoio aos cidadãos, para evitar que estes se voltem contra 
o próprio grupo.

Os elevados valores de que o grupo dispõe permite manter uma rede terro-
rista dentro das fronteiras de vários países, sendo a Síria e o Iraque os mais afe-
tados. De acordo com relatório de 2014 da Rand Corporation, uma organização 

1 De acordo com a rede de notícias The Economist, o salário de um combatente do Estado Islâmico gira 
em torno de U$ 400 mensais, que é mais até do que outros países da região pagam aos seus próprios 
combatentes. Disponível em: <http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/econo-
mist-explains>. 
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não governamental que organiza pesquisas e análises, o Estado Islâmico pode 
chegar a faturar anualmente 2 bilhões de dólares2. 

Contudo, de onde vem o dinheiro desse grupo terrorista que demonstrou 
ter acesso a valores sequer imagináveis por outras organizações terroristas e 
que é de difícil rastreio e controle de fluxo por parte dos países? 

O Estado Islâmico se diferencia das demais organizações por ter amplo 
controle de vastos territórios com milhares de pessoas, o que o aproxima de 
um verdadeiro Estado3. Várias nações tentam identificar e conter os fluxos de 
recursos usados para financiar o Estado Islâmico, o que se mostra dificultoso 
principalmente por não ser a ação totalmente coordenada com troca de infor-
mações e congelamento de bens. 

O Departamento do Tesouro Americano tem atuado de forma intensa 
nesse sentido4, usando da experiência no embate com organizações terroristas 
tradicionais. 

O amplo território, as riquezas do petróleo5, o contrabando de antigui-
dades, os vários crimes, como sequestros e extorsões em relação aos que não 
simpatizam com o grupo e as fronteiras sem controle, fazem com que o Esta-
do Islâmico seja menos dependente do financiamento internacional. 

As pretensões de um califado apontam até para os anseios, embora de 
difícil implementação, de possuir uma moeda própria (HARTMAN, 20146). 
A população muitas vezes é até favorável, em face das facilidades que o grupo 
proporciona, como ocorre com a venda de gasolina barata na Turquia.

O contrabando de petróleo e gás é lucrativo. O Estado Islâmico controla 
transações de óleo cru em atividades de importação e exportação principal-
mente entre Iraque, Síria e Turquia. São redes de contrabando formadas há 
tempos, sendo a atuação legitimada sobre uma população que, em face de dire-
trizes religiosas, chega até ser conivente com tais práticas em uma larga escala. 

2 Disponível em: <http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT419/RAND_ CT419.pdf>.
3 FATF (2015, p. 10), “ISIL’s operations are distinct from those of most other terrorist organizations, 

particularly with respect to how they finance their operations. Compared to Al-Qaida (AQ) core and 
AQ affiliates such as the Al-Nusrah Front (ANF), there are notable differences in their leadership and 
operational structures. Unlike some AQ associated organizations, most of ISIL’s funding is not currently 
derived from external donations, but is generated within the territory in Iraq and Syria where it cur-
rently operates”.

4 Informação obtida no site do Departamento do Tesouro Americano. Disponível em: <https://www.trea-
sury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Terrorist-Finance-Tracking/Pages/tftp.aspx>.

5 Matthew Levitt, diretor da Fromer-Wexler do Instituto de Washington para a Política do Oriente, em 
depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros, em 2014, destaca “while ISIS does sell its oil to foreign 
customers in Turkey, Kurdistan, and Jordan, it has gradually redirected its focus internally, fueling its 
vehicles and establishing dependence between civilians and its capacity to provide them oil at nearly 
half the free market price per barrel”.

6 Disponível em: <http://www.marketplace.org/2014/11/14/business/it-wont-be-easy-isis-create-its-own-
currency>.
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Há, ainda, os valores recebidos de ricos doadores. As doações eram mais 
utilizadas para financiar os grupos terroristas internacionais, mas também 
o Estado Islâmico se beneficia do dinheiro de simpatizantes7. São doadores 
situados em vários países como Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Uni-
dos, entre outros. Entretanto, em face da pressão internacional, vários desses 
países passaram até a criminalizar esse tipo de financiamento8.

Entretanto, uma forma de transferência secular e de difícil rastreio de 
transferência monetária, a Hawala, é uma forma que tem sido também utili-
zada para dar suporte para financiar o terrorismo. Entretanto, a análise desse 
instituto exige uma incursão sobre alguns aspectos culturais tradicionais do 
povo islâmico, bem como o lado religioso de se lidar com o lucro.

1. A PROIBIÇÃO DA RIBA NO ISLÃ

Os maiores conflitos do século XXI envolveram o controle de recursos 
naturais, principalmente do petróleo, permeados também por conteúdos ét-
nicos, culturais e religiosos. O Islamismo é a segunda maior religião (21%), 
ficando atrás apenas do Cristianismo (33%) e à frente do Hinduísmo (14%) e 
Budismo (6%).

Apesar disso, a religião influencia as premissas sobre a economia. Para 
os católicos, um rico não vai para o céu. Já no islamismo, é desejável religio-
samente fazer a economia crescer. O que o Islã proíbe é a riba, usura, que 
significa literalmente “aumento”, ou seja, o ganho apenas por juros ou mesmo 
o lucro excessivo. Pode-se ganhar dinheiro desde que se agregue valor a algo, 
sendo proibido apenas que o dinheiro gere dinheiro. O Islã parte da premissa 
de que o dinheiro existe para circular. 

De início, pode-se imaginar que o Islã seja incompatível com o sistema 
financeiro decorrente da globalização, principalmente pela proibição da riba, 

7 FATF (2015, p. 19): “The account at an Italian bank of an organization based in Northern Italy promot-
ing charitable activities (e.g., distance adoptions) in Syria received cash deposits and wire transfers 
(mostly involving small amounts) sent by numerous individuals and entities in located in Italy and Eu-
rope. Once credited, funds were sent to Turkey, where they would be withdrawn for their final legitimate 
use (most descriptions associated with the transactions referred mainly to ‘adoptions’). At a later stage, 
with reference to a limited number of transfers, investigations revealed that one of the donors was a 
member of an extremist group located in the North of Italy aimed at recruiting people to engage in 
violent extremism. Financial analysis eventually showed that this individual, who subsequently died 
fighting in Syria, used the organization as unwitting conduit for fund transfers possibly connected to his 
terrorist activity”.

8 Levitt, em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros, em 2014, “But while Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates have made significant strides in combating terror finance within their countries, 
Qatar and Kuwait remain problematic jurisdictions. Today, radical deep pocket donors in Saudi Arabia 
still wishing to transfer money to Syria often do so through Kuwait”. 
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que significa lucros advindos exclusivamente de atividades meramente finan-
ceiras, ou seja, riqueza gerada por meio de juros. O Islã considera a riba injusta 
e segundo a Shariah, sistema jurídico elaborado com base no Corão, a busca 
de juros é uma ação criminosa e ilegal, que gera exploração e desigualdade.

Também parte da religião do Islã abordagens financeiras, visto que a 
Shariah define princípios básicos para transações. O Sistema Econômico Islâ-
mico tem por base alguns princípios, entre eles, a busca por comportamentos 
naturais, com base na ética e na moral para governar a sociedade, com justiça 
e igualdade, contra sistemas elitistas, que estão proibidas de fazer o dinheiro 
frutificar por meio do próprio dinheiro. Segundo Riza (2008, p. 6), exige-se 
um balanço entre valores morais e acumulações materiais, não podendo haver 
exploração entre os membros da nação islâmica (Welfare system of Jamat). 

A religião islâmica, de certa forma, incentiva a associação financeira as-
sociativa para fins empresariais, eis que o detentor do capital deve fazer parte 
do negócio em que se quer investir, configurando o que o mundo ocidental 
conhece como sociedade em comandita. O Sistema Econômico Islâmico seria 
um meio termo entre capitalismo e comunismo. Dá direito à propriedade 
privada e dá liberdade para os indivíduos gastarem suas riquezas. Entretanto, 
há exigências no que se refere a responsabilidades éticas nos gastos. As pessoas 
podem ganhar dinheiro, mas não podem por meio dele afetar a distribuição 
de riquezas. Não são permitidos certos tipos de negócios, como apostas, pro-
dução de bebidas, fraudes, negócios ociosos, músicas, danças, prostituição, 
nem manifestações exuberantes de riquezas (RIZA, 2008, p. 14-17). Há ainda 
a necessidade de ações de caridade, devendo os que possuem mais riquezas 
lutarem contra a exclusão e a pobreza.

2. CARACTERÍSTICAS DOS BANCOS ISLÂMICOS

Em face da religião, o sistema bancário necessariamente deve participar 
de perdas e lucros, sempre se evitando a mera especulação. O principal obje-
tivo de um banco islâmico é atuar diretamente na economia, gerando riqueza 
em face de participação nas atividades econômicas, compartilhando os riscos 
e as recompensas decorrentes dos preços das mercadorias, serviços e benefícios. 
Ou seja, os bancos islâmicos seguem diferentes princípios. Em tese, buscam 
atuar com uma economia mais “moral” que possa ser utilizada considerando 
os princípios do Islã, bem como os interesses locais e gerais. 

Enquanto em um banco convencional o dinheiro é usado como mer-
cadoria, sendo a base o sistema de retorno por meio de juros, criando uma 
relação entre credor e devedor, não participando o banco diretamente do ne-
gócio, em um banco islâmico tem-se uma íntima relação com o setor produti-
vo, buscando-se lucro, porém com participação na produção, nas transações, 
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sendo corrente os termos “parceiro”, “investidor”, “comprador” e “vendedor” 
(HASSAN; LEWIS, 2007, p. 38-40).

Nos bancos islâmicos, podem-se listar produtos participatórios, como geren-
ciamento de investimentos (Mudharabah), de parceria (Musharakah), leasing (Ijarah), 
compra e venda (Murabaha), contratos de trabalho (Istisna’), entre outros9. 

Os bancos islâmicos foram inventados no século XX, buscando uma re-
novação de princípios e práticas, um banco que fosse moral e amigo. No 
entanto, o paradigma da atividade em si é notado. As pressões da liberaliza-
ção e globalização dos serviços financeiros têm sido um grande obstáculo10. 
Essa necessária relação com o negócio em si não se mostrou exitosa. Muitas 
vezes, em face da ausência de oportunidades lucrativas nos próprios países 
islâmicos, muitos passaram a aplicar em países ocidentais, principalmente no 
ramo imobiliário. Entende-se inclusive que atualmente os bancos islâmicos 
são congêneres aos ocidentais, apenas usando uma linguagem menos direta 
para caracterizar a atividade que visa eminentemente o lucro.

Há também intensa relação da sharia com os produtos financeiros, eis 
que estes passam por uma espécie de aprovação por grupos religiosos, que bus-
cam assegurar que a atividade sempre agregue algum tipo de valor à transação, 
afastando-se a mera possibilidade de se gerar apenas juros, o que, entretanto, 
gera uma ausência de transação em face dos diversos entendimentos desses 
grupos, conforme destaca Ângela Martins (apud HESSELESSEL, 2012)11.

Ainda assim, embora, em tese, a mentalidade dos bancos islâmicos seja 
diferente, o uso do dinheiro pelos meios bancários normais para fiscalizar o 
terrorismo permite o rastreio e bloqueio das atividades. É certo que o terro-
rismo, bem como o crime organizado também se utilizam da rede bancária 
islâmica ou ocidental para o financiamento de suas atividades. 

O sistema de lavagem de dinheiro, consubstanciado no processo de con-
verter atividades ilícitas em processos financeiros que buscam fazer com que os 

9 PRASTYO, Dedy Dwi; HARDLE, Wolfgang Karl. Introduction to Islamic Banking: A Basic Con-
cept. Center for Applied Statistics and Economics. Humboldt-Universitat zu Berlim. 2012. Disponível 
em: <https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/quantitativ/statistik/members/personalpages/wh/
talks/20120619_pra_hae_islamic_banking.pdf>. 

10 KAHF, Monzer. Islamic Banks at the threshold of the third millennium. 1999. Disponível em: 
<http://ierc.sbu.ac.ir/File/Article/islamic%20banks%20at%20the%20threshold%20of%20the%20
third%20millennium_93616.pdf>.

11 Ângela Martins, brasileira conhecedora do sistema bancário Islâmico, destacou que os produtos e ser-
viços financeiros são avaliados de forma específica, por um conselho de estudiosos da lei islâmica, a 
sharia. Por isso, esses órgãos são chamados de “sharia boards”. Porém, é nos sharia boards que reside 
uma das grandes dificuldades da banca islâmica hoje, que é a carência de padronização. E por que isso? 
Porque muitos bancos têm seus conselhos formados por estudiosos de escolas legais diferentes. Existem 
cinco escolas principais: hanafitas, malequitas, chafeitas, hambanitas e jafaritas. Cada uma delas tem 
entendimentos diferentes a respeito de diversas questões. Consequentemente, o que um determinado 
estudioso considera compatível com a lei islâmica pode ser tido como inadequado por outro. 
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recursos não sejam identificados como provenientes de crimes12, assim como 
as atividades de fraude por meio de sistemas bancários inclusive se mostraram 
bem recorrente no Brasil, o que se tornou mundialmente conhecido por meio 
da operação Lava Jato13.

Todavia, uma ferramenta ancorada em um sistema bancário antigo e tri-
bal de transferência monetária informal já mostrou que pode ser usada como 
complemento para tais transferências monetárias ilícitas, a Hawala.

2.1. Espécies de remessas informais

Um método que pode ser utilizado como forma de remessa sem sub-
missão aos sistemas legais que regem sistemas financeiros é a entrega física 
de dinheiro ou mercadorias de valor. Geralmente, o imigrante confiaria o 
dinheiro a um parente, amigo ou alguém de confiança para fazer a entrega do 
dinheiro14. Um exemplo é pedir para algum conhecido que irá viajar ao país 
destino que leve determinada quantia. Também pode ser feita pelos próprios 
imigrantes que em uma visita de retorno pagariam o valor ao atravessador do 
país destino. É uma modalidade mais difícil de ocorrer, eis que os custos de 
transporte e de pagamento seriam feitos pelo próprio imigrante, que arcaria 
com diversos custos indiretos, sendo uma modalidade de difícil ocorrência, 
até em face das limitações de transporte com quantias elevadas de dinheiro.

Também pode ser utilizada a transferência relacionada a outros serviços, 
como casas de câmbio, casas de financiamento ilegais, empresas de importa-
ção, exportação e de transporte, joalherias e até lojas de vestuário, que agregam 
às atividades a entrega de dinheiro a determinada pessoa. 

O uso também de operadores independentes é bastante usado. Muitas ve-
zes são pessoas com laços culturais e étnicos. São negociantes que cobrem uma 
extensa área geográfica, mas não são tão grandes ou sofisticados quantos os 
bancos. Atuam por meio de sites ou publicidade visando atingir determinados 
nichos ou grupos de pessoas, sendo tais serviços bastante comuns na Somália 
e Paquistão, por exemplo. Os investigadores Jost e Sandhu (2000, p. 5) citam 
exemplo da transação:

12 MULLIGAN, Erin M. Evaluating the Social Control of Banking Crimes: An Examination of Anti-
Money Laundering Deficiencies and Industry Success. Graduate Theses and Dissertations. 2015, p. 11. 
Disponível em: <http://scholarcommons.usf.edu/etd/5747>. Acessado em: jan. 2017.

13 Conheça mais sobre a operação Lava Jato em: <http://lavajato.mpf.mp.br/>.
14 Pieke, Van Hear e Lindley (2005, p. 20) afirmam: “Taxi drivers are sometimes used to send Money home 

across borders in Southern Africa. Genesis (2004) gives the example of a migrant worker in South Africa 
who sends up 600 rand per month to her children in Zimbabwe: she often pays taxi drivers 120 rand to 
do so. The money is taken directly to the recipients. Anecdotal evidence suggests that taxis generally 
charge about 20 per cent of the total transfer value to transport remittances from South Africa to neigh-
bouring countries”.
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An effective way to understand Hawala is by examining a single Hawala transfer. 
In this scenario, which will be used throughout this paper, Abdul is a Pakistani living 
in New York and driving a taxi. He entered the country on a tourist visa, which has 
long since expired. From his job as a taxi driver, he has saved $5,000 that he wants 
to send to his brother, Mohammad, who is living in Karachi. Even though Abdul is 
familiar with the Hawala system, his first stop is a major bank. At the bank, he learns 
several things: The bank would prefer that he open an account before doing business 
with them; The bank will sell him Pakistani rupees (Rs) at the official rate4 of 31 to 
the dollar; and The bank will charge $25 to issue a bank draft. This will allow Abdul 
to send Mohammad Rs 154,225. Delivery would be extra; an overnight courier service 
(surface mail is not always that reliable, especially if it contains omething valuable) can 
cost as much as $40 to Pakistan and take as much as a week to arrive. Abdul believes 
he can get a better deal through Hawala (…) he sees the following advertisement5 in 
a local Indo-Pak. Newspaper. Abdul calls the number, and speaks with Yasmeen. She 
offers him the following deal: A fee of 1 rupee for each dollar transferred; 37 rupees 
for a dollar; and Delivery is included. Under these terms6, Abdul can send Moham-
mad Rs 180,000. He decides to do business with Yasmeen. The Hawala transaction 
proceeds as follows: Abdul gives the $5,000 to Yasmeen; Yasmeen contacts Ghulam in 
Karachi, and gives him the details; Ghulam arranges to have Rs 180,000 delivered 
to Mohammad. 

Atividade semelhante se dá com as pequenas instituições de finanças e 
até mesmo associações de imigrantes. O acesso que os imigrantes possuem ao 
sistema bancário formal é muito limitado. Isso se dá pelo custo das transações, 
sua lentidão ou mesmo pelas exigências de documentações, que muitas vezes 
inexistem por ser o imigrante ilegal.

3. HAWALA 

Segundo Passas (2005, p. 25), Hawala significa “transferência” em árabe 
e “referência” em hindu. Ainda segundo referido autor, é mais uma das ma-
neiras informais de transferência de fundos que existem ao redor do mundo, 
baseadas em transferências físicas de pecúnia, como o “hundi, fai chien, padala, 
phoe kuan, hui, kúan, chíao hui, nging sing kek”15. São sistemas informais basea-
dos em remessas de dinheiro sem efetivamente transferir dinheiro em si. A pes-
soa que remete o dinheiro o entrega a um atravessador no país de origem onde 
se encontra o remetente do dinheiro. O atravessador recebe o dinheiro e dá 
uma ordem, via telefone, fax, internet ou algum sistema eletrônico, para que 
outro atravessador no país destino entregue a quantia a determinada a pessoa. 

Para Wheatley (2005), Hawala é um dos serviços financeiros, tradicional-
mente operados fora do setor de financiamento convencional, no qual valores 

15 PASSAS, Nikos, op. cit, p. 15.
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ou fundos são movidos de uma região geográfica para outra. Há transferência 
de dinheiro sem movimentá-lo. 

Deve haver uma elevada confiança entre os participantes atravessadores, 
que criam as mais variadas formas de posterior acerto das contas. Após um 
período posterior, pode o atravessador que enviou o valor ser ressarcido por 
meio de remessa de quantias ilegais por meio de transferências para bancos 
localizado no exterior ou até mesmo simulação de venda de algumas mercado-
rias ou com preços que não condizem com a realidade, a fim de justificar as 
transferências realizadas.

Egídio Cardoso (2012) exemplifica o sistema:

o emigrante dirige-se a um operador do sistema (Hawala dar) – uma qual-
quer lavandaria, pizzaria, casa de câmbios, agência de viagens ou pequena 
loja numa qualquer esquina da cidade onde trabalha – e aí entrega a quantia 
que quer remeter. Pelo serviço pagará uma pequena comissão e como garantia 
recebe um código que remeterá ao destinatário. Mediante uma simples comu-
nicação, por fax, telefone ou, mais modernamente, por mail, é dada ordem ao 
Hawala dar correspondente, localizado no destino, que disponibilizará um 
valor equivalente a ser entregue à família do emigrante perante a exibição do 
código respectivo. O encontro de contas entre os dois operadores far-se-á em 
menos de uma semana por uma qualquer operação semelhante, mas de sentido 
inverso, completando-se o circuito sem que o dinheiro tenha circulado, não 
existindo comprovativos, recibos, registos, ou fluxos financeiros visíveis que 
permitam estabelecer um qualquer elo de ligação ou conexão entre montantes.

A rede Hawala pode ter se originado na Ásia há séculos atrás para permi-
tir o trânsito seguro de dinheiro para os mercadores que viajavam pelas rotas 
comerciais e é usada atualmente para transferir dinheiro dentro de territórios, 
internacionalmente e até como forma de concessão de crédito16, o que pode 
ser feito de forma legal e ilegal, sendo que a última é mais corrente, eis que 
as transferências monetárias intra ou internações devem ser feitas segundo os 
sistemas legais, o que torna a Hawala ilegal, eis que ficam fora dos sistemas de 
controle de diversos países, por não ficarem registradas. Goede (2003) destaca 
que a Hawala não é apenas um banco do submundo, havendo conexões com 
bancos ocidentais de diversas formas, além de ser usada por trabalhadores 
imigrantes principalmente orientais. 

“Hawala” é um termo usado para designar redes informais de mudança 
de posse de valores monetários, com base na confiança, honra e reputação. 
Embora tais princípios também estejam presentes na base do sistema bancário 

16 GOEDE, Marieke de. Hawala discourses and the war on terrorist finance. Environment and Planning 
D: Society and Space. Volume 21, 2003, p. 513. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download? doi=10.1.1.138.333&rep=rep1&type=pdf>. 
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tradicional, neste há registros das operações, sendo que na Hawala a confiança 
e a reputação por si só são suficientes, dispensando-se a formalização do ne-
gócio jurídico, que não deixa rastros físicos e nem digitais de sua realização17. 
Assim como os demais métodos acima indicados, envolve diversos interme-
diários para permitir as transferências bancárias de forma legal, mas também 
por grupos criminais e terroristas, com o objetivo de dificultar o rastreio por 
parte dos investigadores.

Embora o sistema bancário comum também tenha sido e seja usado para 
financiar o terrorismo, o sistema de transferência da Hawala ficou estereoti-
pado após os ataques de 11 de setembro de 2001, em que se afirmou que tal 
sistema teve papel relevante para o financiamento dos atos terroristas. Após os 
atentados, passou-se a dar atenção para remessas formais e informais de quan-
tias monetárias. Até mesmo as remessas formais não são conhecidas por com-
pleto em termos de valores e finalidades18. Ainda assim, ambas, as remessas 
formais e a Hawala, também são usadas para bons propósitos, principalmente 
em países não desenvolvidos.

Até mesmo em países desenvolvidos é grande o uso de métodos informais 
de remessa por imigrantes, que encontram dificuldades e custos em se utilizar 
do sistema bancário formal para remessas de dinheiro aos seus familiares em 
países de origem.

3.1. Uso legal da Hawala 

 As remessas internacionais informais para determinados países emigra-
tórios têm se mostrado frequente. Os imigrantes buscam remeter parte de seus 
ganhos aos seus entes em seu país de origem, chegando as transferências legais 
serem apenas uma fração do total, sendo que os valores informais constituem 
uma importante fonte para certos países em desenvolvimento19. 

17 Goede (op. cit., p. 518) destaca que o sigilo não é estranho às instituições financeiras ocidentais, sendo 
que “wester banks’ willingness to receive flight capital from elites and corrupt regimes in Africa or Latin 
America, Sica argues, suggests that ‘money laundering is a term of opprobrium to describe the move-
ment of Money to or form undesirable persons, organizations or countries”. 

18 Goede (op. cit., p. 518) destaca: “to give some examples, it is estimated that Latin America received 
US$18 billion from US residents in 2001 through wire-transfer companies, which are now under in-
vestigation as part of the war on terrorist finance. In several countries, including El Salvador and 
Nicaragua, remittances represent more than 10% of gross domestic product, and in Mexico the value 
of remittances exceeds both tourism and agriculture revenues (Hendricks, 2002). By comparison, an 
International Labour Organisation (ILO) study on remittances to Bangladesh found that in some rural 
areas of that country almost all families receive remittances, mainly from Saudi Arabia and Singapore, 
and that remittances constitute an average of 51% of the total income of these families (Siddiqui and 
Abrar, 2001)”.

19 Pieke, Van Hear e Lindley (2005, p. 17): “There is much inconsistency in the literature as to what con-
stitutes an ‘informal remittance system’ is quite often simply a residual category: everything that is not, 
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Entretanto, essa movimentação se dá por vários fatores como os altos cus-
tos de transferências legais, a dificuldade de acesso aos meios formais de transfe-
rência por parte dos imigrantes, aspectos culturais. As transferências informais 
possuem um lado positivo e outro negativo. O positivo é de ser mais célere, 
menos custosa, e acessível às pessoas pobres e também às que moram em áreas 
rurais, sendo que o acesso ao sistema bancário formal é mais difícil ao imigrante 
principalmente no início de suas atividades no país destino. Já o lado negativo 
é evidenciado pelo potencial uso para lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.

A quantificação dos valores envolvidos nas transferências oriundas do 
sistema de Hawala não é precisa, tendo em vista a própria informalidade das 
práticas, mas os valores giram na casa de trilhões de dólares, transferidos de 
forma pulverizada20.

3.2. Uso ilegal da Hawala 

Como visto acima, são várias as vantagens da Hawala, que atraem milha-
res. A grande maioria das transações são legítimas (white Hawala), mas uma 
percentagem favorece atividades ilícitas (black Hawala), que tiram proveito 
do anonimato para lavagem de dinheiro, fruto de atividades criminosas e até 
aplicação para fins terroristas.

A lavagem de dinheiro é composta de três fases, a colocação, a estratificação 
e a integração, podendo a Hawala ser usada em todas essas fases. A colocação 
permite que o dinheiro proveniente de atividades ilícitas seja introduzido no 
sistema financeiro, o que é difícil, visto que geralmente os países pedem decla-
rações para depósitos que ultrapassem determinada quantia. A Hawala pode ser 
útil na fase da colocação, eis que a pessoa que pratica a Hawala normalmente 
opera outros negócios entre países, tais como, importação, exportação, locadoras 
de carros joalherias, casas de câmbio, entre outros, e pode superfaturar valores 
para fins de justificar as remessas internacionais que faz sob o sistema legal, omi-
tindo e justificando o que fora transferido via sistema informal21. 

on the basis of one or the other criterion, formal. However, we have to accept that informal remittance 
systems has now become a commonly used and, more importantly, politically charged term that can no 
longer be dismissed simply on the basis of its analytical fuzziness”. 

20 Chêne e Hodess (2008, p. 3): “Some countries make estimates based on their expatriate community and 
balance of payment data. In Pakistan, officials estimate that more than USD 5 to 7 billions enters into 
the country every year through Hawala channels. (Please see: http://www.treas.gov/offices/enforce-
ment/key-issues/hawala/). In the case of India, Interpol estimates the size of Hawala at possibly 40% of 
the country’s gross domestic product. It is estimated that globally between USD 100 billion and USD 
300 billion flow through informal remittance systems every year. Please see: http://www.un.org/esa/
desa/papers/2002/esa02dp26.pdf.”

21 Jost e Sandhu (op. cit., p. 12), considerando o exemplo dado acima, finalizam: “Hawala can provide an 
effective means of placement. In the example, Abdul gave Yasmeen US$ 5,000 in cash. Since she also 
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Na estratificação, busca-se a manipulação dos fundos para tentar dar um 
caráter legítimo a uma fonte ilícita de recursos. Para tanto, usam-se diversas 
transferências, mas que, ao se tentar usar o sistema bancário tradicional, pode 
haver rastreamento dos valores a permitir se chegar às fontes ilícitas. Também 
aqui a Hawala pode desempenhar um importante papel, eis que criam um 
caminho muito mais difícil de rastrear.

A integração é realizada por meio do investimento dos valores já maquia-
dos em investimentos lícitos ou mesmo para subsidiar novos investimentos 
ilícitos, como a Hawala permite dar ao dinheiro qualquer forma, dando a 
aparência de legitimidade.

Secreta por natureza22, a Hawala permanece um mistério para as pessoas 
que não pertencem a determinadas comunidades étnicas. Trata-se de transfe-
rência informal de recursos conveniente, discreta, rápida, barata e confiável. 
Referidas qualidades podem ser atrativas para ações de lavagem de dinheiro e 
de grupos terroristas23. 

No entanto, as ligações não são tão evidentes. Assim como para a Al-Qae-
da, as investigações demonstram que as transações decorrentes da Hawala não 
subsidiaram e nem foram as fontes primárias que deram fundos aos ataques 
de 11 de Setembro, eis que as importações correntes e as transações feitas em 
bancos convencionais foram as fontes24. 

Em vários países, as atividades informais são consideradas ilegais. 

operates a business (and also performs remittance services for others), she will make periodic bank 
deposits consisting of cash and checks. She will justify these deposits to bank officials as the proceeds 
of her legitimate business. Even though she might prefer it if reports were not filed, she will not object 
to this as it would arouse suspicion at the bank (and her business provides more than adequate justi-
fication). She may also use some of the cash received to meet business expenses, reducing her need to 
deposit that cash into her bank account”.

22 Joseph Wheatley (op. cit., p. 353): “Due to the secretive nature of hawala, few statistics exist about 
its use. Using the latest figures available, Interpol, an international police organization, estimated 
that in 1998, the amount of money in India’s hawala system (which is illegal) totaled $680 billion. 
That amounts to 40% of the country’s Gross Domestic Product, but estimates have ranged as high 
as 50%.”

23 Mulligan (2015, p. 16): “One important difference here is the legality of the funds’ sources involved 
in terrorist financing. This potential legitimacy of funds involved actually limits countries’ abilities to 
apply the existing anti-money laundering measures to terrorist financing. Recall that money launder-
ing is meant to ensure profits are generated from various criminal activities, which is done through the 
obscuring of any connections between the crime and the funds it generated. The terrorists’ funds may 
originate from perfectly legal sources, and rather than focusing on the generation of profits, their goal 
is to obtain resources to support terrorist operations. “In a number of countries, terrorist financing thus 
may not yet be included as a predicate offence for money laundering, and it may be impossible therefore 
to apply preventive and repressive measures specifically targeting this terrorist activity”.

24 Joseph Wheatley (op. cit., p. 358): “However, al Qaeda used hawala to remove its funds from Afghani-
stan as U.S.-led forces swept through the country in 2001. It also used hawala to help finance the Ameri-
can Embassy bomgings in Kenya and Tanzania in 1998”.
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3.3. Relação da Hawala com o Estado Islâmico

Os combates ao Estado Islâmico se dão em várias frentes, sendo uma 
delas a tentativa de limitar o financiamento e os fundos dos quais dispõe o 
Estado Islâmico, o que se mostra bem dificultoso, tendo em vista as diversas 
modalidades de financiamento dos quais se vale o grupo. Como visto acima, 
o grupo terrorista se vale de uma rede vasta de recursos, como os provenientes 
do contrabando de petróleo, gás, antiguidades, crimes extorsivos e doações de 
simpatizantes. Tem sido impostas sanções aos países que comercializa o petró-
leo criminoso ou que permite o envio de recursos25. 

Ainda assim, as transferências informais são utilizadas para financiar o 
terrorismo26. 

CONCLUSÕES

O Estado Islâmico gerencia uma sofisticada rede de financiamentos, sen-
do que a parte principal é proveniente de atividades que se aproximam da 
realizada por um Estado propriamente dito, com exploração de território e 
povo. Há uma vasta região territorial que fornece petróleo e riquezas, como 
antiguidades, além de recursos provenientes de extorsões, parecidas com tribu-
tos, em contraprestação de diversas atividades.

A estrutura de financiamento interno se diferencia das demais organi-
zações terroristas. É certo que é fonte considerável a proveniente de doações, 
mas, em face da magnitude e sofisticação do grupo, atribuir a Hawala – um 
sistema de transferência informal que, assim como outros, é vastamente uti-
lizado em todo o mundo – pode não ser tão efetivo, eis que o combate a esse 

25 COHEN, David S. Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David S. 
Cohen at The Carnegie Endowment for International Peace, ‘Attacking ISIS’s Financial Founda-
tion. US Department of the Treasury, October 23, 2014. Disponível em: <http://www.treasury.gov/
press-center/press-releases/Pages/jl2672.aspx>. Acessado em: jan. 2017.

26 Levitt, em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros, em 2014: “In a surreal encounter in 2009, 
I experienced firsthand Qatar’s penchant for passing legislation and considering the matter closed 
without any implementation or enforcement. In a meeting with Qatari officials in Doha, I asked how the 
Qatari FIU assessed the compliance of local Hawalas (informal money transfer businesses common in 
the region) with a then-new law requiring Hawalas to register with the government or shut down. The 
official explained – with a straight face – that there appeared to be no Hawalas operating in the country 
since none had registered with the authorities as required under the new law. In fact, the official had 
an identical conversation with IMF assessors just a few weeks earlier. Highly skeptical that not a single 
Hawala operated in the country, IMF experts returned to their hotels and asked expatriate foreign work-
ers how they sent money back to their families in their home countries. Their answers were hardly sur-
prising: ‘Hawalas’. The IMF team returned to the official with a long list of Hawalas operating openly 
in Qatar, required the government submit an updated section of its report on this issue to the IMF, and 
stressed the need to actually implement and enforce new laws”.
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grupo terrorista parece se mostrar eficaz com os métodos de combate entre 
Estados propriamente ditos.

O grupo se utiliza de forma intensa da própria rede bancária formal, de 
onde obtém valiosos recursos27. Ou seja, em determinadas regiões, o grupo 
terrorista controla a própria rede bancária, em típica atividade de controle e 
de taxação de um Estado propriamente dito, inclusive com a intenção de criar 
moeda conforme visto.

Há um amálgama entre atividades estatais incipientes e práticas crimino-
sas não diferentes das verificadas em muitos países legítimos. Nem mesmo as 
atividades de agricultura estão livres de atividades de extorsão. São confiscadas 
inclusive partes da própria produção rural. Há inclusive controle de preços 
de determinados produtos agrícolas, mostrando aqui uma incipiente e voraz 
intervenção nos moldes de um Estado convencional28. 

O grupo controla também minas, sítios arqueológicos, taxações ilegais 
de mercadorias e de transferências bancárias, pagamento de salários a fun-
cionários do governo e de seus próprios funcionários. Há também intensa 
propaganda, que se utiliza das vulneráveis e permissivas redes sociais. Tais 
atividades, que se assemelham às praticadas por um Estado legítimo e consoli-
dado, são praticadas às claras com atividades criminosas, como sequestros por 
resgates, execuções públicas, esse outros crimes.

Dessa forma, os valores gerais recebidos por meio de doações provenien-
tes de sistemas informais de transferência de valores podem não ter relevância 
para direcionar as atividades de combate ao grupo. Os sistemas informais de 
transferência são praticados em larga escala em diversos países, chegando al-
guns a corresponder a percentuais relevantes do PIB. 

Após os atentados de 11 de setembro, as transferências informais de va-
lores ganharam a atenção ao redor do mundo; argumentos sobre o potencial 
uso desse sistema secular de transferência de recursos para fins terroristas, em 
face das dificuldades de rastreamentos. Entretanto, não se pode esquecer que o 
principal uso de tal sistema é sua efetividade e acessibilidade a pessoas pobres 
no intento de remeter valores aos seus familiares em seus países de origem. 
Mesmo diante do desenvolvimento tecnológico e facilidades de comunicações 
e transporte, o sistema ainda persiste.

27 FATF (2015), “The US estimates that ISIL has generated, or has had access to the equivalent of 
at least a half billion US Dollars (USD) in cash alone as it has taken control of state-owned bank 
branches located in the Ninevah, Al-Anbar, Salah Din, and Kirkuk provinces in Iraq over the latter 
half of 2014.”

28 FATF (2015, p. 15): “The UN Food and Agriculture Organisation estimates that ISIL currently oper-
ates in part of Iraq that account for over 40 percent of Iraq’s wheat cultivating land.29 This allows the 
group to profit from the wheat industry while strategically restricting supplies to minority Yazidi and 
Christians as well as those who oppose ISIL’s campaign”.
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Não se discute aqui a ilegalidade do sistema em vários países, eis que a 
remessa ilegal internacional em si, ainda que para fins legítimos, pode con-
figurar inclusive crime em várias nações. No Brasil, por exemplo, a Lei nº 
7.492/1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, em seu 
artigo 22, define que: 

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover 
evasão de divisas do País: 
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, 
sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele man-
tiver depósitos não declarados à repartição federal competente.29 

Portanto, no Brasil, o uso da Hawala traz inclusive aspectos penais para 
os envolvidos. 

Não se descarta, também, que a Hawala pode sim ser usada para fins 
terroristas, bem como para a lavagem de dinheiro em geral. Entretanto, para 
sustentar uma atuação como a do Estado Islâmico, como destacado, as fontes 
de recursos são mais parecidas com as de que um Estado legítimo se utiliza, 
por meio de comércio e taxações, ainda que ilegais. 

Contudo, o combate ao grupo Estado Islâmico, infelizmente, é mais efe-
tivo com o uso dos meios tradicionais de guerra, para fins de desconstituir a 
rede, notadamente em face do volume de recursos e diversidade de fontes de 
obtenção para fins de manutenção de estruturas a propiciar o surgimento de 
um Estado propriamente dito.
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caPítulo 20

FluxoS MigratórioS E o FinanciaMEnto  
do tErroriSMo intErnacional

João Paulo de Campos Echeverria

INTRODUÇÃO

O movimento pendular natural e a fluidez do processo de secularização, 
ora tangenciando uma participação mais efetiva dos segmentos religiosos na 
administração do Estado, e em determinados momentos da história repelindo 
essa participação, assim como o fluxo migratório e o volumoso acesso aos 
meios de comunicação, parece que atingiu as estruturas primárias do chamado 
“espaço público” e o colocou sob uma severa crise de identidade1. Isso porque, 
a bem da verdade, os discursos ocidentais do constitucionalismo e, especial-
mente, dos direitos humanos atrelados a uma necessidade democrática não 
conseguem atingir o modelo de Estado confessional, especialmente no caso 
dos países de tradição muçulmana2. 

Com isso, e para além do desequilíbrio natural decorrente da relação 
entre as diversas tradições culturais e religiosas da sociedade, o Estado agora 
passa a gerir culturas cada vez mais distantes entre si, tracionando o espaço 
público e, ao que tudo indica, deixando-o vulnerável a um domínio ideológico 
autorreferencial, exatamente como aconteceu no caso do uso do véu islâmico 
em solo francês, em que o Estado optou por exigir que em seu território o 
princípio magno de regência das relações sociais fosse balizado pelos critérios 
democráticos franceses (chamado de “vivre ensamble”)3 à revelia da pluralidade 
cultural da sociedade.

1 BHARGAVA, Rajeev. Rehabilitating Secularism. In: Rethinking Secularism, eds. CALHOUN, Craig; 
JUERGENSMEYER, Mark and VANANTWERPEN, Jonathan. New York, US: Oxford University 
Press, 2011. p. 97.

2 AN-NA`IM, Abdullahi Ahmed. Islam and Secular State: negotiating the future of Shari`a. Havard 
University Press, Cambridge, Massachusetts /US: 2009. p. 4-5.

3 S.A.S vs. França (43835/11), julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 2015, no sentido de 
deixar à margem nacional de apreciação o direito de a França determinar os limites de manifestação da fé 
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Ainda mais recente (2017) é o caso em que a Corte Europeia de Direitos 
Humanos (CEDH) referendou a decisão Suíça de multar àqueles que negligen-
ciassem, por qualquer aspecto, o critério multicultural do sistema educacional 
do Cantão de Balé-Ville, obrigando que meninos e meninas frequentassem con-
juntamente as aulas de natação (aulas mistas), o que refletiria uma violência aos 
princípios islâmicos concernentes à criação dos infantes que, segundo apontado 
pelos autores da demanda diante da Corte, devem estar preparados para aceitar 
a disposição do Corão no sentido de que devem cobrir os corpos femininos4. 

Ambas as decisões citadas refletem, em última análise, o fato de que a so-
ciedade contemporânea, nos mais diversos territórios, deixou de estar mapea-
da por uma cultura ancestral, sedimentada em laços de ocupação e construção 
histórica de seu povo, para representar uma pluralidade absolutamente inédi-
ta, e que a cada dia apresenta novos e diferentes traços culturais, segmentando 
etnias e formatos sociais ainda mais diversos.

Isso porque, para além do desenvolvimento natural das sociedades, ago-
ra o mundo vive uma grave crise migratória decorrente de circunstâncias de 
guerra, terrorismo e pobreza, ainda mais acentuados, embora, vale afirmar, 
referidos eventos terem se tornado infelizmente costumeiros na trajetória civi-
lizacional da humanidade, 

Por outras palavras, se antes a preocupação era com a manifestação da 
diversidade dos cidadãos formados a partir da trajetória civilizacional de cada 
Estado, de maneira endógena, e especialmente no que concerne ao iluminis-
mo e à segregação das religiões da administração dos negócios e formação das 
razões públicas, agora o cenário de construção do espaço público é exigido 
diante da necessidade de acomodar, nos mesmos limites territoriais e sob as 
mesmas garantias, culturas provenientes de todas as partes do mundo.

Com efeito, a proposta deste artigo é apresentar como essa nova estrutura 
de relações culturais deve se acomodar no Ocidente, especialmente no sentido 
de discernir o modelo de Estado laico à luz dos critérios fundamentais da de-
mocracia para, em última análise, apontar os desafios que são diuturnamente 
enfrentados pela Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH).

Estado Laico em crise

De um modo geral, especialmente aos olhos utopicamente democráticos 
do Ocidente5, em um primeiro momento pode-se pensar que em um Estado 

em seu espaço de soberania que, no caso, comporta o princípio do “vivre ensamble” que, em resumo, traduz 
a ideia de que os indivíduos devem viver sobre as mesmas bases e em plena comunicação intersubjetiva.

4 OSMANOĞLU et KOCABAĞ vs. SUISSE (29086/12). Julgado em 10 de janeiro de 2017.
5 DAHL, Robert A. On Political Equality. US: Yale University Press, 2000. p. 21.
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laico equilibrado, e portanto democrático (pós-secular, na perspectiva de Ha-
bermas6), a origem cultural e religiosa dos indivíduos seja irrelevante, pois 
as garantias individuais seriam abraçadas como quaisquer outras a partir da 
noção de liberdade no exercício da razão e da própria imposição de regras de 
convívio a partir da matriz do Estado, independentemente da origem étnica 
ou da formação religiosa do indivíduo. Até mesmo porque a prática, ou me-
lhor, o exercício da democracia sugere, a rigor, a pluralidade social.

Esse referencial é absolutamente fundamental quando se trata de identi-
ficar a laicidade do Estado, pois os pressupostos da democracia, sob qualquer 
critério contemporâneo de direitos fundamentais ou mesmo de direitos hu-
manos (no ocidente), devem levar em consideração se o povo apto a governar 
o Estado é substancialmente igual e livre. Ou seja, que não há, ao menos por 
parte do Estado, qualquer distinção capaz de traduzir qualquer ingerência em 
suas razões públicas.

Com efeito, se a igualdade – como condição imanente ao ser humano – e 
a liberdade são refletidas como substância no pressuposto do modelo demo-
crático, o resultado da justaposição desses valores é, exatamente, a necessidade 
de compreensão das diferenças e, sobretudo, a exigência de que não se pode 
subjugar a pluralidade étnica e cultural dos indivíduos na sociedade.

Contudo, em sendo esse o pressuposto da democracia, é importante con-
siderar que determinadas expectativas de direitos fundamentais, formados a 
partir de uma identidade social coletiva, nem sempre encontram par nas tradi-
ções e culturas7, e quando isso atenta sobre o exercício da religiosidade, em que 
a eternidade é o alcance das limitações impostas às condutas e a intimidade é o 
lar das aspirações do indivíduo, o modelo de Estado laico é desafiado, e as es-
truturas institucionais para o equilíbrio do espaço público passam a exigir de-
senhos mais sofisticados, de modo a acomodar a pluralidade de cosmovisões 
existentes na sociedade sem que haja qualquer violência à liberdade individual.

Ao Estado laico, na relação com o indivíduo em suas características ne-
cessárias para assim ser considerado, resta se colocar na posição de proteção ao 
exercício da religiosidade (garantia positiva) ou, de outro lado, simplesmente 
não invadir essa liberdade para o exercício da religiosidade sob qualquer pre-
texto, deixando a liturgia a cargo da religião sem qualquer interferência por 
parte do Estado (garantia negativa). 

O problema, nesse sentido, reside, portanto, na dificuldade em encon-
trar um caminho seguro de proteção pelo Estado para a garantia absoluta 

6 HABERMAS, Jürgen. Fé e Saber. Tradução de Fernando Costa Mattos. São Paulo, Editora UNESP, 
2013. p. 41.

7 TODOROV, Tzvetan. O medo dos bárbaros: para além do choque das civilizações. Tradução de Gui-
lherme João de Freitas Teixeira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. p. 72.
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das liberdades de consciência sem violar a religiosidade do indivíduo prove-
niente de uma matriz cultural e religiosa diversa daquela que é majoritaria-
mente professada pelo seu povo. 

Contudo, o desafio tem se tornado absolutamente grandioso a qualquer 
governo de Estado, especialmente diante do cenário mundial contemporâneo, 
que vem retratando uma verdadeira crise nas categorias migratórias – notada-
mente diante do terrorismo e das guerras. Isso porque o volume do tráfego de 
culturas pelo mundo transformou as fronteiras sociais e étnicas em verdadei-
ras trincheiras.

Com efeito, diante desse cenário, o ideal de Estado laico, democrático, 
tem mudado – como um modelo biológico – para um modelo verdadeiramen-
te laicista e antidemocrático, que se lança cada dia com maior frequência em 
rota de colisão com aquele modelo de neutralidade, de justa laicidade, que foi 
preconizado pelos iluministas e que foi a bandeira do Ocidente, especialmente 
da Europa8 até então. 

Ou seja, em um cenário de pluralidade é fundamental que a composi-
ção das instituições que garantem o equilíbrio do espaço público seja capaz 
de atender esse novo desenho social, mormente quando o panorama da 
contemporaneidade apresenta um fluxo migratório sem igual na história da 
humanidade. 

O Estado laico, como modelo democrático, naturalmente plural em rela-
ção aos indivíduos que o compõe, e de acolhimento da diversidade étnica, está 
em crise e em direção ao seu esgotamento enquanto pressuposto de garantia 
de liberdade e igualdade entre os indivíduos.

Na medida em que o Estado busca ou se acomoda com o silêncio da re-
ligiosidade da sociedade, ou seja, ignora seu dever de proteger o exercício livre 
da razão por parte dos indivíduos (garantias democráticas positivas), acaba 
por impedir a manifestação da livre consciência, e promove uma verdadeira 
clausura sociocultural sobre determinado segmento religioso. 

Essa característica, para além das estruturas estatais, pode ser percebida 
em alguns casos julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), 
que vivencia cotidianamente esse fenômeno no interior dos Estados signatá-
rios da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das liberdades funda-
mentais, mas vem transformando o processo de secularização em uma ideolo-
gia racional própria, que deixa aos Estados, mesmo no ambiente internacional 
comunitário, a responsabilidade de lidar com direitos e garantias que ultrapas-
sam as fronteiras geográficas da soberania, e ignoram os critérios democráticos 
mínimos de pluralidade, igualdade e liberdade.

8 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 16.
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A complexidade da matéria, para além da religião islâmica na Europa, 
por exemplo, ganha corpo quando os critérios de globalização e de dominação 
pelo discurso dos direitos humanos9 supera o esquadro normativo da Corte 
Europeia de Direitos Humanos (CEDH) para adentrar a sala de estar de bi-
lhões de indivíduos espalhados pelo mundo, especialmente conduzidos pelas 
mídias de massa que, além da prestigiosa cadeia de informações, mudaram as 
fronteiras culturais da humanidade.

Isso porque desde que o mundo passou a se conhecer em toda a sua 
dimensão a diversidade cultural aflorou de maneira gritante, e o exacerba-
do fenômeno da globalização permite que sejam conhecidos pela TV – e 
ao vivo – hábitos culturais absolutamente estranhos de uns para com os 
outros10. 

Ainda mais complicado, o indivíduo está sendo apresentado ao mundo 
e a novas culturas por formas simbólicas alheias às suas experiências pessoais 
e sociais, e muitas das vezes até mesmo dissociadas da própria realidade11. 
Daí porque a escolha tradicional da palavra do ano, eleita pela Universidade 
Oxford, em 2016, tenha sido “post-truth”12. Sua definição é apresentada como 
um adjetivo ao fato de que a realidade é de menor importância para formar a 
opinião pública do que a crença sobre uma circunstância elaborada a partir da 
emoção ou de crenças pessoais13. 

O mundo parece um lugar cada vez menor e não há mais uma imensidão 
de territórios desconhecidos, mas sim um espaço completamente explorado, 
cuidadosamente mapeado e inteiramente vulnerável à ingerência dos seres hu-
manos14. Com efeito, se até então a comunicação era controlada por símbo-
los religiosos15, que geravam medo e controle social, hoje esse mecanismo de 
símbolos já não se sustenta, e as fronteiras do tempo e do espaço das notícias 
desapareceram, carregando consigo um volume incalculável de informação, 
conflitos culturais e, sem dúvida, muita “pós-verdade”.

9 SANTOS, Boaventura de Sousa. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo /SP, 
Editora Cortez, 2013. p. 3.

10 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 17.

11 SAID, Edward W. Orietalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Tradução de Rosaura Ei-
chenberg. 1a Ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 13.

12 Ou “pós-verdade”, em tradução livre.
13 post-truth. ADJECTIVE. Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influ-

ential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Disponível em: <https://
en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth>.

14 THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Tradução de Wagner de 
Oliveira Brandão; Petrópolis /RJ: Ed. Vozes, p. 40.

15 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Traducción de Javier Torrer Nafarrate. Mexico: 
Herder, 2007. p. 181.
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De um modo geral, quando se tem conhecimento que mulheres são im-
pedidas de estudar, são mutiladas (clitoridectomia), apedrejadas, ou mesmo 
proibidas de usar um simples véu sobre a cabeça em espaço público, a matéria 
passa a atrair um sentimento curioso e protecionista por parte dos indivíduos 
a milhares de milhas de distância dessas realidades, e que carrega consigo, em 
certa medida, uma necessidade de regulação por parte dos Estados para efeti-
vamente controlar o comportamento dos indivíduos, assim como a reação a 
esses fenômenos.

O clash cultural, como descreve Haza Markus16, por outro lado, diante de 
grave violência ao que se conhece como direitos humanos, ou, essencialmente, 
à liberdade do ocidente, pode promover uma reação social que, em si, pode 
colocar em grave risco o próprio equilíbrio do espaço público interno de cada 
Estado, apresentando situações de toda ordem, desde o acolhimento de novas 
manifestações culturais da diversidade até revoluções17. 

O problema é que, embora casos de violações a valores ocidentais não 
sejam novos e já façam parte de vasto acervo histórico, na contemporaneida-
de vêm sendo noticiados pelos mais diversos meios de comunicação nunca 
antes com tanta vivacidade e tão perto de todos nós, como descreveu Susan 
Sontag quando afirmou que “agora, guerras são também imagens e sons na 
sala de estar”18.

A diversidade étnica, portanto, está além da imigração e tem invadido os 
Estados por fronteiras que já não dependem da presença física dos imigrantes. 

São incalculáveis as situações de conflito étnico e que, aos olhos do ociden-
te, ao menos a partir do século XXI, carregam a equação radical e de difícil so-
lução para os Estados, que é estabelecer um mecanismo de proteção ao exercício 
da religiosidade (garantia positiva) sem, por outro lado, imiscuir-se na liturgia e 
nos dogmas das religiões (garantia negativa) em seu espaço de soberania.

Por outras palavras, é diante desse cenário, de pluralidade quase infinita, 
como é típico do fenômeno racional, que o espaço público é formado e que, 
agora, especialmente a partir do fluxo migratório e do trafego irrefreável de 
comunicação, tem se desequilibrado diante do aparente paradoxo conceitual 
da democracia e colocado em absoluta crise o modelo laico de Estado que se 
de um lado tem de se afastar da intimidade do indivíduo na sua religiosidade 
(garantia negativa), de outro tem de protegê-lo para que possa exercer esse sen-
timento (garantia positiva). Entretanto, para além dessa já complexa equação, 

16 MARKUS, Haza Rosa; CONNER, Alana. Clash!: 8 cultural conflicts that make us who we are. EUA: 
Penguin Group, 2014. p. 27.

17 Vide, neste caso, as revoluções classificadas como a “Primavera Árabe.”
18 SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo/SP: Compa-

nhia das Letras, 2003. p. 20.
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especialmente no ocidente, não pode se afastar de seus princípios primários 
de igualdade e liberdade.

 
1. O PLURALISMO, A RELIGIÃO E A CORTE EUROPEIA DE 
DIREITOS HUMANOS

Independentemente da origem geográfica dos imigrantes, o fato é que 
a dificuldade de interação e o estabelecimento de um pluralismo na socieda-
de reside exatamente nos fenômenos religiosos, cujo Ocidente secularizado 
tem demonstrado profunda dificuldade em lidar, mormente pelo fato de que, 
seja historicamente a partir das Cruzadas19, e agora pelos julgados recentes da 
Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), esquiva-se em promover uma 
forma distinta de se abordar o processo de secularização, deixando ao Estado 
o direito de tratar da matéria como melhor lhe convier, como no caso S.A.S vs. 
França (43835/11), em que, pelo instituto da margem nacional de apreciação20, 
foi mantida a lei francesa que veda o uso de vestes de tradição islâmica pelas 
mulheres sob o fundamento democrático do Estado francês.

Ou ainda como no caso Obst v. Germany (425/03), em que um indiví-
duo, chefe do Departamento de Relações Públicas da Igreja Mormon, foi 
demitido “sem justa causa”21 por haver contrariado dogmas daquela orga-
nização religiosa (adultério), e a CEDH deixou sob o instituto da margem 
nacional de apreciação a competência de resolução da questão. Ou mesmo 
como no caso conhecido como “swimming pool case” (Osmanoğlu et Kocabaş 
Vs. Suisse (29086/12), julgado em 10 de janeiro de 2017), em que a Corte 
Europeia de Direitos Humanos referendou a determinação suíça de que a fé 
islâmica não pode ser maior do que a necessidade de integração e formação 
dos infantes.

Existem dezenas de casos sobre a matéria tramitados ou julgados pela 
Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH) no mesmo sentido, ou seja, 
sem enfretamento direto, e talvez até não haja um outro caminho, mesmo 
porque a história tem mostrado que esse é um tema conflituoso e bastante 
complexo do ponto de vista pluralista. Ou ainda que a única saída seja aquela 

19 MAALAOUF, Amin. As Cruzadas vistas pelos Árabes. Tradução de Germiniano Cascais Franco. 
Lisboa, Portugal: Edições 70, 2013. p. 57.

20 O instituto da margem nacional de apreciação reflete a capacidade de flexibilização de conceitos comu-
nitários pelos Tribunais internacionais. Conforme destaca o Prof. Marcelo Dias Varella, “conforme a 
sensibilidade política permite um avanço em um tema específico, caminha-se regionalmente, fechando 
a margem nacional de apreciação dos Estados, ou seja, diminuendo as possibilidades de encontrar solu-
ções regionais”. In: VARELLA, Marcelo Dias. Internacionalização do Direito: direito internacional, 
globalização e complexidade. Brasília: UniCEUB, 2013. p. 115.

21 Tradução livre da expressão “without notice”.
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ilustrada por Hobbes, que apresentou um Deus na forma do grande Leviatã 
(estado soberano), e que esse Deus privatizou a religião22. 

Todavia, não se pode negar que, pelo uso da margem de apreciação sobre 
direitos fundamentais, especialmente de liberdade religiosa, o que está sendo 
fulminado é o direito à liberdade e, acima de tudo, vilipendiado o próprio 
conceito de democracia e o sangue deixado pelos iluministas no estabeleci-
mento da liberdade como garantia da subjetividade dos indivíduos.

É possível, ainda, que haja um esgotamento do modelo laico de Estado 
e o caminho seja a formação de um Estado laicista, agnóstico em sua interpre-
tação mais robusta, ou ainda melhor, como cantou John Lennon, um mundo 
sem religião.23. No entanto, o fato é que, enquanto o exercício da razão for 
motivo de perseguição e de graves violações por parte dos Estados, o sentido 
da modernidade vai retroceder e, com efeito, a própria noção do chamado 
“Ocidente”, tal como conhecido nos tempos de hoje, vai desaparecer e abrir 
caminho  um cenário ainda mais individualista.

Se o cenário ilustrado for o destino dos caminhos que têm sido trilhados pe-
los Estados na contemporaneidade, o mundo como conhecido hoje tende a ficar, 
paradoxalmente, cada vez menor e mais acessível em termos de informação e co-
municação, e, ao mesmo tempo, mais “distante” do ponto de vista étnico e cultural.

O enfrentamento dessa matéria poderia limitar-se a tratar do tema de 
um ponto de vista político intransigente, e até mesmo derrotista, como faz 
Boaventura de Sousa Santos, quando destaca que toda essa análise segue um 
caminho imperialista de dominação24, sem, no entanto, apresentar qualquer 
saída capaz de lidar com referidos fenômenos. Ou seja, simplesmente apon-
tando culpa ao modelo cultural dominante. Mais ainda, a realidade do clash 
cultural poderia ser absorvida como um fenômeno de fronteiras e soberania, 
em última análise, relativo do ponto de vista étnico e absolutamente alheio 
a qualquer critério “médio” de direitos fundamentais do indivíduo. Ainda 
assim, essa solução, como descreve Slajov Zizek, em sua forma peculiar de 
descrever os dilemas do mundo contemporâneo, destacaria uma insensatez 
absoluta do Ocidente na classificação das manifestações culturais estrangeiras 
como exóticas, refletindo, segundo ele, um sentimento de indiferença “rigoro-
samente igual a tratá-lo [o estrangeiro] como merda”25.

22 Pavlos HATZOPOULOS and Fabio PETITO. Religion in International Relations. The Return from 
Exile. New York, US: Palgrave Macmillan, 2003. p. 1-2.

23 LENNON, John. Imagine. Intérprete: John Lennon. In: LENNON. Lennon Legend. United States: Re-
cords, 1998. 1 CD. Faixa 1.

24 SANTOS, Boaventura de Sousa. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo /SP, 
Editora Cortez, 2013. p. 78-79.

25 ZIZEK, Slajov. Vivendo no fim dos tempos. Tradução de Maria Beatriz de Medina. São Paulo, SP: 
Boitempo, 2012. p. 39.
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Contudo, o fato é que, para além da ciência (do relativismo), não há 
uma verdade universalmente válida que comporte a subjetividade de todos os 
indivíduos26, e a globalização fervorosa que vive o campo da comunicação de 
massa – promovendo uma constante interação entre as pessoas, especialmente 
sobre símbolos e uma pós-verdade latente – faz nascer no seio da esfera públi-
ca um sentimento de medo e, naturalmente, de necessária regulação dos atos 
praticados nos Estados diante da liberdade individual e da formação cultural 
da sociedade. 

Todavia, com isso, é inviável, até mesmo por forças centrífugas dos Es-
tados, como reflexo de um movimento de baixo para cima, que o direito 
internacional ignore o problema, especialmente nas matérias atinentes à com-
petência da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH).

De toda sorte, a modernidade não comporta o Leviatã que privatiza a 
religião ou discursos derrotistas, pois sob tais hipóteses a liberdade do indi-
víduo estará sendo sepultada, ainda que no seu Estado, e mesmo para com 
o indivíduo que está além das suas fronteiras. É necessário, ao contrário, 
como defende Jürgen Habermas, um encontro de razões práticas à seculari-
zação dos Estados e à formação de uma identidade cultural transcendente à 
soberania interna, que viabilize a compreensão desse choque de valores do 
mundo globalizado27.

2. UM NOVO MODELO DE ESTADO

A proposta por Habermas, ainda que prospectiva do ponto de vista da 
realidade, seria a de que um Estado laico somente poderia garantir imparcial-
mente tolerância por parte dos indivíduos quando fosse “capaz de assegurar, 
na esfera pública política, que o pluralismo de cosmovisões se desenvolva so-
bre a base do respeito mútuo – sem regulamentações preconceituosas”28, e com 
direito de participação democrática na sociedade29.

Slajov Zizek defende uma proposta bastante similar a essa de Habermas, 
mas para ele deve-se considerar que as grandes migrações refletem uma cons-
tante no futuro próximo30 e, com isso, é fundamental que o Ocidente caminhe 

26 ARENDT, Hannah. Dignidade da Política: ensaios e conferências. Traduzido por Helena Martins e 
outros. Rio de Janeiro, RJ: Relume-Dumará, 1993. p. 19.

27 HABERMAS, Jürgen. Fé e Saber. Tradução de Fernando Costa Mattos. São Paulo, Editora UNESP, 
2013. p. 5-6.

28 HABERMAS, Jürgen. Entre Naturalismo e religião: estudos filosóficos. Traduzido por Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro, RJ: Tempo Brasileiro, 2007. p. 293.

29 HABERMAS, Jürgen. La voz pública de la religión: Respuesta a las tesis de Paolo Flores d`Arcais. In: 
Claves de Razón Práctica n. 180, 2008. p. 6.

30 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 131.
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além da tolerância31, no sentido de não simplesmente respeitar os imigrantes, 
mas sim estabelecer com eles uma luta comum, dentro de um critério de ci-
vilidade32, em outras palavras, acabar com o aspecto humanitário concebido 
aos refugiados, assim como a cultura pelo sofrimento usualmente praticada 
no Ocidente33. Com efeito, corajosamente, ele propõe uma retomada da luta 
de classes, como elemento comum na formação da esfera pública em qualquer 
espaço34.

O cenário apresentado por Habermas e Zizek, contudo, me parece um 
tanto quanto utópico do ponto de vista prático – especialmente no plano 
internacional –, ainda que seja validada a ressalva de que essas condições só 
seriam percebidas quando matérias “existencialmente relevantes”35 passem a 
compor a agenda política. Isso porque, como adverte o próprio Zizek, para-
fraseando Winston Churchill: “As vezes fazer o bem não basta, mesmo que 
seja o melhor que se consegue fazer. As vezes, tende-se fazer o que é preciso”36. 

Por outras palavras, a tolerância com os imigrantes e refugiados não é su-
ficiente, é fundamental que haja inclusão democrática. Sem inclusão, o espaço 
público não se equilibra e a sociedade tende a reagir de forma a repelir a intera-
ção cultural dentro de uma perspectiva autorreferencial que vai promover cada 
vez mais distúrbio e violações de direitos humanos, além de aumentar ainda 
mais a distância étnica entre os indivíduos, enclausurando-os, muitas das ve-
zes, em um cenário de absoluto isolamento cultural na sociedade, conforme 
apontado por Robert Putnam ao tratar da imigração nos Estados Unidos37. 

Diga-se de passagem, segundo o antropologo Talal Asad, é nesse espaço – 
de isolamento e clausura social – que surgem movimentos revolucionários, ter-
roristas e, perigosamente, os ataques suicidas, ou seja, em suas circunstâncias38.

Assim, considerando o prognóstico feito por Zizek quanto ao futuro 
das grandes migrações no cotidiano, é fundamental estabelecer um critério de 
interação comum e que seja capaz de promover uma agenda política inclusiva 

31 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 125.

32 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 126.

33 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 119.

34 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 141.

35 HABERMAS, Jürgen. Fé e Saber. Tradução de Fernando Costa Mattos. São Paulo, Editora UNESP, 
2013. p. 7-8.

36 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 119.

37 PUTNAM, Robert D. E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century The 
2006 Johan Skytte Prize Lecture. In: Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 2, 2007.

38 ASAD, Talal. On suicide bombing. New York, Columbia Press University, 2007. p. 64.
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do ponto de vista democrático e jamais no sentido de repulsa ou preconceito, 
pois que essa perspectiva não coaduna nem com o pluralismo nem com o 
próprio sentido democrático que o Ocidente tenta impor.

Nesse aspecto, puramente teórico, frise-se, a questão é resumida em uma 
sociedade pós-secular, onde seriam reconhecidas as condições seculares estabe-
lecidas na Constituição para a tomada de decisões, mas sem romper o laço de 
uma comunidade política39, cultural e religiosa. 

Para além do obter dictum, entretanto, e para não retomar qualquer ideia 
utópica, não se pode olvidar que os dogmas de natureza religiosa representam 
aspectos metafísicos cuja lógica não traz um resultado capaz de subsidiar qual-
quer hipótese de convencimento sobre outra religião, e isso por sua própria 
natureza. Com efeito, a proposta de inclusão sob um prisma de identidade 
comum certamente não retrata um percurso desimpedido retilíneo, muito 
pelo contrário.

Sobre esse aspecto, inclusive, Joseph Ratzinger (Papa Emérito Bento XVI) 
faz uma crítica ao próprio processo de secularização na Europa, e destaca que 
a “racionalidade secular, por mais que ela pareça evidente para a nossa mente 
de formação ocidental, não o é para qualquer mente”. Além disso, esse proces-
so de secularização estaria ligado a determinados cenários e contextos culturais 
que o tornariam inoperantes40.

Para não debater em um critério utópico, como mencionado, Ratzinger é 
bastante coerente nesse aspecto, ilustrando que se deve olhar para o outro lado 
do mundo antes de empreender uma ideia de tolerância e universalidade. To-
davia, faz essa observação não com um viés de crítica a quem pensa diferente 
do Ocidente, mas, ao contrário, destacando que uma visão de tolerância sobre 
cosmovisões distintas exige uma perspectiva mais ampla, e o estabelecimento 
de um conceito deve levar em consideração o cenário do todo e não apenas de 
parcela da humanidade. 

Pensamento esse que é compartilhado pelo sucessor do Papa Bento XVI, 
o Papa Francisco, que por diversas oportunidades, inclusive por campanhas 
midiáticas, declarou que “La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran 
creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de 
orar por él y colaborar por quienes piensan distinto (…)”41.

Veja, portanto, que esse não é um pensamento isolado, sendo que mesmo 
alguns outros estudiosos, como Rajeev Bhargava, acreditam que a prática do 

39 HABERMAS, Jürgen. Fé e Saber. Tradução de Fernando Costa Mattos. São Paulo, Editora UNESP, 
2013. p. 7-8.

40 RATZINGER, Joseph; HABERMAS, Jürgen. Dialética da secularização: sobre razão e religião. Tra-
dução de Alfred J. Keller. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2007. p. 85.

41 Disponível em: <http://www.news.va/es/news/solo-con-el-dialogo-eliminaremos-la-intolerancia-y>. 
Acesso em: outubro de 2016.
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processo de secularização no Oriente não deu certo, ou simplesmente está em 
crise como retratado aqui, exatamente em função do conceito estabelecido so-
bre o ideal de Estado laico42, qual seja, um conceito ocidental. O mesmo apon-
tamento é feito por Edward Said, que chega a questionar não só o modelo de 
secularização, mas a própria ideia de Oriente, a qual ressalta ser um conceito 
criado exclusivamente pelo Ocidente43.

Nada obstante, define Habermas, “o estabelecimento da fronteira con-
troversa deve ser compreendido como uma tarefa cooperativa em que se exija 
dos dois lados aceitar também a perspectiva do outro”44. Em outras palavras, é 
preciso diálogo, respeito e cooperação entre as mais diversas etnias, fortalecen-
do, acima de tudo, o sentimento de pertencimento do indivíduo na sociedade. 

Em resumo, é fundamental que todos participem do Estado de maneira 
a compor as razões públicas de forma plural e capaz de atender aos anseios de 
cada indivíduo naquilo que é o elemento fundamental do exercício da razão, 
que é a liberdade. O indivíduo, ainda que protegido pela sua individualidade, 
precisa perceber que as razões públicas do Estado levam em consideração as 
suas necessidades mais particulares, entre elas o exercício da sua religiosidade.

Continua utópico – é importante reconhecer –, mas o fato é que essa 
limitação imposta pela necessária compreensão da forma de exercício da fé 
do outro passa a ser um efetivo componente de estabilização da esfera pública 
e, consequentemente, das razões públicas da política interna de cada Estado e 
capaz de equilibrar o espaço público e manter o Estado laico e, em suas pre-
missas de igualdade e liberdade, democrático. 

A conclusão natural, portanto, ao menos para o reequilíbrio do espa-
ço público, e retomada do processo democrático inclusivo e manutenção do 
modelo laico de Estado, é certamente o fortalecimento de movimentos que 
garantam, por mais parodoxal que possa parecer, uma participação religiosa 
mais interativa e plural nas razões de decidir do Estado, voltando seus argu-
mentos, para além do critério indiscriminado, à proteção objetiva de garantias 
religiosas, especialmente para formação de um sentimento de pertencimento 
social e político.

É fundamental encontrar nos Estados um ponto comum sobre o qual 
qualquer modelo de Estado ou de cultura possa reconhecer e estabelecer um 
sentimento de pertencimento por parte dos indivíduos no processo democráti-

42 BHARGAVA, Rajeev. Rehabilitating Secularism. In: Rethinking Secularism, eds. CALHOUN, Craig; 
JUERGENSMEYER, Mark and VANANTWERPEN, Jonathan. New York, US: Oxford University 
Press, 2011. p. 95.

43 SAID, Edward W. Orietalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Tradução de Rosaura Eichen-
berg. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 13.

44 HABERMAS, Jürgen. Fé e Saber. Tradução de Fernando Costa Mattos. São Paulo, Editora UNESP, 
2013. p. 16.
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co e na formação das razões públicas. É o que faz Abdullahi An-Na’Im quando 
marca a cidadania como aspecto universal do indivíduo45, independentemente 
dos aspectos históricos, culturais ou da religiosidade do indivíduo. 

Em sua obra sobre o movimento secular dos estados islâmicos, An-Na’Im 
destaca que o indivíduo deve sempre manifestar-se a partir de razões cívicas 
sem jamais abandonar sua história, cultura e religiosidade, pois proporciona-
ria hipóteses contestáveis e, com isso, a prática democrática seria valorizada46. 

A tese é sedimentada sob o argumento de que o modelo de Estado, inclu-
sive para os mulçumanos, precisa ser secularizado. O que também é um movi-
mento que tem se tornado lugar comum nos debates concernentes ao retorno 
dos refugiados aos seus territórios de origem, uma vez que da mesma forma 
que os refugiados carregam sua cultura e religiosidade para longe das guerras 
e do terrorismo, quando voltam para casa, levam na bagagem uma cultura 
absolutamente alheia àquela que havia deixado para trás47, promovendo, da 
mesma forma, uma revolução no espaço público de origem.

No caso dos princípios delineados na Sharia, por exemplo, An-Na’Im 
destaca que são fundamentais para o Islã, pois moldam o caráter das crianças 
e a boa conduta das pessoas, mas refuta qualquer fórmula que carregue esses 
elementos como medida coercitiva. Isso porque a Sharia, assim como qual-
quer princípio religioso, deve servir de orientação moral, de mútuo próprio. 
Do contrário, caso tenha força de lei, não será mais um ato religioso, mas 
sim um ato do Estado48. Com efeito, An-Na’Im defende que a Sharia deve 
ser observada pelos muçulmanos onde quer que estejam, sejam maiorias ou 
minorias, mas jamais impor seus princípios como lei ou de qualquer outra 
política de Estado49.

A lógica ilustrada por trás dos fundamentos apresentados é a de que ao 
tratar a Sharia como norma de caráter estatal o muçulmano além de estar 
negando o caráter atemporal característico da sua religiosidade, estaria transfe-
rindo a soberania do Estado que impõe a Sharia para onde estivesse o muçul-
mano, o que não seria tolerado do ponto de vista do direito.

Por outras palavras, a partir de An-Na’Im, é possível encontrar na cida-
dania um ponto comum, independentemente da religiosidade, para o reequilí-

45 AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Islam and Secular State: negotiating the future of Shari’a. Cambridge, 
Massachusetts /US: Havard University Press, 2009. p. 84.

46 AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Islam and Secular State: negotiating the future of Shari’a. Cambridge, 
Massachusetts /US: Havard University Press, 2009. p. 85.

47 ZIZEK, Slajov. Europa à Deriva: A verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. Tradução de 
Jorge Pereirinha Pires. Lisboa, Editora Objectiva, 2016. p. 62.

48 AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Islam and Secular State: negotiating the future of Shari’a. Cambridge, 
Massachusetts /US: Havard University Press, 2009. p. 11.

49 AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Islam and Secular State: negotiating the future of Shari’a. Cambridge, 
Massachusetts /US: Havard University Press, 2009. p. 3.
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brio do processo de secularização e, consequentemente, o estabelecimento, ou 
mesmo a manutenção, de um Estado laico. 

A cidadania é, certamente, o ponto comum sobre o qual pouco se pode 
tergiversar e que, certamente, proporciona um sentimento de pertencimento 
democrático impar, capaz de influir sobremaneira na garantia de neutralidade 
dos atos do Estado.

Por outro lado, Habermas entende que a partir de uma visão própria 
do direito comunitário seria possível trilhar um caminho apropriado para 
a estruturação cogente do direito internacional quando do tratamento das 
questões religiosas, refutando qualquer ideia de recalcitrância, notadamente 
quando afirma que se deve evitar “qualquer tipo de discriminação, ou melhor, 
que se imponha o igual respeito por cada um – e não, como no caso do ‘pensar 
diferente’, quando se exige simplesmente tolerância”50. 

Parece ser evidentemente um caminho ideal a seguir, mas tão eviden-
temente quanto utópico de se alcançar, consoante se verifica pelos julgados 
mencionados oferecidos pela Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH).

CONCLUSÃO

Resumidamente, a condição natural da razão do indivíduo, por óbvio, 
exigiria pouca elucubração para concluir que o respeito entre os indivíduos e 
as mais diversas orientações e dogmas religiosos é uma necessidade evidente 
para o estabelecimento de um espaço público plural, democrático e equilibra-
do. Entretanto, o fato é que a contradição conceitual dos símbolos sobre um 
mesmo fato (a vida, por exemplo) torna esse caminho incapaz de ser trilhado 
sem a participação do Estado, especialmente para garantir a sobrevivência 
humana ou, antes disso, a liberdade dos indivíduos.

Vide, nesse sentido, os episódios de terrorismo, seja coordenado por cor-
rentes interpretacionistas da religião islâmica, cristã e judaica sionista, ou até 
mesmo por indivíduos convencidos pela intimidade de sua religiosidade a 
praticar atos de barbárie que levem medo e angústia a determinados espaços da 
civilização em clara oposição ao modo de vida local e em conflito operacional 
pela dificuldade de interação cultural e democrática no ocidente.

Exatamente em função disso que o conceito de democracia deve ser re-
tomado, como afirma Carlo Bordoni em diálogo com Zygmunt Bauman51, 
para fazer valer a condição de cidadania do indivíduo, de maneira inclusiva, 

50 HABERMAS, Jürgen. Entre Naturalismo e religião: estudos filosóficos. Traduzido por Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro, RJ: Tempo Brasileiro, 2007. p. 287.

51 BAUMAN, Zygmunt. Estado de Crise. Tradução de Renato Aguiar. 1ª ed. Rio de Janeiro/RJ: ZAHAR, 
2016. p.137.
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independentemente da crença religiosa ou quaisquer outras condições sociais, 
politicas ou econômicas. Pois, assim, pelo sentimento de pertencimento que 
a democracia pode proporcionar, as estruturas do processo de secularização 
serão preenchidas de maneira plural e representativa de um modelo capaz de 
controlar a neutralidade dos atos e das razões públicas do Estado, garantindo 
a paz e o equilíbrio o espaço público.

O que se propõe neste pequeno estudo, portanto, e diante de uma cri-
se de categorias migratórias e das liberdades individuais é uma reversão à 
originalidade do domínio do Estado pelo povo, ou seja, da democracia, 
especialmente por intermédio da cidadania dos indivíduos, para que todos 
possam compor o espaço público com competências suficientes à garantia 
da sensação de pertencimento. 

Por outras palavras, é necessário garantir que a pluralidade de consciên-
cias (credos e culturas) participe da esfera pública com atribuições de direitos 
que lhe permitam participar do Estado de modo a garantir que sua perspectiva 
cultural e religiosa seja levada à centrifuga conciliadora da democracia.
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Ricardo Bravo

introdução

Neste capítulo são analisados aspectos relacionados ao terrorismo espe-
cificamente sobre a forma de atração de recursos e pessoas para tais organiza-
ções. Essas medidas são relevantes para a sustentabilidade de tais organizações 
em situações em que o terrorismo não encontra apoio de algum ente estatal 
de forma direta, como é o caso do Estado Islâmico (Islamic State of Iraq and 
the Levant ou ISIS na sigla inglesa), justamente porque não se apoia em alguns 
pilares usuais dos movimentos terroristas1. Tal organização mescla elementos 
de territorialidade com aspectos de movimentos terroristas tradicionais, o que 
permite que parcela do que arrecada seja decorrente da coerção em áreas domi-
nadas, mas também conta com a postura de negação dos estados em que ocupa 
área, particularmente Síria e Iraque, que negam que deixaram de ter controle 
sobre parcelas de seus territórios.

A definição de terrorismo é algo em aberto, sem um consenso normativo 
aceito por diversos países, que apontam divergências em relação a aspectos 
tais como terrorismo de estado, questões que envolvem movimentos sociais e 
movimentos de libertação. 

O texto em estudo incorpora a maioria das disposições contidas nas 12 con-
venções das Nações Unidas em vigor sobre o assunto, e cobriria temas que 

1 “ISIS is ‘a terrorist organization, pure and simple.’ This was mistaken; ISIS hardly fits that description, 
and indeed, although it uses terrorism as a tactic, it is not really a terrorist organization at all. Terrorist 
net-works, such as al Qaeda, generally have only dozens or hundreds of members, attack civilians, do not 
hold territory, and cannot directly confront military forces. Isis, on the other hand, boasts some 30,000 
fighters, holds territory in both Iraq and Syria, maintains extensive military capabilities, controls lines of 
communication, commands infrastructure, funds itself, and engages in sophisticated military operations. If 
ISIS is purely and simply anything, it is a pseudo-state led by a conventional army.” (CRONIN, 2015, p. 88)
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vão do seqüestro e tomada de reféns aos atentados com explosivos, passando 
pelo financiamento do terrorismo. Mas o que dificulta toda a negociação é 
a definição do conceito de terrorismo, embora não seja a única questão con-
trovertida. Por exemplo, o que distingue uma “organização terrorista” de um 
“movimento de libertação”? Podem ser excluídas as atividades de forças arma-
das regulares, mesmo quando cometam atos considerados terroristas? Pode-se 
falar de “terrorismo de Estado”? Diplomatas árabes argumentam que qualquer 
definição exaustiva de terrorismo deve incluir o conceito de “terrorismo de 
Estado” e distinguir o conceito do direito à autodeterminação dos povos. 
(DEEN, 2005)

No Brasil, a Lei nº 13.260/2016 trata acerca da definição dos atos de ter-
rorismo, mas foi vetada na parte em que previa condutas relativas a meios de 
transporte ou danificação de banco de dados, que abrangia elementos bastante 
amplos2, sendo mantida tão somente a parte relativa à questão da destruição 
em massa. De todo o modo, ressalta-se que o terrorismo se relaciona com o 
causar medo, distúrbio, ou conforme definição de dicionário é “o uso ilegal 
de violência ou intimidação, especialmente contra civis, na busca de propósi-
tos políticos” (OXFORD, 2016). Destaca-se que o Brasil é signatário de vários 
tratados ou convenções de combate ao terrorismo, bem como o repúdio a tais 
práticas possui previsão expressa na Constituição (art. 4º, VIII – repúdio ao 
terrorismo e ao racismo), mas faltam mecanismos específicos para operacio-
nalização do combate e prevenção (LASMAR, 2015, p. 57), algo que vai além 
da tipificação legal, mas envolve questões institucionais e processuais. Por 
exemplo, a Lei nº 9.296/96, que trata sobre interceptação telefônica, prevê que 
a “pré-existência de uma investigação e processo penal são pré-requisitos para 
a autorização da interceptação” (LASMAR, 2015, p. 56), assim como a Lei nº 
12.850/13 prevê que a infiltração policial requer prévia investigação policial 
ou requerimento do Ministério Público. 

A questão de formas eficientes de controle, combate ou prevenção a gru-
pos terroristas passa por um debate pouco maduro no Brasil e no mundo 
sobre a privacidade, coleta e cruzamento de dados (especialmente no ambiente 
digital) e verificação de padrões (big data). A visão mais abrangente de priva-
cidade não se coaduna com a definição mais simplista entre sigilo/público. 
Assim, parece ser inadequada uma definição dualista de privacidade em que se 
opõe a segredo/sigilo, de forma absoluta, pois isso é cada vez algo mais impro-
vável num mundo interconectado, como também suprime diversas discussões 

2 Mensagem nº 85, De 16 de março de 2016.
 “Os dispositivos apresentam definições excessivamente amplas e imprecisas, com diferentes potenciais 

ofensivos, cominando, contudo, em penas idênticas, em violação ao princípio da proporcionalidade e da 
taxatividade. Além disso, os demais incisos do parágrafo já garantem a previsão das condutas graves que 
devem ser consideradas ‘ato de terrorismo.”
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correlatas como uso razoável de dados, transparência, formas de coleta, arma-
zenamento, entre outros. A questão da definição de limites de privacidade tam-
bém esbarra em interesses e questões políticas, especialmente pelo papel proemi-
nente de algumas corporações no controle de tráfego e aplicações de internet.

Outra dimensão que causa celeumas, estranhamentos e dificuldade de 
consenso é que algumas soluções para o combate à lavagem de dinheiro e 
financiamento passaram por dilemas que incluem elementos políticos, assim 
como refletem a complexidade da sociedade e a intangibilidade dos riscos. 
Desta feita, regulação e fiscalização de mercados financeiros, questões societá-
rias e identidade de pessoas vão de encontro a certos preceitos da globalização 
e liberdade de mercados, algo que desembocou na crise de 20083, mas que 
também se relaciona a temas como controle de divisas, lavagem de dinheiro, 
crime organizado e, claro, terrorismo. 

A complexidade das ameaças e das relações sociais também ajuda a ex-
plicar porque muitas das alegações dos grupos terroristas podem incluir ele-
mentos verdadeiros, o que aumenta o poder de convencimento. Segundo Ulrich 
Beck (2010, p. 39), a divisão de trabalho cada vez mais especializada gera um 
sentimento de irresponsabilidade em que todos os indivíduos são causa e efeito. 
Obviamente, não se pretende afirmar que todos sejam responsáveis por atos 
criminosos de alguns, mas tão somente que parcela das justificativas invocadas 
pelos grupos terroristas reverbera na esfera jurídica ou senso comum de muitos 
indivíduos, que somente agem como massa ou repercutem ideias de outros.

A necessidade de financiamento para atividades terroristas tem sido uma 
tônica em relação às organizações que atraem a atenção da mídia em escala 
global. Os ataques terroristas e a atenção midiática decorrente são apenas uma 
fase dentro do ciclo de atividades terroristas, que envolve “atividades interconec-
tadas como recrutamento, radicalização e difusão de ideias, financiamento, trei-
namento, logística, administração de recursos materiais, compartilhamento de 
conhecimento e materiais, planejamento, vigilância” (LASMAR, 2015, p. 47). 

Uma questão recorrente nos atentados e avaliações de risco é que situa-
ções ou pessoas que poderiam passar despercebidas, tais como ataques que 
envolvem aviões, e mais recentemente veículos terrestres, se relacionam com a 
ideia de que potencialmente qualquer um está vulnerável a tais situações. Ade-
mais, muitos indivíduos estão dispostos a cerrar fileiras de certos movimentos 
terroristas, pois há canais universais com participação em redes sociais, igrejas 

3 “Havia, aliás, uma crença generalizada de que os preços de imóveis não poderiam cair, sendo investi-
mentos “seguros” (Wolf, 2010, p. 202; Krugman, 2009, p. 149). A estrutura do sistema financeiro norte
-americano (e suas conexões globais), bem como suas práticas peculiares de concessão de empréstimos 
e de “terceirização” de riscos, tiveram papéis relevantes para o crescimento da bolha e para o caráter 
devastador que a crise viria a assumir.” (FERREIRA, 2016, 306-307)
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que permitem a um cidadão comum se imiscuir e tomar conhecimento desses 
movimentos. Por um lado, o tempo de preparação para um ataque aumenta, 
justamente porque há o interesse de que as situações ou pessoas passem a ser 
vistas com normalidade e, por outro, a preparação se relaciona com a comple-
xidade da sociedade moderna, uma sociedade de riscos calculados aceitáveis ou 
não, ou simples situações de ameaça4. 

A necessidade de financiamento explica a vinculação entre crime orga-
nizado e terrorismo, especialmente pela ocultação de divisas e legalização de 
dinheiro, que se relaciona com os conceitos de privacidade, controle, identida-
de (pessoa, corporação). Por exemplo, menciona-se a “lavagem de dinheiro”, 
que foi cunhado nos anos 1930 e referia-se à estratégia da máfia em justificar 
a origem de dinheiro ilícito por meio de máquinas de lavar roupa automática 
(FRANCO JÚNIOR; SANTANA, 2015, p. 248) e é considerada um dos prin-
cipais elos entre as economias legal e ilegal:

A relação entre a economia legal e ilegal para onde se leva o produto do crime é 
característica da lavagem de dinheiro sendo uma atitude própria do crime organi-
zado, o que dificulta o seu controle. São utilizados os chamados “paraísos fiscais” 
que estabelecem um ambiente favorável à lavagem de dinheiro, por assegurar sigilo 
bancário absoluto e estruturas societárias que possibilitam seja mantido o anoni-
mato de seus titulares. (DA SILVA; MARQUES; TEIXEIRA, 2011, p. 302)

As estratégias nacionais de obtenção de informação e metadados, assim 
como falhas no controle de empresas permitem analisar a efetividade do con-
trole à prevenção da atuação de grupos terroristas. Nesse sentido, identifica-se 
elementos que podem melhorar a aquisição e tratamento de informações, bem 
como elementos que podem impedir ou dificultar um controle mais efetivo 
dos movimentos terroristas, a exemplo de questões políticas e outros interesses 
díspares. Tais elementos são usados no contexto da sociedade complexa e sem 
responsabilidade específica, o que permite a sua perpetuação. Desse modo, 
interesses declarados ou não, públicos ou não publicizáveis, são elementos 
que têm servido de justificativa para a dificuldade em coletar informações que 
poderiam ser úteis em obstacularizar muitas atividades terroristas, bem como 
outras atividades ilícitas ou com fins contrários ao interesse público, mesmo 
que se reconheça ser esse um conceito fluído.

4 “eles contêm um efeito bumerangue, que implode o esquema de classes. Tampouco os ricos e poderosos 
estão seguros diante deles. Isto não apenas sob a forma de ameaças à saúde, mas também como ameaças 
à legitimidade, à propriedade é ao lucro: com o reconhecimento social de riscos da modernização estão 
associadas desvalorizações e desapropriações ecológicas, que incidem múltipla e sistematicamente a 
contrapelo dos interesses de lucro e propriedade que impulsionam o processo de industrialização. Ao 
mesmo tempo, os riscos produzem novos desníveis internacionais, de um lado entre o Terceiro Mundo 
e os países industriais, de outro lado entre os próprios países industriais.” (BECK, 2010, p. 27)
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2. ISIS: FINANCIAMENTO E LAVAGEM DE DINHEIRO

Uma das características do movimento do ISIS é a busca de territórios 
ou áreas de atuação5, que se aproveitou do vácuo deixado a partir da retirada 
de tropas no Iraque e Síria. A organização assume um meio termo entre esta-
do territorial e organização terrorista, o que dificulta seu combate e enseja a 
criação de novas soluções jurídicas para enfrentá-la. Diferentemente de outras 
organizações que buscam a independência de um estado ou mudanças na es-
trutura política/religiosa, a organização tem sua própria estrutura e forma de 
dominação, que incluiu a instituição de elementos burocráticos e criação de 
impostos e taxas como extorsão de produtores, companhias de telefonia celu-
lar, de distribuição de água e eletricidade (CRONIN, 2015, p. 92), assim como 
possui uma burocracia supervisionada por doze administradores que cuidam 
de questões financeiras, mídia e religião. Também se menciona que parte subs-
tancial de suas rendas advém de venda de petróleo no mercado negro, em que 
o ISIS controla cerca de 60% da produção da Síria (CRONIN, 2015, p. 91).

Por outro lado, os países que tiveram territórios ocupados pelo ISIS não 
classificam tal ato como invasão por outro estado legítimo/agressão externa e 
preferem não admitir a perda da soberania. Tal comportamento gera necessi-
dade de novas figuras jurídicas para justificar a intervenção americana na re-
gião, uma vez que tal situação não se enquadrava nas figuras usuais de direito 
internacional que justificavam a intervenção6 como agressão por estado estran-
geiro ou falha na estrutura estatal. Deve-se considerar que a questão envolve 
interesses sensíveis e estratégicos, sendo o petróleo a commodity de maior valor 
no mercado internacional, bem como grande responsável pela liquidez do 
dólar como moeda franca em âmbito mundial. Como consequência, os países 
exportadores de petróleo são, ao lado de China e Japão, os grandes detentores 
de capital excedente. Nesse sentido, parece não haver vontade política em se 
desmontar a estrutura de sustentação do ISIS, especialmente se isso implicar 
na destruição da infraestrutura.

Outra característica do ISIS é a aceitação de elementos como sexo e álcool 
entre os seus integrantes, o que tem sido um fator de atração para novos inte-
grantes (CRONIN, 2015, p. 94). Tal liberdade cria atrativos imediatos ou pri-

5 “ISIS has its roots in the Sunni/Baathist-dominated Iraqi army of Sad-dam Hussein,1” which was one 
of the largest armies in the world be-fore the U.S.-led invasion of Iraq in 2003.” After the defeat of the 
Baathist regime, members of the Baathist party were banned from participating in the army or other 
government positions.” (SCHARF, 2016, p. 20)

6 “The United States initially claimed the airstrikes against ISIS were justified variously by a right of 
humanitarian intervention, a right to use force in the territory of failed states, and a right of hot pursuit, 
be-fore settling on the argument that the airstrikes in Syria were lawful acts of collective self-defense on 
behalf of the government of Iraq.” (SCHARF, 2016, p. 17)
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mitivos7, hedonistas, e que num mundo interconectado pelas comunicações 
digitais tem servido para atrair novos membros. Nesse contexto, a organização 
conseguiu tornar pouco efetiva parte da infraestrutura de inteligências que os 
EUA construíram a partir do 11 de setembro de 2001, apesar de ataques em 
solo americano terem se tornando raros.

A estrutura dos grupos terroristas, de Al-Quaeda a ISIS, não pode mais 
ser desassociada das atividades online e do crime organizado8, o que torna 
especialmente importante o controle de transações, identidades, registros em-
presariais e outras atividades. 

Especialistas na luta contra o terrorismo afirmam que é impossível, nas 
atuais condições, separar os efeitos de organizações terroristas do crime orga-
nizado. Isso se aplica particularmente ao grupo Al-Qaeda, pois suas atividades 
se escondem através de organizações humanitárias de fachada e por pequenas 
empresas que financiam suas ações. Quando o grupo parou de lutar, o tráfico 
de drogas tornou-se a principal atividade com o cultivo maciço de ópio no 
Afeganistão. (DELGADO, 2015, p. 68)

A preocupação com relação à melhoria de mecanismos para combater 
lavagem de dinheiro e terrorismo tem sido alvo de resoluções das Nações 
Unidas (Resolução do Conselho de Segurança S/RES /1373 (2001), grupo 
de contraterrorismo), convenções9 e diretrizes da União Europeia (Conselho 
Europeu da Convenção das Nações Unidas sobre o Ato de Supressão do Fi-
nanciamento do Terrorismo de 1999), para citar algumas dessas iniciativas. As 
medidas europeias incluem supervisão e fiscalização e atos tais como exigência 
de identificação, descoberta de transações não usuais (VAN DER KRANS, 
2005, p. 120) e preveem que os países uniformizem e integrem procedimentos 

7 “Isis, in contrast, offers a very different message for young men, and sometimes women. The group at-
tracts followers yearning for not only religious righteousness but also adventure, personal power, and a 
sense of self and community. And, of course, some people just want to kill and isis welcomes them, too. 
The group’s brutal violence attracts attention, demonstrates dominance, and draws people to the action. 

 (...)
 In short, isis offers short-term, primitive gratification. It does not radicalize people in ways that can be 

countered by appeals to logic. Teen-agers are attracted to the group without even understanding what it 
is, and older fighters just want to be associated with isis’ success.” (CRONIN, 2015, p. 94)

8 “Especialistas na luta contra o terrorismo afirmam que é impossível, nas atuais condições, separar os 
efeitos de organizações terroristas do crime organizado. Isto se aplica particularmente ao grupo Al-Qae-
da, pois suas atividades se escondem através de organizações humanitárias de fachada e por pequenas 
empresas que financiam suas ações. Quando o grupo parou de lutar, o tráfico de drogas tornou-se a 
principal atividade com o cultivo maciço de ópio no Afeganistão.” (DELGADO, 2015, p. 68)

9 “A Convenção de Mérida dedica seu artigo 14 à lavagem de dinheiro, impondo ao Estado Parte a institui-
ção de rígidos controles administrativos sobre a atuação de setores sensíveis - instituições financeiras e 
não financeiras usadas frequentemente para lavagem de dinheiro – e estabelecimento medidas de fomen-
to à cooperação internacional19, conforme se colaciona a seguir:” (FRANCO JÚNIOR; SANTANA, 
2015, p. 260)
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no âmbito do bloco. Na mesma linha, menciona-se o Financial Act Task Force 
que envolve padrões propostos pela OCDE para estabelecer regras mínimas de 
governança para o sistema bancário10. 

Por mais que as iniciativas sejam louváveis, são simplesmente regras so-
bre interoperabilidade e integração de informações, necessidade de melhor 
identificação dos correntistas e pagamentos11. São medidas importantes que 
encontram limitações em arcabouços jurídicos como paraísos fiscais ou ir-
responsabilidade financeira12, pois estes permitem empacotamento e sigilo de 
informações (falta de transparência ou rastreabilidade) que são motivados por 
interesses locais, regionais, nacionais ou corporativistas e não se coadunam 
como os objetivos que são publicamente tidos como consenso no combate ao 
terrorismo ou crime organizado.

3. INTEGRAÇÃO DE DADOS FISCAIS, BANCÁRIOS E 
SOCIETÁRIOS NO CENÁRIO NACIONAL

No Brasil, o combate ao terrorismo conta com ações de inteligência, 
da Polícia Federal, e em relação a transações financeiras consideradas suspei-
tas, conta com a atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF), criada pela Lei nº 9.613/199813. Em relação ao COAF, trata-se de um 
órgão com limitações evidentes, seja pelo uso não eficiente de tecnologias, seja 
pela falta de integração com uma base maior de dados (fiscais, comerciais, 

10 “The FATF’s new guidance assists countries in:
 Assessing the risks associated with legal persons and legal arrangements
 Making legal persons and legal arrangements sufficiently transparent, and 
 Ensuring that accurate and up-to-date basic and beneficial ownership information is available to com-

petent authorities in a timely fashion.” (OCDE, 2014)
11 “- Establishing a link between measures to combat organized crime and terrorism; even if this link is 

not always immediately obvious, there are similarities between the methods and financing arrangements 
and, in some cases, between the actual groups involved in criminal and terrorist activities.

  (...) - Keeping an updated list of individuals, groups and entities on whom there is accurate information 
proving that they have committed, are attempting to commit or are facilitating the commission of terror-
ist acts.” (VAN DER KRANS, 2005, p. 124)

12 “O problema dos Estados Unidos é ter se perdido nos últimos anos – em parte por conta do 11 de se-
tembro, em parte por causa de maus hábitos, de preguiça mental e de irresponsabilidade financeira que 
deixamos avolumar, sobretudo desde o fim da Guerra Fria.” (FRIEDMAN, 2010, p. 81)

13 “Conforme artigo 16, trata-se de órgão multidisciplinar composto por servidores públicos de reputação 
ilibada e reconhecida competência, designados por ato de Ministro de Estado da Fazenda, dentre os 
integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil,, da Comissão de Valores Mobiliá-
rios, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda, da Secretaria da 
Receita Federal. De órgão de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal, 
do Ministério das Relações Exteriores e da Controladoria-Geral da União, atendendo, nesses 4 (qua-
tro) últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de Estado.” (FRANCO JÚNIOR; SANTANA, 
2015, p. 253)
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registros públicos, identificações) e, justamente por isso, os resultados podem 
ser insatisfatórios. Como exemplo de falta de integração, mencionam-se a falta 
de vinculação com dados fiscais, societários ou formas de identificação de 
indivíduo e empresas mais amplas. O COAF possui capacidade para operar so-
luções mais simples ou imediatas tais como procurar bens em certos números 
de CPF/CNPJ, mas tal busca está longe de ser a ideal14, justamente porque os 
mecanismos de evasão ou legalização de divisas são mais elaborados para que 
conferências diretas (simplórias) não gerem conclusões relevantes. 

Nesse contexto, um elemento crucial para integração refere-se à identifi-
cação que ocorre com relação aos registros societários (ou contratuais) e so-
ciedades que abusam da forma, particularmente para fins ilegais. Nessa linha, 
tipos societários tais como sociedades pré-constituídas, sociedades de fachada 
(são sociedades legalmente constituídas que possuem, efetivamente, uma ativi-
dade lícita), sociedades-fantasma (empresas inexistentes), e sociedades offshore 
são as classificações que mais causam preocupações (DA SILVA; MARQUES; 
TEIXEIRA, 2011, p. 302), especialmente pela dificuldade de identificar a ori-
gem de recursos, sócios ou atividades. De qualquer forma, a falta de qualifi-
cação dos documentos que entram nas Juntas Comerciais (são simplesmente 
arquivados) aliada à falta de publicidade eficiente (por meio de certidões indi-
viduais pagas) são indícios de que preocupações sistêmicas não são endereça-
das pela forma de registros societários atuais.

Especialmente falho é o controle de organizações do terceiro setor ou sem 
fins lucrativos, que são porta de entrada para financiamento de organizações 
terroristas15. É interessante notar que apesar dessa preocupação a legislação é 
menos rigorosa com essas entidades, e, por exemplo, há menos obrigações tri-
butárias acessórias para tais entidades, um verdadeiro contrassenso. Um exem-
plo ocorre com a nota fiscal eletrônica, não obrigatória para instituições sem 
fins lucrativos de um modo geral, ou mesmo a escrituração contábil digital 
eletrônica16 (Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, art. 3º).

A nota fiscal eletrônica e o recebimento de documentos eletrônicos se 
situam numa mudança tecnológica, social e econômica criada pela facilidade 

14 “Finalmente, as autoridades brasileiras afirmam ainda que o financiamento do terrorismo não é um 
problema no Brasil. Isso porque a COAF fez uma procura das pessoas e entidades constantes na lista de 
financiadores do terrorismo originadas das resoluções n. 1 267 e 1 373 do Conselho de Segurança e não 
encontrou nenhum bem, conta ou propriedade constante da mesma (American Embassy in Brasilia 2008, 
p. 2).” (LASMAR, 2015, p. 56)

15 “A relação de diversas ONGs com o financiamento do terrorismo têm sido uma preocupação constante 
das autoridades internacionais. Há um receio de que no caso do envolvimento de uma ONG atuando em 
território brasileiro tivesse alguma conexão com o financiamento do terrorismo, o governo brasileiro teria 
um poder limitado de investigação e ação devido à falta de legislação específica.” (LASMAR, 2015, p. 61)

16 Escrituração Contábil Digital (ECD) visa a substituir livros diário e razão e tem como base legal o De-
creto 6.022/2007.
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no acesso de informações, e popularização de uma infraestrutura de comu-
nicações e troca de informações altamente capilarizada, com maior padro-
nização e digitalização. Para a parcela da população que consome serviços, a 
digitalização de serviços representa um meio eficaz de acesso a informações e 
serviços; para os que provêm serviços, há uma redução substancial nos custos 
de disponibilização, já que boa parte da infraestrutura já existe ou é custeada 
pelo usuário final. Todavia, uma falha importante do serviço é não oferecer 
forma adequada para correção e consolidação das NF-e17. Outro problema é a 
má qualidade dos dados, por conta da existência de campos opcionais, como 
os que indicam empenho, contrato, mesmo que usuais no comércio. Se fos-
sem dados obrigatórios e passíveis de verificação algoritimizada, tais campos 
poderiam ajudar a diminuir a incerteza e a precariedade das informações sobre 
gastos públicos. Tal cenário recai na situação mencionada, em que se exige 
bastante do contribuinte e pouco da própria administração. Também falta a 
especificação de campo para produtos ou serviços que tenham ou possam ter 
identificação individualizada, como no caso de remédios e eletrônicos.

Outras questões relevantes são omissões do fisco no tratamento de dados 
e a discrepância nas exigências de formalidades. O contribuinte deve manter 
livros, escrituração, montar sistemas, usar certificação digital para que suas 
declarações possam valer contra ele, mas quase nada disso é exigido da Receita 
ou no trabalho de seus fiscais. Em regra, os autos de autuação são assinados 
em papel, a receita não assina digitalmente nem dá garantia de data em muito 
de seus documentos (certidões, extratos, guias). Tais procedimentos seriam 
essenciais para a verificação da impessoalidade e isonomia do trabalho rea-
lizado, bem como para o prosseguimento de investigações quando presentes 
indícios de fraude e direcionamento. Além disso, a busca de padrões a partir 
do cruzamento efetivo de dados permitiria o monitoramento de situações que 
vão além da questão de evasão fiscal.

Outro ponto que deve ser observado é que não houve participação da 
sociedade e empresários na definição do formato para as informações que 
devem ser disponibilizadas ao fisco. A questão da concentração dos dados 
em fonte única (não é unificado, mas o acesso é comum para o fisco federal, 
estaduais e municipais) é atacada formalmente pela IN RFB 787/2007, art. 8º, 
§ 2º18, que prevê a identificação do usuário que acessou os dados, autoridade 

17 “Importante: Não só a CC-e (Carta de Correção eletrônica) ainda não foi implementada como seu layout 
não foi publicado no Ato Cotepe, sendo permitido o uso de Carta de Correção em Papel, conforme 
definido através do ajuste Sineif nº 1/2007.” (AZEVEDO; MARIANO, 2009, p. 110)

18 § 2º O ambiente nacional do Sped manterá o registro dos eventos de acesso, pelo prazo de 6 (seis) anos, 
contendo, no mínimo:

 a) identificação do usuário;
 b) autoridade certificadora emissora do certificado digital;
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certificadora, número de série do certificado digital, data e hora, tipo de opera-
ção (integral ou parcial). A solução adotada falha em ser algo conglobante, já 
que não se prevê auditorias externas nos sistemas, não houve consulta pública, 
os campos citados são um subconjunto do que se pode encontrar na chave 
pública do certificado digital (ou seja, podem ser forjados) e não há nada que 
indique o fundamento legal e motivo de suspeita que motivam e justificam o 
acesso. Sem que haja a efetivação de tais medidas, há dificuldade em se atingir 
patamares adequados de segurança do sistema, sigilo e adequado uso das infor-
mações para fins não exclusivamente fiscais e imediatos, a exemplo de busca 
de padrões sobre associações ligadas ao terror.

Essas questões devem ser vistas sob o prisma da eficiência da administra-
ção pública. Destaca-se que o papel da tecnologia pode produzir efeitos e uma 
mudança quase paradigmática19, mas tais mudanças não são automáticas ou 
fruto tão somente da adoção de padrões tecnológicos. São também elementos 
que podem ser vistos com vantagens ou desvantagens comparativas entre na-
ções, especialmente no que se refere a maior exigência de elementos ou onera-
ção das atividades particulares, sem que haja vinculação a fins.

4. VIGILÂNCIA E PRIVACIDADE

A maior possibilidade e necessidade de coleta e análise de dados têm 
repercussões que vão além da questão da eficiência e envolvem a esfera indi-
vidual e os limites privacidade. Nesse cenário, um conceito de privacidade 
como o direito de autodeterminação individual20 ou a ser deixado sozinho, tal 
como cunhado por Louis Brandeis e Samuel Wareen (1890), mostra-se restrito 
ou inadequado para as violações que surgem. Também há problemas em se 
relacionar a necessidade ou possibilidade de publicidade com figuras públicas 

 c) número de série do certificado digital;
 d) data e a hora da operação; e
 e) tipo da operação realizada, de acordo com o art. 7º.
19 “A utilização das novas tecnologias tem sido vista, de um modo mais geral, como uma condição 

da reforma da Administração Pública.1 A ‘administração electrónica’ surge configurada como 
instrumento, tanto de uma maior eficiência do serviço público (incluindo da simplificação de 
procedimentos e estruturas), como de uma maior capacidade de resposta deste às necessidades 
dos cidadãos. Um dos aspectos interessantes a reter é a ênfase colocada no cidadão como centro 
da ‘administração electrónica’ e nas oportunidades de alargar a participação das ‘colectividades 
locais, câmaras consulares e associações, mantendo parcerias com o Estado, peritos privados ou 
do mundo da educação e da investigação’ na definição e execução das políticas públicas.” (GON-
ÇALVES, 2003, p. 185)

20 “Direito de não ser monitorado, entendido como direito de não ser visto, ouvido, etc. Direito de não ser 
registrado, entendido como direito de não ter imagens gravadas, conversas gravadas, etc. Direito de não 
ser reconhecido, entendido como direito de não ter imagens e conversas anteriormente gravadas publi-
cadas na Internet em outros meios de comunicação”. (VIANNA, 2007)
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ou com a veracidade do que é divulgado, ou ainda em se determinar se uma 
informação seria passível de proteção21.

Nesse contexto, faz-se necessário discorrer sobre um conceito amplo de 
privacidade e controle de fluxos de informação, em que o compartilhamento 
de uma informação não implique necessariamente em abdicar de privacidade, 
mas modulá-la:

Our definitions of privacy matter. A simplistic definition of privacy that is 
often used in public debates is something like “the information about me that 
no one knows.” But lawyers have understood privacy in more sophisticated 
ways for decades. At a minimum, lawyers use the word “privacy” and the legal 
rules that govern it to mean four discrete things: (1) invasions into protected 
spaces, relationships, or decisions; (2) collection of information; (3) use of 
information; and (4) disclosure of information.S1 In the leading conceptual 
work on privacy, legal scholar Daniel Solove has taken these four categories 
and expanded them to sixteen categories, including surveillance, interroga-
tion, aggregation, and disclosure. (RICHARDS; KING, 2014, p. 411)

Também o conceito de indivíduo e identidade altera-se e ajusta-se a um 
contexto em que metadados ou informações parciais podem ser suficientes 
para identificação de uma pessoa22. Dessa forma, existem dados que a legis-
lação considera sensíveis23 e, em consequência, tende a propiciar garantias 

21 “The reasons that the Brandeis torts largely failed are, first, because they pose grave threats to free 
speech and require decisions about who is a public figure and who is not-a concern that, as David Lat will 
describe, is more and more difficult in an age when everyone has his or her 15 minutes and everyone is a 
micro public figure with a few Twitter followers. (...) Another reason the Brandeis torts failed is because 
they all depend on some social consensus about what sort of invasions are highly offensive to a reasonable 
person or outrageous according to existing social norms. And, as sexual mores changed, as gender equal-
ity grew, juries and citizens could no longer agree about what sort of intrusions were highly offensive-a 
problem that’s only exacerbated by the volume of content on the Web.” (ROSEN, 2011, p. 348-349)

22 “Identity can mean many things. It can refer to the association of a specific name to a specific person. 
Indeed, entire industries of identity management and identity protection now exist to protect this kind 
of identity. Identity can also mean whether something is the same as something or someone else, as 
it is treated in evidence law. Philosophers have also long debated and tried to define identity in this 
fashion. In this debate, the identity of a thing, including a person, is comprised of those properties or 
qualities which make it that thing. The problem with the philosophical definition of identity is that if 
you change the properties or qualities of the thing, you no longer have the same thing.” (RICHARDS; 
KING, 2014, p. 422)

23 “O enunciado das categorias de dados sensíveis (art. 8º da directiva), cujo registro deverá, dada a natu-
reza desses dados, ser interdito, corresponde grosso modo ao que consta da Convenção do Conselho da 
Europa. Apenas se acrescenta referência explícita aos dados sobre filiação sindical. Abre-se, porém, um 
vasto leque de exceções, que incluem os dados internos às organizações políticas, religiosas, laborais, 
ou equivalentes, que sejam tratados para os seus próprios fins; os dados médicos; os dados necessários à 
conclusão ou execução de um contrato de trabalho (art. 8º, n.º 2); e ainda dados cujo processamento se 
justifique por razões de interesse público, excepção que exige adopção de lei de autorização ou decisão 
da autoridade de controlo (art. 8º, n.º 4).” (GONÇALVES, 2003, p. 100)
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funcionais do responsável pelo tratamento, ou formas legais de se presumir 
responsáveis. Uma categoria de dados especialmente sensível e de interesse 
deste artigo são os dados pessoais, que podem envolver elementos tais como: 
(1) dados produzido pela pessoa, (2) dados sobre a pessoa, (3) dados que 
podem levar a identificar alguém, que devem ser protegidos não pela mera 
identificação da pessoa, mas como proteção a sua esfera privada24.Verifica-se, 
portanto, que o conceito de identidade se amplia, e o conceito de privacida-
de pode abranger diferente formas de dados pessoais, alguns não produzidos 
pelo indivíduo, mas referentes a ele.

Tais relações entre identidades e armazenamento de informações se rela-
cionam com programas de vigilância pública e com mineração de dados ou 
big data. Nessa linha, privacidade pode ser entendida como controle dos fluxos 
de informações e uso transparente das informações25 por vários interessados. 
Obviamente, certos usos de informações baseiam-se na premissa de que existe 
algum grau de confiabilidade no canal e que os interesses dos interlocutores 
serão preservados. Isso justifica que não haja autorização massiva para quebra 
de sigilo, mas permite que haja prospecção de padrões, de maneira que possam 
ser controladas, mesmo que eventualmente/a posteriori.

Nesse diapasão, a visão de informação como mercadoria, ou seja, bem 
econômico apreciável, permite também que se estabeleçam direitos sobre even-
tuais formas de apropriação ou exploração das informações. Tais visões enfa-
tizam aspectos distintos que se complementam, pois, no viés liberal, o acesso 
à informação seria um pressuposto ou facilitador da liberdade privada, e, na 
visão de informação como mercadoria, enfatiza-se a eficiência das trocas, as-
sim como a possibilidade de entes privados lidarem com dados estatais de 
alguma forma, como indica Maria Gonçalves (2003, p. 41). O viés de infor-

24 “Há uma intercessão entre a informação oficial e a informação de dados: são as informações de dados de 
terceiros constantes nos bancos públicos de dados, como, por exemplo, os dados que tenham relevância 
para investigação criminal. No curso da investigação criminal é muitíssimo útil descobrir antecedentes 
criminais do suspeito, endereços de possíveis residências, números de documentos como identidade, 
habilitação, CPF, título de eleitor, número de telefones, etc. Muitos desses dados estão dispostos em 
banco de dados oficiais. Surge a questão de saber se esse tipo de informação pode ou não ser usada sem o 
consentimento do titular. Antes de responder é necessário esclarecer que essa intercessão, embora muito 
importante, não chega a preocupar o direito de informação com a ótica aqui adotada. É que a preocu-
pação aparecia na informação massiva, ou seja, aquela que é acessível a um número indeterminado de 
pessoas e que possa influenciar o comportamento de outrem. No caso acima proposto, a utilização dos 
dados é feita pelo próprio mantenedor dos dados, o poder público, embora por meio de órgão e autorida-
de diferentes.” (CARVALHO, 1999, p. 141-142)

25 “Third, we must recognize that big data requires transparency. Transparency has long been a corner-
stone of civil society as it enables in-formed decision making by governments, institutions, and indi-
viduals alike. The many secondary uses of big data analytics, and the resulting incentives of companies 
and governments to share data, place heightened importance on transparency in our age of big data.” 
(RICHARDS; KING, 2014, p. 396)
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mação privatista também envolve o uso de regras de propriedade, e eventual 
responsabilização.

Deve-se destacar que a tecnologia e a massificação de uso de dispositivos 
que acessam redes de dados, e com custos menores de acesso e ubiquidade, 
exacerba questões de publicidade, privacidade e conflito de princípios, assim 
como oportunidades de monitoramento e obtenção de padrões. Tais opor-
tunidades ocorrem, todavia, em âmbito transnacional, no qual eficiência e 
transparência não são os únicos fatores que entram na equação.

CONCLUSÃO
 
O capítulo mostra como existem diversas questões pendentes no combate 

ao terrorismo no âmbito nacional, em relação à integração de dados, e interna-
cional, particularmente em questões políticas declaradas ou não. Parte dos me-
canismos que permitem a atuação dos grupos terroristas, e do Estado Islâmico 
(ISIS) em particular, são associados à questão da globalização, liberalização 
de mercados de capitais e facilidade em comunicações e propaganda no meio 
digital. São elementos úteis ou necessários a diversas facilidades da sociedade 
moderna, mas que carecem de consenso, vontade política para que certos tipos 
de distorções sejam afastados. Um dos exemplos de falta de consenso ocorre 
na definição do que é terrorismo

Nesse contexto, identificam-se alguns pontos que diferenciam a atuação 
do ISIS de outros grupos terroristas, o que dificulta seu combate, assim como 
a aproximação entre tais atividades e o crime organizado, particularmente, 
lavagem de dinheiro. Entre os diferenciais, encontram-se a busca por um ter-
ritório e uso de poderes inerentes e a aceitação de sexo e álcool entre seus 
membros, o que juntamente com a propaganda de atos cruéis é utilizada para 
atrair participantes. Sobre a lavagem de dinheiro, trata-se de um vínculo entre 
a economia legalizada e a ilegal e é utilizada justamente para dificultar a iden-
tificação do capital, assim como tem sido a tônica de movimentos terroristas 
sua vinculação com atividades criminosas tendo em vista maior financiamen-
to. Mostra-se, por outro lado, que a manutenção de situações que permitem 
a existência do ISIS ou facilitam ocultação de divisas passa por elementos em 
que estados ou corporação possuem interesses que são por vezes contrários 
àqueles que são declarados.

Sobre a integração de dados, faz-se uma abordagem sobre a estrutura 
legislativa brasileira e como a análise somente por identificadores numéri-
cos (CPF e CNPJ) se mostra inadequada/insuficiente para identificar ativos e 
destaca-se a necessidade de maior integração de dados, especialmente com ele-
mentos fiscais, societários e de identificação. Destaca-se que uma das portas de 
evasão fiscal ocorre especialmente em organizações do terceiro setor e sem fins 
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lucrativos, justamente as que no país geralmente possuem menos obrigações 
acessórias, especialmente em relação à nota fiscal eletrônica e escrituração digi-
tal, que são elementos trabalhados no artigo. Quanto à integração, observa-se 
que o Fisco é pródigo em exigir obrigações e formalidades dos particulares, 
mas não o fazem em seu uso. Com o maior acúmulo de dados, é importante 
que aqueles que são responsáveis possam ser responsabilizados quanto ao uso 
e guarda de informações, seja por guardar o que não necessitam, seja por des-
viarem da finalidade do que é coletado.

Nesse contexto, discorre-se sobre novo conceito de privacidade como 
controle de fluxo de dados, e de identidade, como algo mais fluido e asso-
ciado a rastro no ambiente digital. Nota-se que muita informação é coletada 
por corporações privadas não mais principalmente por órgãos públicos, o que 
também gera necessidade de um debate mais amplo sobre o uso de dados e 
transparência. No caso de busca de padrões ilegais, a transparência ocorre jus-
tamente pela possibilidade de se auditar se os fins se relacionam com os objeti-
vos declarados e a busca de padrões tem sido ampla, eficiente e sem distinções. 
De qualquer forma, tais padrões não se relacionam com medidas simplórias, 
tais como liberação de sigilo telefônico ou regulação direta. Dependem, por 
outro lado, da coleta, extração de metadados, organização de informações. 
Nesse contexto, a informação pode ser tratada como mercadoria, especialmen-
te no sentido de que há responsáveis pelo seu manejo e que regras de proteção 
devem ser aplicadas.

Por fim, argumenta-se também que vigilância é alvo de discussões entre 
outros motivos, porque os interesses de países e corporações não estão automa-
ticamente alinhados, assim como é evidente a possibilidade de abuso, especial-
mente por alguns que detêm maior acesso a informações, e a motivação ampla 
de guerra ao do terrorismo tem justificado muitos arbítrios.
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PartE 6

gruPoS tErroriStaS



Rashmi Singh

INTRODUCTION

Over the past ten years, as the United States (US) and its allies have wa-
ged the Global War on Terror (GWoT) against Al Qaeda (AQ) and its affilia-
ted groups around the globe Pakistan has been a key strategic ally. However, 
Islamabad’s true ability and willingness to target and dismantle Al Qaeda, 
pro-Taliban and other related militant networks within its borders remains 
questionable. The targeted assassination of Osama bin Laden by US special 
forces in Abbottabad earlier this year was not only embarrassing for Pakistan 
but also served to illustrate that Al Qaeda has a clear support system inside 
the country. It is also a well-known fact that Pakistan’s government has long 
fostered groups that use its territory as a staging ground for conducting at-
tacks in Afghanistan, India and beyond. In the regional context of the GWoT 
this has meant that US-led efforts in Afghanistan are constantly undermined 
by militants supported by Pakistan’s formidable intelligence agency the Inter 
Services Intelligence (ISI) that is, at least on paper, a core ally. 

Of course, both NATO and the United States understand that the current 
insurgency in Afghanistan cannot be defeated unless insurgents are denied ac-
cess to their bases across the border in Pakistan and have been pressing Islama-
bad to crack down on this militant infrastructure. At the same time, Pakistan is 
also reaping the fruits of fostering myriad militant groups on its soil. For one, 
since at least 2007, numerous indigenous militant groups have been increasingly 
targeting the Pakistani state with devastating results. Pakistan’s multiple Islamist 
groups, defying state control, also continue to provide a sanctuary and support 
network for Al Qaeda and Taliban insurgents fleeing across the border from 
Afghanistan. According to some analysts, not only does “Al Qaeda retain its 

1 A previous version of this chapter was published in the book Al Qaeda After Bin Laden, Al Mesbar:2012.
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central node in Pakistan … [but] several of its most competent allies, including 
the Tehrik-e-Taliban Pakistan and Lashkar-e-Tayiba, are based in Pakistan and 
present a significant threat to the West”.2 This paper examines the extent to 
which one particular Punjabi militant group, i.e. Lashkar-e-Taiba (LeT), is allied 
to Al Qaeda in Pakistan. To this end, it begins by providing a brief background 
to LeT and its ideology, which is crucial for understanding its unique position 
amongst Pakistan’s multiple Islamist militant groups. The second part of this 
essay examines the precise nature of its connections with AQ and concludes by 
exploring the implications of the data presented in this paper.

BACKGROUND AND IDEOLOGY

Any attempt to understand Pakistan’s deteriorating domestic security si-
tuation as a result of a growing Islamist militancy and the emergence of an 
increasing number of AQ affiliated and allied groups needs to be rooted in a 
knowledge of Pakistan’s use of militant proxies since at least the early 1980s. 
Lashkar-e-Taiba (LeT) or the Army of the Pure is one of Pakistan’s oldest and 
most lethal Punjabi militant groups as well as one of its most favoured proxies. 

It originally evolved as the military wing of the Markaz al-Dawa-wal-
-Irshad (the Centre for Preaching and Guidance or MDI), which was esta-
blished as a Pakistan-based Islamic fundamentalist organisation and charity. 
In 1984 Zaki-ur Rehman Lakhvi brought together a small group of Ahl-e-
-Hadith3 Muslims from Pakistan in order to participate in the jihad against 
the Soviets in neighbouring Afghanistan.4 A year later, two Pakistani engi-
neering professors, Hafiz Muhammad Sa’eed and Zafar Iqbal, established 
a missionary group also dedicated to preaching the tenets of Ahl-e-Hadith 
Islam in Pakistan, which they named the Jamaat-ul-Dawa (the Organisation 

2 Seth G. Jones, ‘The Terrorist Threat from Pakistan’, Survival, 53/4 (2011).
3 Ahl-e-Hadith is one of the most puritanical strains of Islam in South Asia. Closely associated with Wah-

habism of the Arabian Peninsula it seeks to purge South Asian Islam of the impure influences of poly-
theistic religions such as Hinduism, reassert the Qur’an and the Hadith as the sole supreme authorities 
in Islam and reaffirm tawhid (unity of Allah; monotheism). However, rejecting all but the purest forms 
of Islamic teachings has meant that the followers of Ahl-e-Hadith have traditionally constituted a very 
small minority in a region that has evolved a much more syncretised version of Islam over the centuries. 
Ahl-e-Hadith has become more popular in recent years as Pakistani workers from the Gulf region return 
to Pakistan with firm Wahhabist beliefs. The close association with Wahhabism has also meant that Ahl-
e-Hadith groups in Pakistan have long benefitted from the patronage of Saudi individuals. For details 
see: Nicholas Howenstein, ‘The Jihadi Terrain in Pakistan: An Introduction to Sunni Jihadi Groups in 
Pakistan and Kashmir’, Pakistan Security Research Unit (PSRU) (Research Report 1; Bradford: Depart-
ment of Peace Studies, University of Bradford, 2008).

4 Stephen Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’, National Security Studies 
Program Policy Paper (New America Foundation, 2011c). p. 2. It is worth noting that Lakhvi is cur-
rently on trial in Pakistan for his role in the November 2008 attacks in Mumbai, India.
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for Preaching, henceforth JuD). The MDI, i.e. LeT’s parent organisation, 
emerged in 1986 as a result of Lakhvi fusing his group with Sa’eed and 
Iqbal’s JuD. Various authors have suggested that the Pakistan’s ISI provided 
the required funding for establishing the MDI.5 

The MDI was also assisted by a number of other high-profile individuals 
including Abullah Azzam, who was not only Osama bin Laden’s mentor and close 
aide but, as the head of the Maktab al-Khidmat (often believed to be Al Qaeda’s or-
ganisational precursor), also responsible for recruiting and routing foreign fighters 
into the Afghan theatre in the 1980s.6 It is therefore unsurprising that immediately 
after its formation the MDI, along with a host of other groups, became involved 
with supporting the mujahedeen in Afghanistan and established militant training 
camps in the Paktia and Kunar provinces of Afghanistan for this very purpose.7 

However, in 1993 the MDI overtly uncoupled its preaching and educational 
activities from its military undertakings. Hence, from this point onwards while 
the MDI continued to be responsible for dawa (i.e. preaching), LeT was launched 
in the Kunar province of Afghanistan as its military wing and placed in charge of 
waging jihad. Given its roots in the MDI, the LeT shares its parent organisation’s 
philosophy and as such views dawa and jihad as two inseparable sides of the same 
coin. In other words, one cannot in reality differentiate between the MDI and 
Lashkar as for both factions violent jihad is a religious duty incumbent upon 
all Muslims. In its manifesto, ‘Hum Jihad Kyun Kar Rahen Hain?’ (Why Are We 
Waging Jihad?), the MDI lists eight reasons for why jihad is necessary, ranging 
from ensuring the ascendency of Islam and defending Muslims states to liberating 
Muslim territories under the yoke of non-Muslim “occupation”.8 

For the LeT any state that has historically experienced Muslim rule is con-
sidered to be an Islamic territory that must be liberated. In short, like Al Qaeda, 
Lashkar clearly espouses a pan-Islamist rationale to justify military action. At 
the same time, it also explicitly rejects waging a revolutionary jihad within Pa-
kistan because it asserts that the struggle in Pakistan “is not a struggle between 
Islam and disbelief”9 as such a jihad declared against those who already profess 
to Islam would take away from the jihad against the infidels. Instead, MDI/LeT 

5 Yoginder S. Sikand, ‘Islamist Militancy in Kashmir: The Case of the Lashkar-E Taiba’, in Michael Bol-
lig Aparna Rao, Monika Böck (ed.), The Practice of War: Production, Reproduction and Communica-
tion of Armed Violence (USA: Berghahn Books, 2007).

6 C. Christine Fair, ‘Lashkar-E-Taiba Beyond Bin Laden: Enduring Challenges for the Region and the 
International Community’, Testimony prepared for the U.S. Senate, Foreign Relations Committee Hear-
ing on “Al Qaeda, the Taliban, and Other Extremist Groups in Afghanistan and Pakistan” (Washington, 
D.C.: Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, 2011a). 

7 C. Christine Fair, ‘Lashkar-E-Tayiba and the Pakistani State’, Survival, 53/4 (2011b). p. 31. 
8 Husain Haqqani, ‘The Ideologies of South Asian Jihadi Groups’, in E. Brown, H. Fradkin, H. Haqqani 

(ed.), Current Trends in Islamic Ideology, Vol. 1 (Washington, D.C.: Hudson Institute, 2005).
9 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 3.
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seek to gradually bring the people of Pakistan to the path of Ahl-e-Hadith Islam 
through reform and preaching.

In line with its pan-Islamist ideology, once the Soviet withdrew from 
Afghanistan in 1989, MDI/Lashkar militants spread out to participate in mul-
tiple theatres of jihad including Tajikistan, Chechnya, the Philippines and 
Bosnia-Herzegovina. MDI/LeT operatives also launched their first comman-
do-style attack in Indian-administered Kashmir in 199010 and the 1993-95 pe-
riod marked, in many ways, a turning point for the group as Pakistani state 
support for its militant activities escalated rapidly. This enabled LeT to focus 
primarily upon its goal of liberating Indian-administered Kashmir.11 

For LeT leaders, Kashmir has always represented the closest Islamic land 
under occupation and as such not only the most legitimate open front but 
also the potential base from which to launch operations against the rest of In-
dia. Hence, Lashkar was already committed to the Kashmiri jihad well before 
it became Pakistan’s most favoured militant proxy in the area.

In its turn, Pakistani state support for LeT can be explained through the lens 
of the long-standing historic conflict between India and Pakistan over the contested 
territory of Jammu and Kashmir. Having lost two conventional wars against India 
over the issue since the 1947 Partition, General Muhammad Zia-ul-Haq adopted 
a policy of nurturing a host of radical Sunni militant groups quite early on in the 
1980s. These groups were to be used both as terrorist proxies against India as well 
as for suppressing Pakistan’s Shi’a minority, who were seen as a particularly grave 
security threat in the wake of the 1979 Iranian Revolution.12 Some sources suggest 
that the ISI had been attempting to lay the foundations for a Pakistan-supported 
insurgency in Indian-administered Kashmir since at least 1983.13 

However, years of misrule by New Delhi essentially served to precipitate an 
indigenous uprising14 in the region in 1989 and provided Pakistan with the per-
fect opportunity to intervene through its proxies in an attempt to both reshape 
the conflict to suit its goals of accession and use it to ‘bleed India’.15Thus, the 

10 Fair, ‘Lashkar-E-Taiba Beyond Bin Laden: Enduring Challenges for the Region and the International 
Community’. p. 8.

11 Stephen Tankel, Storming the World Stage: The Story of Lashkar-E-Taiba (London: Hurst & Company, 
2011a).p. 40.

12 Ahmad Majidyar, ‘Could the Taliban Take over Pakistan’s Punjab Province?’, Middle Eastern Outlook 
(No. 2; Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 2010).

13 Arif Jamal, Shadow War: The Untold Story of Jihad in Kashmir (Brooklyn, NY: Melville House, 2009).
14 Sumit Ganguly, The Crisis in Kashmir: Portents of War, Hopes of Peace (Woodrow Wilson Center Se-

ries; United Kingdom: Cambridge University Press, 1999), Christophe Jaffrelot, Pakistan: Nationalism 
without a Nation (New Delhi: Zed Books Ltd., 2002).

15 This meant that the nationalist goal of a free Kashmir espoused by a number of indigenous Kashmiri 
groups was rapidly appropriated and overturned by Pakistan who, in rhetoric at least, framed the conflict 
as a war between Muslims and Hindus who were in league with Jews and the Christian West.
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Pakistani army and the ISI rapidly intensified their sponsorship and support for 
numerous Pakistani and indigenous militant groups in this period. It is worth 
noting that most of the Pakistani outfits the ISI supported tended to adhere to 
the Deobandi school of Sunni Islam and as such were historically distinct to the 
LeT for sectarian reasons.16 However, Pakistani state support for Lashkar esca-
lated steadily over the 1993-95 period with the result that over time LeT clearly 
emerged as Pakistan’s most favoured proxy.

There were several reasons Lashkar acquired this position of advantage. 
For one, Lashkar cadres had the same ethno-linguistic traits as the popula-
tion of the Rajouri and Poonch districts of Indian Jammu and Kashmir. The 
populations of both these districts also had historic connections with both 
Pakistan-administered Kashmir and its Punjab province, i.e. areas that essen-
tially represented LeT’s core recruitment grounds. 

As a result, when the ISI sought to expand the conflict from the Kashmir 
Valley into Rajouri and Poonch of Indian-administered Kashmir, LeT emer-
ged as the group best placed to infiltrate and operate in these areas. Secondly, 
as mentioned previously, given that LeT adhered to the Ahl-e-Hadith school 
of Islam its followers represented a small minority in Pakistan and the group’s 
infrastructure and power-base were modest in comparison to that of the Deo-
bandi outfits. 

At the same time, LeT was alienated from the mainstream Ahl-e-Hadith 
movement in Pakistan because it framed jihad as a military obligation for all 
Muslims whereas many Ahl-e-Hadith imams explicitly reject violent jihad.17 
This alienation made it extremely difficult for Lashkar to recruit members 
from most Ahl-e-Hadith mosques and madaris across Pakistan. Hence, with 
“no natural allies or major funding flows of its own, the ISI presumed LeT 
would be a more pliable proxy than other outfits, which proved to be an ac-
curate assessment”.18

Thus throughout the 1990s, Pakistan strengthened and shaped LeT’s mi-
litary apparatus specifically for use against India in order to further its own 
strategic interests. However, the key shift occurred immediately in the wake 
of 9/11 when the President Pervez Musharraf, came under increasing pressure 
from the United States to crackdown on the multiple militant outfits that ope-

16 While the majority of Pakistani Muslims adhere to the Barelvi school of Sunni Islam the bulk of Paki-
stan’s jihadi groups are Deobandi. As such, they are closely tied to both the Afghan Taliban as well as the 
Tehrik-e-Taliban Pakistan (i.e. the Pakistani Taliban or the TTP) by the same madaris (plural of madras-
sa, i.e. Islamic school). See for example, Stephen Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba in Perspective: An Evolving 
Threat’, Counterterrorism Strategy Initiative Policy Paper (New America Foundation, 2010). p. 1.

17 C. Christine Fair, ‘Militant Recruitment in Pakistan: Implications for Al Qaeda and Other Organiza-
tions’, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 27/No. 6 (2004). p. 493.

18 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 5.
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rated within Pakistan’s sovereign borders. Islamabad also came under heavy 
pressure from New Delhi to ban various outfits, including Jaish-e-Mohammad 
(JeM) and LeT. JeM was the Deobandi outfit responsible for the December 
2001 attack on the Indian Parliament. 

However, India suspected LeT of having provided support to Jaish opera-
tives for this assault and demanded it be included in the ban. Faced with such 
unrelenting pressure Musharraf banned several militant groups, including 
JeM and LeT, in December 2001.19 However, Islamabad took care to forewarn 
these groups with the result that many of them, including LeT, were able to 
protect their assets and rapidly resurfaced under new names. 

More crucially, unlike many other militant outfits operating in Pakistan, LeT 
was also allowed to maintain its training camps,20 which immensely boosted its ca-
pacity in relation to other groups within the Pakistani militant milieu. At the same 
time, Lashkar also engineered a split with the MDI that was subsequently dissolved 
and replaced by the social welfare organisation, the Jamaat-ud-Dawa (JuD). Saeed 
also resigned as LeT’s amir and assumed control of JuD.21 Fair argues that this 
distinction was insignificant, and after December 2001 the organisation essentially 
existed as the JuD within Pakistan while the LeT was nominally the group that 
operated outside Pakistan. Yet while the split was entirely cosmetic it did serve to 
provide LeT with a legitimate front organisation within Pakistan. 

The Pakistani state also continued to favour LeT/JuD with the result that 
it flourished despite the ‘ban’. In fact, LeT/JuD entirely escaped the second 
round of bans Pakistan announced in 2003 after U.S. ambassador to Pakistan 
complained that jihadi groups with clear ties to Al Qaeda and the Taliban 
were essentially reconstituting themselves under new names. JuD continued to 
operate overtly until late 2008 when, finally buckling under immense interna-
tional pressure, the Pakistani government formally banned it.22 

However by this time LeT/JuD unlike many other increasingly fractured 
jihadi outfits had been transformed into a powerful organisation with a vast 

19 Majidyar, ‘Could the Taliban Take over Pakistan’s Punjab Province?’. p. 2.
20 Stephen Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’, in Harvey Rubin (ed.), Developments in 

Radicalisation and Political Violence (London: The International Centre for the Study of Radicalisation 
and Political Violence (ICSR), 2009). p. 5

21 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 10. According to some journalists 
an unknown and obscure figure by the name of Maulana Abdul Wahid Kashmiri took control of LeT 
after Saeed but it seems that since his appointment as a military commander he has never appeared in 
public nor issued a public statement. See: Umer Farooq, ‘The Two Faces of Lashkar-E-Taiba’, Asharq 
Alawsat (London, 06 December 2008). 

22 C. Christine Fair, ‘Antecedents and Implications of the November 2008 Lashkar-E-Taiba (Let) Attack 
Upon Several Targets in the Indian Mega-City of Mumbai’, Testimony presented before the House 
Homeland Security Committee, Subcommittee on Transportation Security and Infrastructure Protection 
(Washington, D.C.: Rand Corportation, 2009). p. 1
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financial, social and military infrastructure. At the same time, Pakistan was, in 
its turn, now firmly in the grips of a domestic Islamist insurgency perpetrated 
by many of the Deobandi groups it had fostered over the past thirty years or so.

TO WHAT EXTENT IS LET AN AL QAEDA RELATED GROUP? 

Lashkar-e-Taiba, despite its pan-Islamist rationale, has been primarily 
focussed upon conducting operations in Kashmir. Therefore, while LeT ca-
dres could volunteer to fight in other theatres of jihad they have always been 
obliged to participate in the fight in Indian-administered Kashmir and, by 
extension, India.23 

Thus, over the course of the 1990s, while LeT cadres were found as far 
away as Chechnya and Bosnia-Herzegovina their focus remained the jihad in 
Kashmir. However, the 9/11 attacks and the resulting GWoT triggered key shifts 
in their operating environment with the result that along with conducting the 
jihad against India, LeT also began to wage a peripheral campaign against the 
West: first by supporting Al Qaeda and other groups engaged in the global jihad 
and then by directly attacking Western interests and targets themselves.24 

Thus, post- 9/11, LeT’s collaboration with AQ can be studies in two dis-
tinct phases: the first from 2001 to approximately late 2003/early 2004 and the 
second from late 2006 onwards. The first phase was marked by LeT providing 
logistical assistance and support to AQ operatives in Pakistan as they fled their 
Afghan safe haven as well as a slow involvement in the Afghan and Iraq jihad. 
The latter involved not only contributing LeT cadres to these theatres but also 
recruiting and training other jihadis to fight in these locations. The second 
phase is characterised by increasing collaboration with AQ and Taliban forces 
within Afghanistan as well as the direct targeting of Westerners as seen in the 
2008 Mumbai attacks.

Phase I: 2001- late 2003/early 2004
In the years immediately following the September 11 attacks, LeT-AQ colla-

boration took the form of LeT providing covert assistance, training and logistical 
support to Al Qaeda, the Taliban and other groups in Pakistan that were active 
in the global jihad. All these groups had been hit hard by Operation Enduring 
Freedom and now as they fled across the border into Pakistan and US-forces 
began dismantling their training camps in Afghanistan, they urgently required 

23 Stephen Tankel, ‘The Threat to the U.S. Homeland Emanating from Pakistan’, Congressional Testimony 
to the House Committee on Homeland Security, Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence 
(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace 2011b).

24 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’.
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assistance.25 As mentioned previously, unlike LeT, the majority of Pakistan’s 
jihadi groups are Deobandi and as such closely tied to the Deobandi Afghan 
Taliban and by default to their Al Qaeda ‘guests’.26 However, after 9/11 Pakistan 
was forced to crack down on many of these Deobandi outfits, which were rightly 
viewed by the US as being closely allied with both the Afghan Taliban and AQ. 
As a result, and counter-intuitively, Al Qaeda turned to LeT for assistance in 
Pakistan. Hence, it was LeT that was instrumental in assisting in the exfiltration 
of Al Qaeda and Taliban cadres from Afghanistan immediately after Operation 
Enduring Freedom. Lashkar provided safe havens in Pakistan for some operati-
ves while facilitating emigration to the Middle East and other destinations for 
others.27 While various other Pakistani militant outfits provided the same sort 
of assistance, LeT had a distinct advantage over other groups because of its vast, 
and mostly intact, network across Pakistan. LeT was also distinguished by the 
overall quality of its recruits. Unlike Deobandi organisations, Lashkar does not 
recruit from Pakistan’s madaris. To some extent this is because, as explained 
above, LeT remains alienated from the mainstream Ahl-e-Hadith movement in 
Pakistan, which means it cannot recruit members from these mosques.28 Con-
sequently, LeT recruits come from lower middle-class families and tend to be 
much better educated than the average Pakistani. All this translated into LeT be-
ing better equipped to assist Al Qaeda and it quickly emerged as a key facilitator 
in terms of enabling Al Qaeda and Al Qaeda affiliated operatives to move into, 
around and out of Pakistan. “This ‘urban facilitation’ involved providing fake 
passports, safe houses, guards and fixers,” as well as medical attention to fighters 
wounded in Afghanistan.29 Various sources have reported how several Al Qaeda 
operatives were captured in LeT various safe houses located across Pakistan.30 
Perhaps the most high profile of these was the senior Al Qaeda lieutenant Abu 
Zubayda, who was captured along with several Lashkar operatives in a LeT safe 
house in the Punjabi city of Faisalabad in March 2002.31 

25 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’.
26 Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia (United Kingdom: 

I.B.Tauris & Co., 2001), Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba in Perspective: An Evolving Threat’. In the 1990s, 
Pakistani Deobandi militants, like AQ, trained in camps in the Taliban-controlled areas of Afghanistan 
and fought alongside the Taliban against the Northern Alliance, As a result, unlike LeT who had separate 
camps, Pakistan’s Deobandi militants have developed sustained and organic connections with AQ.

27 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 16.
28 Unsurprisingly, LeT recruits both Barelvis and Deobandis and converts them to the Ahl-e-Hadith Is-

lam through periods of intense indoctrination. Sumita Kumar, ‘Pakistan’s Jehadi Apparatus: Goals and 
Methods’, Strategic Analysis, Vol. 24/No. 12 (2001). 

29 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’. p. 9.
30 Gary Schroen, First In: An Insider’s Account of How the Cia Spearheaded the War on Terror in Af-

ghanistan (New York: Presidio Press, 2007).
31 United States Department of State Publication Office of the Coordinator For Counterterrorism, ‘U.S. 

Country Reports on Terrorism 2007’, (Washington, D.C.: U.S. Department of State 2008). p. 288.
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LeT, thanks to state protection, had also continued to operate many of 
its training camps in the Mansehra District of Khyber Pakhtunkhwa as well 
as in Pakistan-administered Kashmir. It also ran smaller camps in the Wa-
ziristan and Mohmand agencies of the Federally Administered Tribal Areas 
(FATA) - not far from where Al Qaeda was attempting to establish its new 
training bases after being ousted from Afghanistan.32 Thus in this period 
LeT, along with several other groups, began to provided training to militants 
who before 9/11 would have gone to AQ camps. While the majority of in-
dividuals LeT trained continued to be Pakistani, it also provided training to 
a wide range of foreigner, especially British citizens of Pakistani descent.33 
Militants from various Indonesian groups, including some belonging to Al 
Qaeda’s Indonesian affiliate Jemaah Islamiyah, also passed through LeT trai-
ning camps in this period suggesting that AQ may have been actively rou-
ting its own recruits into Lashkar camps while recovering from its Afghan 
debacle. Other notable foreign trainees included: “members of the Virginia 
Jihad Network; Omar Khyam, who spearheaded the fertilizer bomb plot in 
the UK; and Willie Brigitte, a French covert to Islam arrested on the charge 
of planning attacks in Australia. Dhiren Barot, who masterminded the failed 
gas-cylinder bombing plot in London and prepared blueprints for Al Qaeda 
of buildings in New York’s financial district, also trained and fought with 
Lashkar”.34 It seems that LeT was a particularly appealing training provider 
for would-be Western jihadists primarily due to ease of access. For one, 
its social wing, the JuD, remained over-ground and legal in Pakistan, thus 
providing the initial point of entry for those wishing to access LeT training 
camps. For another, thanks to its philosophy of seeking societal reform 
and change LeT rarely turned people away.35 LeT also had a long history of 
supplying military training to individuals in exchange for money. All these 
elements in combination made it an attractive option, especially for foreign 
would-be jihadists.

At the same time, its operational linkages with various groups seem to 
have enabled LeT to function as a gateway organisation for Al Qaeda. This 
was clearly seen in the case of Shahzad Tanweer, one of the men involved in 
the 2005 London tube bombings, who evidently spent a few nights in the LeT 
compound in Muridke and also visited a Lashkar madrassa before contacting 
Al Qaeda go-between Zeeshan Siddiqui. Intelligence reports suggest that LeT 

32 Imtiaz Gul, The Al Qaeda Connection: The Taliban and Terror in Pakistan’s Tribal Areas (New Delhi: 
Penguin, 2009).

33 Zahid Hussain, The Scorpion’s Tail: The Relentless Rise of Islamic Militants in Pakistan – and How It 
Threatens America (USA: Simon & Schuster Ome, 2010).

34 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’. p. 10.
35 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’. pp. 9-11
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potentially played both initial host and matchmaker in this instance.36 At 
the same time, organisational linkages between AQ and LeT seem to have 
been further facilitated by the decimation of AQ training camps in Afgha-
nistan, which resulted in a number of AQ trainers moving to work in LeT 
camps. According to some analysts, once AQ re-established its infrastructure 
in Pakistan’s tribal belt, some LeT trainers also began working in AQ camps.37 
Therefore, while LeT may not have directly targeted the West during this 
first phase, its increasing collaboration with AQ meant that it was indirectly 
facilitating terrorist activity and in doing so, undermining US-led counter-
-terrorism efforts in Afghanistan and elsewhere.

At the same time, while Islamabad had continued to encourage cross bor-
der activity in Kashmir in the aftermath of the December 2001 attacks on the 
Indian parliament, by late 2003 it was under considerable international pres-
sure to cease its proxy war. In response, while Islamabad did not dismantle the 
militant’s infrastructure inside Pakistan (in fact several training camps were 
re-opened in 2005),38 it did ban various militant groups and clamped down 
on jihadis operating in Indian-administered Kashmir. While LeT escaped the 
2003 ban almost unscathed its activities in Indian-administered Kashmir were 
heavily curtailed. This demobilisation of militant groups operating in the 
Kashmiri theatre was further bolstered by the commencement of formal peace 
negotiations between Islamabad and New Delhi in 2004. All this not only en-
gendered resentment amongst various militant groups towards the Pakistani 
state but by mid-2005 also began pushing more Pakistani militants into the 
Afghan jihad. There had already been divisions within LeT cadres immedia-
tely post-9/11 over whether or not to join the jihad against US and NATO 
forces in Afghanistan. While LeT’s leadership had decided at that point not to 
openly commit cadres to the Afghan theatre there were several LeT splinters 
already fighting in Afghanistan without formally breaking their ties to the 
group. This has led analysts to argue that these were more likely spin-offs “for-
med by a faction within LeT as a means for those militants who prioritized the 
Afghan jihad to participate in it without breaking their ties to the group”.39 
Thus, while some LeT cadres were already fighting in Afghanistan, once the 

36 James Kirkup, ‘Pakistanis Ready to Extradite 7/7 Terror Link to U.K.’, The Scotsman (news.scotsman.
com, 2005), Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’.

37 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 17. It is worth noting that au-
thors like Fair underscore that while there is some discord about the precise relationship between 
Lashkar and AQ it seems safe to conclude that AQ has certainly received some forms of assistance 
from LeT’s cadres, although it is unclear whether or not this support is sanctioned at the various lev-
els of Lashkar’s leadership. See: Fair, ‘Militant Recruitment in Pakistan: Implications for Al Qaeda 
and Other Organizations’.

38 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 14.
39 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 18.
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Kashmiri jihad was curtailed more and more of its members began to move 
into Afghanistan. At the same time, by 2005 both the Taliban and AQ had 
reconstituted themselves in Pakistan’s tribal belt and as their infrastructures 
were re-established the training and logistical support provided by LeT and 
several other groups became increasingly superfluous. This further facilitated 
the movement of LeT cadres into the Afghan jihad, a trend that coincided with 
and probably fed into the resurrection of the Afghan insurgency in 2006. As 
anti-American sentiment amongst Pakistani militants, including LeT’s cadres, 
coalesced over the 2003-2005 period, several groups began sending fighters 
into Iraq as well. Once again, LeT played a central role in recruiting fighters 
for the Iraq theatre40 and during its recruitment drive openly declared that ji-
had against America was mandatory. In many ways this was a clear indication 
that LeT, despite its long-standing pan-Islamist rationale, had steadily moved 
closer into AQ’s orbit of global jihad. Thus, it had clearly progressed from 
merely providing training and logistical support to AQ to widening the remit 
of its own jihad in order to include the direct targeting of US and Western 
interests for the first time in its operational history.

Phase II: late-2006 onwards
This essentially marked the commencement of the second period of 

AQ-LeT collaboration. Some of the Lashkar operatives going into Afghanis-
tan from mid-2005 onwards fought alongside Afghan-centric outfits while 
others fought with LeT-linked groups based in Nuristan, Kunar or the tribal 
areas. Kunar, in northeastern Afghanistan, was where LeT had established 
its first training camps during the Soviet jihad and its leaders continued to 
maintain close relations with the local Afghan Salafis there. By 2006, as the 
Afghan insurgency burgeoned, LeT began actively recruiting new members 
for the jihad in Afghanistan from refugee camps, mosques and madaris in 
Peshawar. Some recruits from refugee camps were told that they “would be 
given training and have their expenses paid if they joined the jihad against 
the government of Afghanistan… [while other] refugees were sent by LeT to 
train in al Qaeda camps in Waziristan”.41 This clearly indicated that while 
LeT’s importance may have waned somewhat as a result of AQ re-establi-
shing its own infrastructure, cooperation between the two continued. LeT’s 
participation in the Afghan jihad also necessitated an expanded presence in 
Pakistan’s tribal belt from where LeT members continued to actively colla-
borate with AQ operatives working on both sides of the Afghanistan-Pakis-
tan border. LeT bomb-makers, reputedly the best in the region, built and 

40 Angel Rabasa, Beyond Al Qaeda Part 1: The Global Jihadist Movement (Santa Monica: RAND, 2006).
41 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: From 9/11 to Mumbai’. p. 20.
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supplied several improvised explosive devices used in Afghanistan. Some 
LeT trainers and explosive experts are also believed to have collaborated 
with AQ in training would-be Western terrorists in this period, although it 
is unclear if they were doing this “with the permission of LeT’s leadership 
or in a freelance capacity”.42 However on the whole, in comparison to AQ 
and Deobandi militiant groups, LeT certainly does not have a large number 
of members fighting in Afghanistan. Yet thanks to years of Pakistani army 
and ISI training, LeT cadres are some of the “most proficient in terms of 
small-unit tactics, so even a small number of men could have an impact”.43 
One of LeT’s most notable operations in Afghanistan, was its attack on the 
U.S. Combat Outpost Wanat in Dara-i-Pech in mid-July 2008. However, it is 
imperative to underscore that despite actively contributing to the fighting in 
the Afghan and Iraq theatres, LeT leaders continue to deny Lashkar presence 
in both areas – possibly to avoid both embarrassing their Pakistani sponsors 
and also any chances of potential clampdowns.44 

LeT has also continued to target India and Indian interests in this second 
phase. For instance, it was reportedly responsible for the vehicle-borne suicide 
attack on the Indian embassy in Kabul in early July 2008. It also launched a 
multi-site ‘spectacular’ in Mumbai in November 2008 in what is seen as an 
effort to internationalise the Kashmir issue. However, the Mumbai attacks 
stand out for a several reasons. First, these attacks actively targeted foreigners 
alongside Indian civilians for the first time in a LeT conducted operation in-
side India. Second, these attacks also had the hallmarks of a typical AQ attack 
(coordinated multi-site attacks, focus on soft targets, simultaneous attacks on 
peripheral targets to generate greater confusion etc.) suggesting some sort of 
hybridisation had resulted from their increasing collaboration. In short, this 
second phase of AQ-LeT collaboration is essentially characterised by Lashkar’s 
increasing involvement with the Afghan jihad. Moreover, while it continues 
to prioritise its Kashmiri jihad the increased difficulty in conducting opera-
tions there since 2005 have also pushed it towards targeting India and Indian 
interests well beyond Kashmir. LeT has always been ideologically anti-Western 
and pan-Islamist in its rationale, but the recent shifts in its operating environ-
ment have meant that it has actively expanded its target-base in recent years to 
explicitly include Western individuals and interests, suggesting an increasing 
intersection with the AQ-model of global jihad.

42 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 19.
43 Tankel, ‘Lashkar-E-Taiba: Past Operations and Future Prospects’. p. 19.
44 This is not to say that Islamabad was unaware of Laskhar’s activities. At the same time, as long as LeT 

stayed under the radar Islamabad could also avoid international pressure and turn a blind eye to what the 
group did beyond its borders. 
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CONCLUSION

In summary, LeT has certainly emerged as a significant AQ-related group in 
Pakistan over the past decade. Given that LeT continues to see itself as a discrete 
organisation it may not be a formal AQ affiliate, but there is certainly ample evi-
dence of collaboration and cross-pollination between the two groups. As discus-
sed, Lashkar was instrumental in assisting in the exfiltration of AQ cadres from 
Afghanistan immediately post-9/11 as well as in providing them with safe havens 
within and beyond Pakistan’s borders. Indeed, over the span of the last ten years 
LeT has functioned both as a training provider and gateway organisation for AQ. 
Furthermore, Lashkar has not only actively recruited members for the global 
jihad but also contributed its own fighters to various open theatres that extend 
well beyond its core area of interest (i.e. Indian-administered Kashmir). However, 
in addition to indirectly supplementing AQ’s global jihad in recent years it has 
also expanded the remit of its own operations in order to directly target Western 
interests and individuals. In more recent years it has started providing financial 
and military support to indigenous groups inside India to conduct attacks. The 
February 2010 German Bakery assault in Pune is an excellent example of how 
Lashkar is increasingly collaborating with local groups and operatives in order 
to execute attacks that overtly target both Indians and foreigners. In other words, 
LeT is acting upon its pan-Islamists, anti-Indian and anti-Western inclinations in 
a manner never seen before. Some of this shift can be contributed to the impact 
of the GWoT upon its immediate operating environment. But some of it can also 
be contributed towards its leadership developing their own agendas in parallel to 
that of LeT’s Pakistani state sponsors. In short, the GWoT in combination with 
the recalibration of Islamabad’s Kashmir strategy has engendered not only resent-
ment towards the Pakistani state but also a cross-pollination of ideas and tactics 
with AQ, with the result that LeT has firmly moved into AQ’s orbit of global 
jihad. There is little doubt that LeT has emerged as an AQ-type of supporter and 
perpetrator of global jihad in the South Asian region with the ability to threaten 
areas as far away as Europe, Australia and the United States. Neither is it an exag-
geration to suggest that Lashkar-e-Taiba represents a new and dangerous breed of 
AQ-related groups that are rapidly appearing across South Asia as Al Qaeda core 
weakens and progressively fragments.
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Luciana Laura Carvalho Costa Dias

INTRODUÇÃO

A recentemente reconhecida categoria dos deslocados internos é o tema 
objeto do presente artigo. É oportuno esclarecer que a conceituação vigente da 
categoria é dada pelos “Princípios Orientadores relativos aos Deslocados In-
ternos”, que, além de firmarem entendimento sobre a necessidade de proteção 
internacional aos deslocados internos, orientam como esta deve ocorrer em 
todas as diferentes fases do deslocamento forçado:

Pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir ou abandonar 
suas casas ou seus locais de residência habituais, particularmente em conse-
quência de, ou com vistas a evitar os efeitos dos conflitos armados, situações 
de violência generalizada, violações de direitos humanos ou calamidades hu-
manas ou naturais, e que não tenham atravessado uma fronteira internacional-
mente reconhecida de um Estado1.

 
Sob a metodologia de um estudo de caso2, pretende-se estudar a situa-

ção dos deslocados internos na Nigéria sob a ótica do aludido conceito. No 
mencionado país, as pessoas são deslocadas devido principalmente às ativi-
dades terroristas do Boko Haram, como é popularmente referido um grupo 
extremista islâmico que prefere ser conhecido como “Jama’atu Ahlissunnah 
lidda’awati wal Jihad”, que significa “pessoas comprometidas com a propaga-
ção dos ensinamentos do Profeta e Jihad” (ONUOHA, 2012, p. 2). 

1 UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. Report of the Representative of the Sec-
retary-General on Internally Displaced Persons: Guiding Principles on Internal Displacement, UN doc. 
E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 de fevereiro de 1998).

2 Yin chama a atenção para o fato de que “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. YIN, R. K. Estudo de caso: 
planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.
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Em 2009, o grupo Boko Haram tomou armas contra o estado nigeriano 
para perseguir a causa de estabelecer um estado islâmico puro no Norte da 
Nigéria (CILLIERS, 2015).

O tema sob exame tem sua relevância duplamente justificada. Primeiro, 
há uma crescente preocupação com as persistentes atividades do Boko Haram 
que não só levaram à perda de muitas vidas e propriedades, mas também deslo-
caram mais de milhões de pessoas na Nigéria. Em segundo lugar, as atividades 
do Boko Haram atraíram recentemente uma considerável atenção acadêmica, 
tanto a nível nacional como internacional. 

Ao analisar as atividades do aludido grupo terrorista, este artigo parte da 
hipótese de que as atividades do Boko Haram se relacionam diretamente com 
as pessoas deslocadas internamente na Nigéria.

1. DESLOCADOS INTERNOS

Uma das mais importantes inovações trazidas no campo do direito in-
ternacional humanitário tem sido a proteção dos migrantes forçados que não 
atravessam fronteiras internacionais, i.e., os deslocados internos. 

Desde a introdução formal do assunto à Organização das Nações Unidas 
(ONU), no início da década de 90, normas e arranjos institucionais para a 
proteção e assistência aos deslocados internos têm evoluído significativamen-
te, tanto no âmbito de instituições globais, como regionais. 

Sustenta-se, até mesmo, que as necessidades de proteção desse grupo vul-
nerável tornaram-se componente obrigatório do discurso e da prática huma-
nitária internacional. Nas palavras de Thomas G. Weiss, “it is now impossible to 
have a conversation about armed confiict and humanitarian action without thinking 
about the chalienges posed by those victims who have not crossed an international bor-
der” (WEISS; KORN, 2006, p. 9).

1.1. Deslocados Internos em números

Estima-se que, até o fim do ano de 2015, havia cerca de 40.8 milhões de pes-
soas deslocadas forçosamente dentro de seus próprios países, em razão de confli-
tos armados, violência generalizada e violações sistemáticas de direitos humanos3. 
Trata-se de número que excede, de forma significativa, a estimativa de 16.1 milhões 
de refugiados atualmente em busca de proteção internacional.4

3 Cf. DISPLACEMENT MONITORING CENTRE. Disponível em: <www.internal-displacement.org/
global report2016/#home>. Acesso em: jan. 2017.

4 Cf. United Nations High Commissioner for Refugees’ Population Statistics Disponível em: <http://pop-
stats.unhcr.org/em/overview>. Acesso em: jan. 2017.
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A maior parte dos deslocamentos intrafronteiriços ocorre no Oriente 
Médio e no Norte da África, onde 13.2 milhões de pessoas encontram-se em 
situação de vulnerabilidade. Igualmente impactante são os 6.3 milhões de des-
locados internos presentes no continente americano, em sua maioria dentro 
das fronteiras da Colômbia, país com o segundo maior contingente de des-
locados internos no mundo, perdendo a primeira colocação para a Síria, que 
conta com seus 6.6 milhões de deslocados internos5. 

As tabelas abaixo apresentam dados sobre a distribuição geográfica atual 
da população deslocada6.

Tabela 1 – Número de deslocados internos, por conflito e violência,  
até o fim de 2015 (em milhões), por países.

País Número de Deslocados Internos

Síria 6.6

Colômbia 6.3

Iraque 3.3

Sudão 3.2

Iêmen 2.5

Nigéria 2.1

Sudão do Sul 1.7

Ucrânia 1.7

Chia 1.5

Paquistão 1.5

Tabela 2 – Número de deslocados internos, por conflito e violência,  
até o fim de 2015 (em milhões), por regiões.

Região Número de Deslocados Internos

Oriente Médio e Norte da África 13.2

África Subsaariana 11.9

5 Cf. DISPLACEMENT MONITORING CENTRE. Disponível em: <www.internal-displacement.org/
global report2016/#home>. Acesso em: jan. 2017).

6 Cf. DISPLACEMENT MONITORING CENTRE. Disponível em: <www.internal-displacement.org/
global report2016/#home>. Acesso em: jan. 2017).
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América Latina e Caribe 7.3

Europa e Ásia Central 3.9

Sul Asiático 3.8

Leste Asiático e Pacífico 754,000

1.2. Reconhecimento e definições

O reconhecimento dos deslocados internos como categorial específica de 
proteção é resultado de uma construção própria da sociedade internacional 
de Estados. O olhar sistêmico dos organismos internacionais foi necessário 
para se dar nome a um grupo de pessoas que, por mais heterogêneo que seja, 
parece compartilhar vulnerabilidades similares. Ao contrário dos movimentos 
negro ou indígena, construídos internamente e apenas reconhecidos interna-
cionalmente, os deslocados internos, assim como os refugiados, são um grupo 
vulnerável identificado e delimitado por atores internacionais.

Antes do fim da Guerra Fria, a menção às populações deslocadas inter-
namente em resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) era espo-
rádica, circunscrita a países ou regiões específicas e dissociada de referências 
a movimentos de refugiados. Apenas nos anos 90, com a erupção de novos 
conflitos no Iraque, Somália e ex-Iugoslávia, associada à pressão de ONGs 
por acesso a pessoas deslocadas dentro das fronteiras, decidiu-se, no âmbito 
da ONU, conferir conceitos e padrões próprios à categoria e associá-la a uma 
diretriz internacional de proteção (BAGSHAW, 2005).

A primeira definição normativa de deslocados internos foi proposta pelo 
Secretário-Geral da ONU em 1992 com a intenção de ressaltar especialmente o 
caráter involuntário do deslocamento e a permanência das pessoas dentro das 
fronteiras dos seus países. Em sua acepção inicial, deslocados internos eram

Pessoas, ou grupos de pessoas que foram forçados a fugir de suas casas, de for-
ma repentina ou inesperada, em grandes números, como resultado de conflito 
armado, lutas internas, violações sistemáticas de direitos humanos ou calami-
dades naturais ou humanas, e que permanecem dentro do território seu país7.

Essa definição foi revisada ao longo dos anos 90, por meio de debates de 
cunho jurídico e político impulsionados por organizações da sociedade civil 
no seio da Comissão de Direitos Humanos da ONU. O resultado foi a defi-
nição consagrada em 1998, no primeiro instrumento normativo de proteção 

7 UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. Analytical Report of the Secretary-Gen-
eral on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.4/1992/23 (14 de fevereiro de 1992).
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desse grupo, os “Princípios Orientadores relativos aos Deslocados Internos”, 
que, além de firmarem entendimento sobre a necessidade de proteção interna-
cional aos deslocados internos, orientam como esta deve ocorrer em todas as 
diferentes fases do deslocamento forçado. Segundo esse instrumento, desloca-
dos internos são:

Pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir ou aban-
donar suas casas ou seus locais de residência habituais, particularmente em 
consequência de, ou com vistas a evitar os efeitos dos conflitos armados, situa-
ções de violência generalizada, violações de direitos humanos ou calamidades 
humanas ou naturais, e que não tenham atravessado uma fronteira internacio-
nalmente reconhecida de um Estado8.

Essa definição mais abrangente, juntamente com os novos direitos e res-
ponsabilidades referentes à prevenção, assistência humanitária, proteção, re-
torno e reintegração dos deslocados internos presentes nos Princípios Orienta-
dores passaram a guiar o regramento humanitário internacional, promovendo 
reformas estruturais no modo como se concebe e se implementa o humanita-
rismo em situações de deslocamento forçado.

Nesse sentido, em razão da recém-delimitada necessidade de proteção dos 
deslocados internos, desenvolveu-se, em 2005, uma “abordagem setorial” (clus-
ter approach) entre agências humanitárias e ONGs internacionais para que di-
vidissem suas responsabilidades de proteção em diferentes setores de atuação. 
As áreas de proteção, saúde, nutrição, saneamento, administração de campos 
são de responsabilidade compartilhada das agências, que respondem a instân-
cias locais e internacionais de coordenação. O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), em razão de sua experiência com refu-
giados, passou a se envolver de forma progressiva em situações específicas de 
deslocamento interno, sendo os deslocados a segunda maior “população de 
interesse” da agência, após os refugiados (UNHCR 2006).

O impacto dos deslocados internos no campo legal não foi menos profun-
do. Além de serem endossados por organizações regionais, agências especializa-
das, cortes internacionais e outros mecanismos de monitoramento de direitos 
humanos, os Princípios Orientadores serviram de base para dois tratados inter-
nacionais, com efeito vinculante, da região africana, i. e., Protocolo para a Prote-
ção de Deslocados Internos da Região dos Grandes Lagos (2008) e a Convenção 
da União Africana para Proteção e Assistência aos Deslocados Internos (2009).

No continente americano, menção às vulnerabilidades específicas dos 
deslocados internos estão presentes em dois tratados internacionais da região, 

8 UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. Report of the Representative of the Sec-
retary-General on Internally Displaced Persons: Guiding Principles on Internal Displacement, UN doc. 
E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 de fevereiro de 1998).
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i.e., Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher (1994) e Convenção Interamericana contra Toda Forma de 
Discriminação e Intolerância (2013). Além disso, inúmeros países têm legisla-
ções domésticas baseadas nos Princípios Orientadores que disciplinam a prote-
ção dos deslocados internos no plano interno, entre esses países estão Angola, 
Burundi, Libéria, Uganda, Índia, Sri Lanka, Azerbaijão, Bósnia, Geórgia, Rús-
sia, Sérvia, Turquia, Colômbia e Peru9.

Em menos de uma década, os deslocados internos tornaram-se um gru-
po vulnerável reconhecido internacionalmente, cujas necessidades especiais de 
proteção deveriam ser reguladas e atendidas pela sociedade internacional nas 
modalidades jurídica e institucional. A “necessidade de proteção internacional 
dos deslocados internos” emergiu, portanto, como norma internacional inte-
grante do corpo normativo dos direitos humanos e da prática humanitária.

2. A EVOLUÇÃO MULTIFACETADA DO BOKO HARAM

2.1. Boko Haram – significados

Boko Haram é um grupo extremista islâmico que, de acordo com 
Onuoha (2012), literalmente significa “educação ocidental é pecado” (p. 2), 
e que, de acordo com Walker (2012), tinha sido referido como o “Taliban 
nigeriano” (p. 3). Como um grupo extremista islâmico, eles preferem ser 
abordados como “Jama’atu Ahlissunnah lidda’awati wal Jihad”, que significa 
“pessoas comprometidas com a propagação dos ensinamentos do Profeta e 
Jihad” (ONUOHA, 2012, p.2). 

No entanto, uma declaração supostamente creditada ao líder interino 
do grupo, Mallam Sanni Umaru, em agosto de 2009, esclareceu que Boko 
Haram realmente significa “a civilização ocidental é proibida”. Embora a seita 
tenha operado com nomes diferentes, sua missão ideológica básica tem sido 
consistentemente impor uma lei islâmica rígida na Nigéria (ONUOHA, 2012; 
Walker, 2012). Além disso, a natureza de suas atividades deixou as pessoas 
confusas quanto a seu verdadeiro objetivo, uma vez que o grupo mata tanto 
cristãos quanto muçulmanos (GALADIMA; ALUAIGBE, 2015).

2.2. Boko Haram como uma seita islâmica

As atividades de seita do Boko Haram foram traçadas em um momento 
mais recente, em 2002, quando Mohammed Yusuf instituiu uma seita islâmica 

9 Cf. INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE. Disponível em: <www.internal-displa-
cement.org/global report2016/#home>. Acesso em: jan. 2017.
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que se tornou mais atraente para os muçulmanos pobres e desempregados do 
estado e países vizinhos (ONUOHA, 2012; WALKER, 2012). 

A seita acredita que o estado nigeriano falhou como resultado da cor-
rupção política e econômica, da insegurança social, da pobreza e da injustiça 
social. Consequentemente, os membros da seita se excluíram da “sociedade 
corrupta” para permitir que eles atraíssem novos membros por meio da ra-
dicalização e, então, voltassem a estabelecer violentamente o estado islâmico 
“puro” (WALKER, 2012). Assim, eles atraíram alguns estudantes dos estados 
de Borno e Yobe, que se retiraram da escola, rasgaram seus certificados e se 
uniram na luta para estabelecer um estado islâmico puro (MEAGHER, 2014; 
WALKER, 2012).

2.3. Boko Haram como grupo terrorista
 
Na sequência, o Boko Haram começou a exibir os personagens de uma or-

ganização terrorista após a prisão e o assassinato sumário de seu líder, Moham-
med Yusuf, e de centenas de seus membros em 2009 (ONUOHA, 2012). 

Em 2010, sob a liderança de Abubakar Shekau, a seita ressurgiu com 
estratégias de ataque sofisticadas e coordenadas, tais como atropelamentos, 
bombardeios suicida e produção de dispositivos explosivos improvisados   de 
alto efetividade (WALKER, 2012). Isso sugere que eles têm conexões com gru-
pos terroristas maiores que os ajudam com conhecimentos e treinamento em 
fabricação de bombas.

Como terroristas, os ataques-bomba suicidas são direcionados a entregar 
e detonar as bombas em locais selecionados onde podem registrar um maior 
número de vítimas civis (AROCHI, 2016). Isso lhes permite suscitar respostas 
emocionais e irracionais aos seus ataques violentos contra civis inocentes e 
também os faz atrair a atenção para si mesmos e para a sua causa. Em agosto 
de 2011, Boko Haram bombardeou o prédio da ONU em Abuja, o que repre-
senta inegavelmente parte da estratégia de propaganda para atrair a atenção 
global (WALKER, 2012).

Eles também sequestraram mais de 200 meninas de uma escola em abril de 
2014 para propagar ainda mais sua perspectiva global e desfrutar de publicidade 
em massa, de modo a obter o reconhecimento do governo (AROCHI, 2016). 

2.4. Boko Haram como força guerrilheira

Como guerrilha, o Boko Haram conseguiu mobilizar um grande nú-
mero de simpatizantes e apoiantes, recrutados e treinados como soldados de 
infantaria, para capacitá-los a participar efetivamente em guerrilhas e ações 
de propaganda.
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Apesar da presença de forças de segurança, conseguiram com êxito con-
duzir ataques como assassinatos, sequestros, roubos à mão armada e tiroteios 
públicos, utilizando motocicletas e caminhões (REEVE, 2015). 

Armados com armas militares sofisticadas, foram capazes de capturar 
alguns dos arsenais militares estatais da Nigéria, como veículos blindados e ar-
tilharias pesadas. Têm bases bem organizadas, de onde emboscam e se enfren-
tam efetivamente com os militares nigerianos (REEVE, 2015). Recentemente, 
isso resultou em motim de soldados das forças armadas nigerianas, por causa 
da suposta falta de motivação financeira e apoio militar suficiente do Minis-
tério da Defesa (REEVE, 2015). 

Como guerrilheiros, o Boko Haram provou ser forte o suficiente para 
levar o governo nigeriano a pedir apoio militar regional e internacional.

2.5. Boko Haram como um grupo insurgente

O Boko Haram começou a assumir a forma insurgente quando eles atin-
giram uma mobilização em massa e milhares de recrutamentos para a forma-
ção de seus soldados de infantaria. As pessoas recrutadas incluem almajiris 
(estudantes islâmicos), graduados desempregados, desertores escolares, jovens 
descontentes e mercenários de países vizinhos, entre outros (ONUOHA, 2012; 
WALKER, 2012). 

O objetivo do recrutamento em massa é continuar a se envolver em guer-
rilhas e estratégias de propaganda. Para esse fim, eles começaram a assumir 
as áreas de governo local, declarando seu califado e instituindo leis islâmicas 
rigorosas. Usam qualquer tática para desmoralizar as forças governamentais, 
para obter o apoio generalizado do povo, de modo a obter vantagem política. 
Assim, como insurgentes, Boko Haram parece ter os soldados necessários e 
apoio para continuar a luta.

Pelo exposto, fica claro o que torna o Boko Haram único: é a insurgên-
cia mais longa com que a Nigéria teve de lutar (tem acontecido desde 2002); 
provocou a maior onda de deslocamento (refugiados e deslocados internos) 
no país (mais do que a guerra civil entre os anos de 1967 e 1970); desencadeou 
o maior aumento de gastos de defesa da Nigéria (para 2015, foi cerca de 6 
bilhões de dólares, o que mostra quão grave é o problema Boko Haram para 
o país) e, sobretudo, colocou a Nigéria na lista de países que têm de lidar com 
o terrorismo (ABDULAZEEZ, 2016).

É importante lembrar que uma das razões pelas quais o Boko Haram 
ganhou tanta atração é porque eles usaram a religião para justificar sua ideolo-
gia. A Nigéria é um país onde a religiosidade é um modo de vida. De acordo 
com uma pesquisa realizada em 2006 pela Fundação PEW, 76% dos cristãos 
e 91% dos muçulmanos na Nigéria dizem que a religião é mais importante 
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para eles do que sua identidade como africanos, nigerianos ou membros de 
um grupo étnico10. 

Outra razão para o apelo do Boko Haram é a região em que começaram. 
O nordeste da Nigéria (Estados de Borno, Yobe e Adamawa) tem alguns dos 
piores índices humanos da Nigéria e da África: 71,5% da população vive em 
pobreza absoluta; mais de metade deles estão desnutridos; cerca de 85% são 
analfabetos e 60% estão formalmente desempregados (ABDULAZEEZ, 2016). 

3. A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE AS ATIVIDADES 
DO BOKO HARAM E O CRESCENTE NÚMERO DE 
DESLOCADOS INTERNOS NA NIGÉRIA

A imensa maioria dos deslocados internos da Nigéria assim o foi como 
resultado das atividades do Boko Haram. 

Dos 2 milhões, 151 mil e 979 deslocados identificados em dezembro de 
2015, 84,5% foram deslocados por causa das atividades de Boko Haram, en-
quanto aproximadamente 12,9% e 2,6% foram deslocados como resultado de 
confrontos e desastres naturais, respectivamente11.

 Outra dimensão do impacto das atividades do Boko Haram são os fre-
quentes ataques e bombardeios dentro dos campos de deslocados internos. 

Existem disparidades de gênero e idade nas situações dos deslocados in-
ternos, com mulheres e crianças com menos de 18 anos constituindo uma 
percentagem mais elevada de deslocados do que homens. Arochi (2016) relata 
que 51,8% dos deslocados são do sexo feminino, enquanto 48,2% são do sexo 
masculino, bem como que 55,7% dos deslocados são crianças com idade infe-
rior a 18 anos, e mais de metade deles estão dentro da faixa etária de 0 a 5 anos.

Como as mulheres e as crianças com menos de 18 anos são mais deslocadas 
do que os homens, elas carregam mais os ônus dos efeitos do deslocamento e 
estão expostas a mais riscos. Mulheres e meninas são vítimas de abusos sexuais, 
infectadas por várias doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV, com 
algumas delas grávidas de insurgentes Boko Haram (AROCHI, 2016). 

3.1. A gestão do deslocamento

A maioria das pessoas deslocadas pela insurgência Boko Haram permane-
ce nas comunidades de acolhimento. 

10 Cf. Pew Forum on Religion and Public, Washington D.C. Robert Ruby and Timothy Samuel Shah. Nige-
ria’s presidential election: the Christian-Muslim divide. 21.03.2007. Disponível em: <http://www.pewfo-
rum.org/2007/03/21/nigerias-presidential-election-the-christian-muslim-divide/>. Acesso em: jan. 2017.

11 Cf. INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE. Disponível em: <www.internal-displa-
cement.org/global report2016/#home>. Acesso em: jan. 2017.
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O processo é significativamente mais difícil para pessoas deslocadas que 
não permanecem nas comunidades e, então, precisam ser absorvidos em cam-
pos. Elas primeiro têm que encontrar um acampamento e, então, há algum 
tipo de desafio concernente à documentação para passar.

Somente um percentual entre 10 e 11% dos deslocados internos da insur-
gência do Boko Haram permanecem realmente em acampamentos. A agência 
governamental NEMA (“National Emergency Management Agency”) é res-
ponsável pela gestão do deslocamento na Nigéria. Eles são apoiados por orga-
nizações internacionais como o ACNUR, a Cruz Vermelha, a UNICEF (Fun-
do das Nações Unidas para a Infância), Médicos sem Fronteiras e a USAID 
(Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional).

3.2. A retroalimentação do terrorismo por meio da população 
deslocada internamente

Choi e Piazza (2014) desenvolvem um interessante estudo de investi-
gação empírica transnacional da relação entre os deslocados internos e o 
terrorismo suicida. 

Depois de comprovar uma relação significativa entre PDI e terrorismo 
suicida, as principais conclusões apresentadas em seu estudo são que os países 
com populações internamente deslocadas são mais propensos a ataques terro-
ristas suicidas. Essa relação é provável de ocorrer, segundo os autores, porque o 
deslocamento interno aumenta os abusos dos direitos humanos, promovendo 
assim um ambiente em que os deslocados passem provavelmente a ver o terro-
rismo como forma de resolução de suas demandas. 

De fato, a constatação de que o deslocamento interno causa uma maior 
proporção de ataques suicidas lançados por terroristas dentro de um país su-
gere-nos que os deslocados internos e o tratamento dispensado a eles desenca-
deiam uma discreta mudança táctica nos movimentos terroristas. 

Os resultados desse estudo também sublinham a importância dos direi-
tos humanos para explicar uma forma particularmente onerosa de terrorismo, 
a do terrorismo suicida.

CONCLUSÃO

No curso do presente artigo, desenvolveu-se a ideia de que há uma rela-
tivamente recente categoria de pessoas – os deslocados internos – que apresen-
tam vulnerabilidades específicas a justificar seu já reconhecimento e definição 
dentro do direito internacional.

Em razão de seu deslocamento, os deslocados internos são alijados de 
suas comunidades e, além de ficarem sem abrigo, alimentação e meios de 
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sobrevivência, não dispõem de acesso à assistência internacional. Sofrem dis-
criminação e violência nas localidades vizinhas onde tentam se estabelecer.

Com o propósito de examinar o tema à luz da atual realidade, identifi-
cou-se a categoria dos deslocados internos nos diversos desabrigados oriundos 
da atividade terrorista da insurgência Boko Haram na Nigéria. 

O Boko Haram fez do terrorismo e do extremismo violento a primeira e 
triste identidade pela qual os muçulmanos são conhecidos na Nigéria. 

Os estudiosos parecem concordar que o surgimento da insurgência Boko 
Haram é resultado do fracasso do Estado nigeriano em termos de corrupção, 
insegurança social e injustiça social. 

O flagelo da insurgência de Boko Haram, que ainda assola o Nordeste 
da Nigéria, deslocou mais de 2 milhões de pessoas, com mulheres e crianças 
constituindo maior porcentagem do que os homens. Isso sugere que a Nigéria 
está enfrentando um sério desafio de segurança nacional e internacional.

Lenshie (2016) propõe algumas medidas com vistas a uma remediação 
estrutural que compreende:

•	 a	elaboração	de	legislações	que	reforcem	a	domesticação	da	convenção	
da União Africana12, conhecida como convenção de Kampala, para a 
proteção e assistência de deslocados internos, que a Nigéria ratificou, 
entre outros, em 2009; 

•	 o	desenvolvimento	de	um	plano	de	ação	abrangente	e	sua	implanta-
ção para se envolver em respostas de alerta rápido aos desafios dos des-
locados	internos,	particularmente	mulheres	e	crianças;	•	a	provisão	
de “pool” financeiro e a construção de moradias em locais estratégicos 
em cada um dos estados como medidas de precaução para mitigar as 
dificuldades dos deslocados internos; 

•	 fortalecer	e	equipar	a	NEMA	para	ser	eficaz	na	resposta	a	emergên-
cias humanitárias e desastres, particularmente os desafios dos deslo-
cados internos; 

•	 os	direitos	e	privilégios	devidos	aos	deslocados	internos	também	de-
vem ser garantidos, e isso pode ser alcançado através do respeito, pro-
teção e promoção de seus direitos e privilégios através da inclusão das 
decisões e ações governamentais; 

•	 as	 instituições	 de	 guerra	 contra	 a	 corrupção	 devem	 ser	 fortalecidas,	 de	
modo que não sejam usadas para caçar inimigos políticos, mas para desem-
penhar sua função de forma independente da interferência governamental.

12 Em pesquisa realizada em 2015 na Nigéria, revelou-se que 98% da população apoiaria uma lei de prote-
ção aos deslocados internos na Nigéria. Disponível em: <http://www.noi-polls.com/root/index.php?pi-
d=245&parentid=14&ptid=1>. Acesso em: jan. 2017. 
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Compreende-se que, por meio da categorização específica dos deslocados 
internos internacional e nacionalmente, a contingência dos elementos que re-
presentam os princípios universais de ordenamento social é revelada e, assim, 
é possível evidenciar o processo de articulação política envolvido na consoli-
dação dos direitos humanos.
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Claudino Gomes

INTRODUÇÃO

Demonstrar os perfis dos combatentes que participam do grupo denomi-
nado “Estado Islâmico” é o intuito deste trabalho, onde os integrantes e a so-
ciedade islã são levados a mudarem conceitos e pensamentos em relação aos 
preceitos e fundamentos que norteiam a religião muçulmana, reinterpretando 
o livro do Alcorão, e aplicando um regime totalitarista com poder de persuasão 
para justificar nos costumes de um povo suas barbaridades cometidas em âmbi-
to internacional, assim dentro deste estudo abreviaremos com a sigla EI (Estado 
Islâmico), sendo necessário uma breve síntese da origem do terrorismo. 

A prática terrorista tem uma longa história, instigar o terror para al-
cançar fins políticos e criar raízes no poder é tão antigo quanto as primeiras 
sociedades. Muito antes dos ataques contra civis, como artifícios para afetar o 
comportamento de nações, e que seus líderes fossem denominados de “terro-
ristas”, a ação teve várias classificações. Do tempo da república romana até fins 
do século XVIII, a prática era batizada de guerra destrutiva. Os próprios roma-
nos geralmente usavam a expressão “guerra punitiva”. Não obstante, muitas 
campanhas militares romanas fossem de fato empreendidas como punição por 
traição ou rebelião, outras ações destrutivas afloravam do simples desejo de 
impressionar povos recém-conquistados com o temível poder dos romanos1.

Assim cita o autor Charles Townshend, “O terrorismo desorienta as pes-
soas. Fá-lo deliberadamente. Esse é o seu objetivo, e é por essa razão que mo-
nopolizou a nossa atenção no início do século XXI”2.

O século XIX é simbólico por testemunhar a eclosão da violência in-
ternacional, interpretada como precedente histórico do terrorismo moderno. 

1 Ciência Geográfica – Bauru – XVI – Vol. XVI – (2): Janeiro/Dezembro – 2012).
2 TOWNSHED, Charles. O terrorismo. Editora Quase, 2002, p. 33.
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Os agentes dessa agressão eram geralmente classificados como anarquistas e 
faziam uso ostensivo do assassinato individual, além de bombas contra unida-
des militares, policiais e forças privadas de segurança industrial, como práticas 
para combater as crescentes disparidades entre as classes sociais resultantes das 
transformações advindas com a Revolução Industrial que aflorava em solo eu-
ropeu. Tem-se assim, na prática terrorista, uma extensão de anseios políticos. A 
violência é utilizada como instrumento para alcançar determinados objetivos. 
Para ampliar seus tentáculos de pavor sobre povos e Estados, o terrorismo 
assume diversas fisionomias3.

O Estado Islâmico também demonstrou-se extraordinariamente adepto 
em arbitrar disputas em áreas tribais. Ele mediou uma reconciliação histórica 
em novembro de 2014 entre duas tribos em guerra na cidade fronteiriça síria 
de Abu Camal4, terminando o que acabara sendo uma discussão familiar de 
trinta anos entre os Hassoun e os al-Rehabiyeen, cujos membros ocasional-
mente brigavam uns com os outros.

Como parte da sua administração do território governado, o EI também 
indicou um emir responsável pelas “questões tribais”, um saudita conhecido 
como Dhaigham Abu Abdullah, baseado em Qa’im. Ele recebe enviados para 
discutir queixas ou reclamações locais – em muitos casos, residentes de cidades 
recentemente capturadas na região leste da Síria cruzam a fronteira não exis-
tente para encontrar-se com Abu Abdullah como fariam para ir a um juiz de 
um tribunal federal.

Em áreas onde as mortes foram perpetradas por membros da mesma 
tribo ou uma tribo de um vilarejo vizinho, o EI usa jihadistas5 estrangeiros ou 
líderes de outras regiões para manter a paz. Aqui a importação de não nativos 
parece ser bem considerada. Saddam al-Jamal, que foi responsável pelo assas-
sinato de setenta locais em sua cidade natal de Abu Camal, não recebeu um 
papel de liderança quando o EI retornou à área. Em vez disso, lhe foi dada 
a função de administrador de um campo de refugiados perto do Iraque. Al-
-Rafdan, o vingador de Shuhail, foi transferido para Raqqa. 

Diferentemente de al-Assad, mas de maneira semelhante a Saddam, então, 
o Estado Islâmico fez da aproximação tribal uma parte integrante da sua es-
tratégia de governo para melhor manter a impossibilidade de outro despertar 
como uma parte integral da sua estratégia de guerra. Onde o EI não assustou 
ou persuadiu membros das tribos a se submeterem com a propaganda sobre 

3 Ciência Geográfica – Bauru – XVI – Vol. XVI – (2): Janeiro/Dezembro – 2012).
4 Abu Camal é uma cidade localizada às margens do rio Eufrates, na província de Deir ez-Zor no leste da 

Síria, próximo da fronteira com o Iraque. É parte da região histórica da Mesopotâmia Superior.
5 Jihad – conceito essencial da religião islâmica e significa “empenho”, “esforço”. Pode ser entendida 

como uma luta, mediante vontade pessoal, de se buscar e conquistar a fé perfeita. Aquele que segue a 
Jihad é conhecido como mujahid.
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o “arrependimento” e as consequências de não o buscar, o grupo incluiu-se 
como um amortecedor entre clãs em litígio, buscando-se, sem dúvida, na ex-
periência e conhecimento ganho a duras penas da sua ex-liderança Baathista. 
Não é por nada que al-Baghidadi, ao anunciar a formação do Estado Islâmico 
em abril de 2013, referiu explicitamente a duas categorias de pessoas: muçul-
manos e as tribos da Síria6.

O sucesso do estado islâmico em jogar tribos ou membros da mesma 
tribo uns contra os outros é um produto das políticas que o grupo seguiu 
desde a sua ressurgência nos campos de batalha em 2011. O EI seguiu uma 
política de dividir e governar para assegurar que a rivalidade e hostilidade 
social e tribal fossem mais pronunciadas do que qualquer inimigo unificado 
do EI. Isso sem dúvida complicaria a questão de trabalhar com as tribos para 
derrotar o EI militarmente, pois mesmo se alguns membros de uma tribo 
decidem tornar-se sahwats as chances são de que eles estejam combatendo 
seus próprios consanguíneos.

Trata-se de um temor muitas vezes externado por xeiques tanto no Ira-
que, quanto na Síria. Como escreveu Frederic Wehrey, da Dotação Carnegie 
para a Paz Internacional, o EI 

provou-se ser um oponente mais adaptável e entrincheirado hoje em dia do 
que o seu predecessor o era em meados dos anos 2000, empregando uma com-
binação potente de violência extrema e poder suave para coagir e cooptar as 
tribos. Corroborando tudo isso, encontram-se os turismos que muitas vezes 
desconcertam os entusiastas tribais: a autoridade tribal é volúvel, demasiada-
mente localizada e muitas vezes artificialmente construída e, portanto, difícil 
de utilizar completamente7.

A situação de retratação nas áreas sunitas iraquianas não era nem tanto 
um produto das políticas da Nouri al-Maliki, quanto mais diretamente um 
produto da campanha militar em Anbar no início de 2014. Os protestos an-
tigoverno naquela província após a retirada norte-americana viram a ascensão 
de figuras tirbais e religiosas sunitas comuns, politicamente nos campos de 
protestos e militarmente no deserto de Anbar – embora o EI estivesse presente 
em segundo plano. Em vez de levar as preocupações dessas figuras a sério, al-
-Maliki retratou sua campanha militar em Anbar em termos inequivocamente 
sectários. Em um discurso feito no Natal de 2013, ele caracterizou-a como 
uma guerra antiga entre os partidários do neto do Profeta, Hussain, e o filho 

6 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 137.

7 WEHREY, Frederic. Libya’s Terra Incognita: Who and What Will Follow Qaddafi?, The New Arab 
Revolt: What Happened, What It Means, and What Comes Next. Foreign Affairs, London and New 
York, February 28th, pp. 185-188, 2011.



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)380

do primeiro soberano Ummayad, Yazid, no século sete8: “Assim que as coisas 
se acalmarem, as tribos perceberão como os regimes [al--Assad e al-Maliki] as 
marginalizaram e retomarão a razão – o oficial de negociação do EI nos disse 
– elas estão do nosso lado, mas precisam saber que não podem fazer as coisas 
como querem. Elas precisam compreender que nós somos os únicos que po-
dem ajudá-las e protegê-las.”

A estratégia tribal do Estado Islâmico tem suas limitações; a maioria sen-
do que o EI ainda é considerado como uma força de governo temporária, um 
aliado que foi feito por conveniência ou pura necessidade. As tribos aceitam 
a situação temporária como o melhor entre as opções que dispõe, e por não 
quererem que suas áreas transformem-se em zonas de combate. Contudo, elas 
não endossam o EI ideologicamente ou aderem a ele em massa por calcularem 
que o seu reino não durará para sempre. Tribos menores estão aderindo ao 
EI, muitas delas impelidas pela política do poder em vez de qualquer simpatia 
pelo takfirismo ou o califado9.

A tese dos fundamentalistas no âmbito religioso é afirmar que a Bíblia 
constitui o fundamento básico da fé cristã e deve ser tomada ao pé da letra (o 
fundamento de tudo para a fé protestante é a Bíblia). Cada palavra, cada sílaba e 
cada vírgula, dizem os fundamentalistas, é inspirada por Deus. Como Deus não 
pode errar, então tudo na Bíblia é verdadeiro e sem qualquer erro. Como Deus é 
imutável, sua Palavra e suas sentenças também o são. Valem para sempre. (...) O 
Islamismo original não é guerreiro nem fundamentalista. É tolerante para com 
todos os povos, especialmente “os povos do livro” (judeus e cristãos). Ele vive 
de duas grandes convicções: a afirmação da absoluta unicidade e transcendência 
de Deus, a partir de onde tudo na Terra é relativizado, e a comunidade profética 
dos irmãos, pois todos são criaturas de Deus e devem se entreajudar.10

2. O PODER DA PERSUASÃO 

Em outubro de 2014, o esquadrão de segurança do Estado Islâmico (EI) 
prendeu Monthanna Abdulsattar, um ativista de mídia articulado de dezenove 
anos, trabalhando para o Exército Sírio Livre – aproximadamente dois meses 
após o Estado Islâmico ter assumido o controle da sua região na Síria oriental. 
Ele foi levado para um interrogatório em uma base jihadista próxima, em 
meio a ameaças à sua vida, cuja causa, ele descobriu, poderia ser determinada 

8 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror / Michael Weiss, Hassan Hassan; 
tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 143.

9 Weiss, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 140.

10 BOFF, Leonardo. Fundamentalismo: a Globalizaçao e o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Editora 
Sextante 2002, p. 12-29.
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por sua afiliação profissional, ou trabalhar para a oposição síria ou sucursais 
da mídia saudita significava morte.

Como citou Weiss em sua obra: 

Mas abdulsattar ainda não estava pronto para jurar lealdade a Bakr al-Baghda-
di. Então Abu Hamza sorriu e pediu que ele pensasse sobre o assunto. Cerca 
de uma semana depois, Abdulsattar decidiu fazer seu juramento. Ele falou 
com gosto e respeito de sua jornada para o EI, desconsiderando as oito horas 
que ele passou em custódia como um rito de passagem do que como um in-
terrogatório de vida ou morte. Abdulsattar disse que, em uma última análise, 
ele foi convencido pelo “intelectualismo do EI e a maneira que ele dissemina 
a religião e luta contra a injustiça”11.

A referência de Abdulsattar ao “intelectualismo” pode parecer bizarra, 
ou mesmo grotesca, a um observador ocidental, mas ele se refere à narrativa 
ideológica cuidadosamente elaborada pelo EI, uma mistura potente de her-
menêutica, histórica e política islâmica. O que ele descreveu não era diferente 
da imersão moral e intelectual total explanada por comunistas que mais tarde 
abandonaram a fé no Marxismo-Leninismo. O EI ofereceu a Abdulsattar algo 
que ele não conguisse encontrar sob o Assadismo ou Exército Sírio Livre. Ofe-
receu a ele um islã “purificado”.

Mesmos aqueles vitimizados ou perseguidos pelo EI atestam sobre o “poder 
de persuasão” do grupo, Abu Bilal al-Layli o responsável pelo financiamento do 
Exército Sírio Livre em sua terra natal, Albu Layl em deir Ezzor. Quando o EI 
chegou, ele partiu para a Turquia. Os jihadistas queimaram sua casa e colocaram 
em uma lista de procurados. Ele os vê como um bando de bandidos analfabetos 
que tem uma compreensão distorcida da religião, mas, mesmo assim, ele admira 
sua capacidade de persuadir jovens e velhos, particularmente aqueles com pouca 
formação religiosa12. Hitler, em seu discurso para oficiais da SS em 1943, traduz 
de forma apropriada para nosso estudo como pensam os líderes totalitários: “A 
melhor arma política é a arma do terror. A crueldade gera respeito. Podem odiar-
-nos, se quiserem. Não queremos que nos amem. Queremos que nos temam.”13

O EI usou dinheiro em um discurso da justiça e guerra contra ladrões 
para atrair pessoas, para algumas funcionou. Nas outras áreas, você vê pessoas 
ansiando pelo Islã e querendo alguém para combater... haramiya [ladrões]. Eles 

11 Weiss, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael, HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 144, 145.

12 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael, HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 146.

13 A 1ª Divisão SS Leibstandarte SS Adolf Hitler foi o nome de uma unidade de elite das Waffen-SS, as 
tropas de combate da Waffen-SS, que participou de batalhas em todas as frentes de combate na Europa 
durante a Segunda Guerra Mundial.
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compram a ideia do “Estado Islâmico” achando que os jihadistas eram hones-
tos. Aqueles que se julgaram ao Daesh mal haviam memorizado alguns versos 
do Alcorão. Eles não tinham base religiosa. Eles foram simplesmente atraídos 
pelo poder da persuasão.

3. O PERFIL DOS COMBATENTES 

3.1. O Noviço 

Segundo relatos de Hassan Hassan (2015)14, ao citar Hamza Mahmoud, 
um garoto de quinze anos de uma família prospera de Qamishli na região 
norte da Síria, os pais de Hamza ficaram sabendo que ele aderiu ao EI após 
ele começar a desaparecer de sua casa por longos períodos dos verões de 2014. 

Após muitas tentativas fracassadas para evitar que ele retornasse ao gru-
po, um de seus irmãos contou ao pai de Hamza, que deliberadamente quebrou 
uma de suas pernas. Assim, que ele ficou bom, ele deixou o lar de sua família 
novamente e cortou a comunicação direta com seus pais. De acordo com seu 
irmão, Omar, Hamza recusava-se a falar com sua família temendo que os cho-
ros de sua mãe ou as admoestações de seu pai influenciassem a sua decisão de 
permanecer com o EI. Ele só comunicaria com seus irmãos que estavam fora 
do país. Durante comunicações via Skype, Omar tentou persuadir Hamza a 
abandonar o EI e voltar para a casa, tudo em vão sem resultados. 

Hamza foi novamente confrontado pelo seu pai que afirmou que nada no 
islã pede por assassinato e violência, sendo rechaçado filho que rudemente lhe 
disse para não acreditar em tudo que ouvir na mídia, que os irmãos do Estado Is-
lâmico são verdadeiros muçulmanos e não estavam fazendo nada de errado a não 
ser a coisa certa, pois deveria ver o que ele via e ouvia e saberia da verdade15. Omar 
então disse a Hamza que a Síria tem pessoas de várias seitas e religiões que viveram 
lado a lado por séculos. Hamza particularmente chocado quando seu irmão acres-
centou que entre seus amigos que estavam vivendo na mesma residência haviam 
alautistas e yazidis, afirmando que deveria matá-los para aproximar-se de Deus. 

3.2. O Curdo 

A ideia de que um curdo16 aderiria ao EI parece um contrassenso, levando-se 
em consideração que os escalões superiores da organização estão repletos de ex-

14 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 147.

15 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 146.

16 Grupo étnico nativo de uma região frequentemente referida como Curdistão, que inclui partes adja-
centes do Irã, Iraque, Síria e Turquia, além de Armênia e Geórgia. Também há comunidades curdas 
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-saddamistas do regime Baathista que foi responsável por uma campanha genocida 
contra os curdos, mais recentemente o EI atacou vilarejos e cidades curdas, como 
Kobane, na fronteira Síria-turca, e cercou Erbil, a capital do governo regional do 
curdistão iriquiano, antes de ter seu avanço detido pelos ataques aéreos norte-
-americanos em agosto de 2014. Milícias curdas na Síria e Iraque, incluindo os 
peshmerga iraquianos e as Unidades de Proteção do Povo (UPP), são consideradas 
secularistas e Marxistas respectivamente, e, por tanto, marcadas para morrer17. 

Enquanto outras insurgências sunistas com forte composição Baathis-
ta – particularmente o Exército Naqshbandi de al-Douri 18 – tentaram e, na 
maior parte, fracassaram em recrutar curdos, não apenas o EI foi bem-sucedi-
do, como ele encontrou um sucesso extraordinário no mesmíssimo local do 
genocídio de Saddam, a cidade iraquiana de Halabja.

O porta voz do EI Abu Muhammad al-Adnani justificou a campanha con-
tra o povo mais numeroso sem o estado do oriente médio nos seguintes termos: 

nossa guerra com os curdos, é uma guerra religiosa, não uma guerra naciona-
lista – nos buscamos o refúgio de Alá. Não combatemos os curdos porque eles 
são cursos, em vez disso, nós combatemos os descrentes, entre eles, os aliados 
dos cruzados e dos judeus em sua guerra contra os muçulmanos...os curdos e 
muçulmanos nas tropas do Estado Islâmico são muitos. Eles são os combaten-
tes mais determinados contra os descrentes entre o seu povo19.

Enfatizando o ponto, e também aumentando a cisão entre os curdos 
mais ainda, em outubro de 2014, contra um dos “curdos muçulmanos” do 

no Líbano, Azerbaijão (Kalbajar e Lachin, a oeste de Nagorno-Karabakh) e, em décadas recentes, em 
alguns países europeus e nos Estados Unidos. Etnicamente aparentados com outros povos iranianos, 
eles falam o idioma curdo, uma língua indo-europeia do ramo iraniano. Todavia, as origens étnicas 
curdas são ainda incertas.

17 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 147.

18 Também chamado “Exército Naqshbandi”, são vários grupos insurgentes baathistas clandestinos e mili-
tantes sufistas no Iraque. A mídia frequentemente refere-se ao grupo pelas siglas JRTN, que representa 
uma romanização do seu nome árabe. O Comando Supremo para a Jihad e Libertação, tecnicamente, o 
nome da organização guarda-chuva que o JRTN pertence, é também muitas vezes usado para se referir 
ao JRTN especificamente.

19 Ele foi descrito como o chefe de suas operações externas. Ele foi o segundo maior líder do Estado Is-
lâmico após seu líder Abu Bakr al-Baghdadi. Em agosto de 2016, os meios de comunicação sugeriram 
que ele estava encarregado de uma unidade especial, conhecida como Emni, criada pela ISIL em 2014 
com o duplo objetivo de policiamento interno e execução de operações fora do território do ISIL. Em 5 
de maio de 2015, o Programa de Recompensas para a Justiça do Departamento de Estado dos Estados 
Unidos anunciou uma recompensa de até US $ 5 milhões por informações que levaram à sua captura. 
Em 30 de agosto de 2016, o Estado islâmico anunciou que Al-Adnani foi morto na província de Aleppo. 
Numerosas forças de combate reivindicaram a responsabilidade pela morte de al-Adnani. Em 12 de se-
tembro de 2016, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou oficialmente que um ataque 
aéreo americano matou al-Adnani.
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EI, Abu Khattab al-Kurdi estava liderando a batalha dos jihadistas contra as 
UPP em Kobane20. Ele teve a decisão de outros curdos de Hasaka, Aleppo e o 
norte de Raqqa.

Por que os curdos estão aderindo o EI? Hussain Jummo, o editor político 
do jornal Al Bayan baseado em Dubai, é um analista proeminente da política 
curda, oferecendo a explicação mais plausível, após o massacre de Halabja 
de Saddam21, de que muitas famílias na cidade foram deixadas empobrecidas 
enquanto outras construíram novas casas e seguiram suas vidas como antes.

Caridades que foram iniciadas e tinham a intenção de cuidar das vítimas 
dos ataques químicos eram fundamentalmente salafistas em sua orientação, e 
organizadas e financiadas pelos patrocinadores do estado de Golfo, incluin-
do a sociedade para o renascimento da cultura Islâmica do Kuwait, que foi 
causada pelos Estados Unidos de financiar a al-Qaeda. Então, após décadas de 
trabalho religioso nas regiões curdas do oriente médio, Halabja tornou-se o 
epicentro do Islamismo curdo22. 

Na Síria, a virada de curda para o EI foi pelo menos comum, embora 
tenha ocorrido. Curdos sírios são predominantes seculares ou sufis da ordem 
Khaznawi, assim chamada devido à família que inaugurou. No entanto, cita-
mos neste ponto do trabalho os curdos de Alepo e Hasaka que disseram que 
foram levados pelo EI devido à filosofia pan-sunita, em vez disso pan-árabe, 
da organização. Um membro curdo do EI de Hasaka contou para os autores 
uma conversa que ele teve com um recrutador do EI um pouco antes de aderir 
ao grupo. O recrutador disse a ele que jabhat al-nusra, que àquela altura havia 
se desvinculado do EI, essencialmente uma organização “árabe”, em vez de is-
lâmica23. Na realidade, o EI era cego para a questão étnica, ele disse, e atentava 

20 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 148.

21 O ataque com gás venenoso em Halabja, também conhecido como massacre de Halabja ou sexta-feira 
sangrenta, foi um incidente que ocorreu em 16 de março de 1988 durante o encerramento da Guerra 
Irã-Iraque, quando foram utilizadas armas químicas pelas forças do governo iraquiano na cidade curda 
de Halabja, no Curdistão iraquiano. O ataque matou entre 3.200 e 5.000 pessoas e feriu cerca de 7.000 e 
mais 10.000, a maioria civis. Milhares morreram de complicações e doenças congênitas nos anos depois 
do ataque. O incidente, que foi oficialmente definido como um ato de genocídio contra o povo curdo no 
Iraque, foi e ainda continua sendo o maior ataque de armas químicas contra uma área com população 
civil na história.O ataque em Halabja foi reconhecido como um evento separado do Genocídio Anfal, 
que também foi levado a cabo contra o povo curdo pelo regime iraquiano de Saddam Hussein. O Alto 
Tribunal Penal iraquiano reconheceu o massacre de Halabja como ato de genocídio em 1 de março de 
2010, uma decisão bem acolhida pelo Governo Regional do Curdistão. O ataque também foi condenado 
como um crime contra a humanidade pelo Parlamento do Canadá.

22 KAMEL, Ali. Sobre o Islã: a afinidade entre muçulmanos, judeus e cristãos e as origens do terrorismo. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 200, pg. 82.

23 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p 149.
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somente para a verdadeira fé. De uma maneira muito parecida, o EI também 
atraiu grandes números da minoria turcomena, que sofreu grande discrimi-
nação e repreensão sob regimes árabes déspotas. Membros turcomenos do EI 
foram fundamentais para o crescimento da organização em Mosul e nas áreas 
circundantes. O assistente de al-baghdadi, Abu Muslim al-Turkmai, que dizem 
ter sido morte em dezembro de 2014, é turcomeno24.

3.3. Os Ultra Saydnaya25

Uma estirpe particular de takfiris26 domina os escalões médios e superio-
res do EI, subscrevendo a um conjunto restrito de dogmas doutrinais em dis-
cordância com a ideologia mais expansiva e acolhedora descrita anteriormen-
te. Abu al-Athir al Absi, o ex-prisioneiro Sednaya que foi solto sob a anistia 
geral de al-Assad, é o perfeito estudo de caso nessa categoria.

Al-Absi formou um grupo, Usud al-Sunna (“Leões Sunitas”), no interior 
de Aleppo logo após ser solto; ele então tornou-se fundamental na obtenção 
do apoio para o EI após a sua separação no Nusra em 2013. Al-Albsi assumiu 
uma linha dura contra outros grupos islamitas e jihadistas muitos meses antes 
do Ei ser formado – uma posição que, muitos dizem, foi uma extensão do 
conflito ideológico entre os jihadistas na prisão de Sednaya (embora isso tam-
bém possa estar vinculado ao fato de que al-Absi culpa muitos dos grupos pela 
morte de seu irmão Firas).

De acordo com Wael Essam, que encontrou al-Absi após o começo do 
levante sírio, o jihadista considerava muitos dos seus ex-colegas detentos em 
Sednaya como sendo Kuffar, incluindo aqueles que agora lideravam brigadas 
e batalhões islamitas rivais na Síria. Por quê? Porque eles recusavam-se a cha-

24 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p 148.

25 É uma prisão militar perto de Damasco em Syria. A prisão tem sido utilizada para reter milhares de 
prisioneiros políticos, entre eles membros da Irmandade Muçulmana e outros islamistas. A Amnesty 
International estimou em fevereiro de 2017 que “entre 5 mil e 13 mil pessoas foram executadas extraju-
dicialmente em Saydnaya entre setembro de 2011 e dezembro de 2015”.

26 É um muçulmano sunita que acusa outro muçulmano (ou um adepto de outra fé de Abraão) de aposta-
sia. A acusação em si é chamada “takfir”, derivado da palavra “kafir” (infiel), e quando descrito como 
“aquele que é, ou finge para ser, um muçulmano é declarado impuro”. Sendo esta uma corrente heresia 
do Islã que é para negar o estatuto de verdadeiros muçulmanos a todos aqueles cujos dogmas e rituais 
não coincidem totalmente com a sua própria. Acusando outros muçulmanos de ser Takfiris tornou-se 
um insulto sectária, especialmente desde a eclosão da Guerra Civil na Síria em 2011. Pode ser consi-
derado um equivalente aproximado do conceito cristão de excomunhão. O takfirismo frequentemente 
associados com extrema violência contra as alegadas “falsas crentes”, que é considerado legítimo e 
mesmo obrigatório para exterminar ou escravizar. O takfirismo não ignora a luta contra outras religiões, 
mas acredita que é preciso primeiro eliminar aqueles que considerava maus muçulmanos a cerrar fileiras 
antes batendo contra o inimigo real, que é o modelo cultural ocidental.
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mar de descrentes os governantes muçulmanos taghut (tirânicos ou falsos) no 
Oriente Médio, assim como a maioria dos muçulmanos na região. Também 
explicou al-Absi, esses islamitas aquiesceram à rendição de Sednaya às autori-
dades sírias após o motim sangrento de 2008.27

Al-Absi e seu grupo orbitavam ao largo dos salafistas em Sednaya. Poucos 
dos detentos compartilhavam de sua ideologia radical ou aderiram a eles para 
desafiar o regime mesmo após ele ter reunido soldados da 4ª divisão Armada 
do lado de fora da sua ala.

As tensões entre o EI e outros grupos jihadistas e islamitas na Guerra 
Civil Síria podem ser vistas como a retomada de uma discussão que ocorreu 
atrás das grades nos anos anteriores. Abu Adnan, um oficial de segurança no 
EI, afirmou que a maioria das brigadas e batalhões islamitas rebeldes foram 
formados como reuniões insurgentes dentro das várias alas da prisão.28

Eles não se reuniram simplesmente, todos os homens se conheciam, e as 
facções que foram formadas mais tarde já tinham o pessoal e a infraestrutura 
ideológica estabelecida. Os conflitos de personalidade e diferenças políticas 
continuaram. Abu Bakr al-Baghdadi visitou a Síria no fim 2012, Al-Absi foi 
um dos seus mais ferrenhos defensores e um dos mais entusiasmados propo-
nentes da declaração de um califado islâmico, ajudando Albaghdadi a assegu-
rar o compromisso de lealdade de vários combatentes al-Nusra, assim como 
outros jihadistas e militantes parte, então, de insurgências rivais na Síria.29

3.4. Os Indecisos

Outras categorias de recrutas do EI consiste naqueles que já tinham visões 
islamitas ou jihadistas, mas haviam se limitado a apenas orbitar a ideologia 
takfiri30. A atração gravitacional final, por assim dizer, diferiu dependendo 

27 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p 149.

28 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 149.

29 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 150.

30  Takfiri é um muçulmano que acusa outro muçulmano (ou adepto de outra fé abraâmica) de apostasia. 
A acusação em si é chamada “takfir”, derivada da palavra “kafir” (incrédulo), e é descrita como 
quando “aquele que é, ou diz ser, um muçulmano é declarado impuro”. Acusar outros muçulmanos 
de ser takfiris transformou-se um slur sectarian, particularmente desde o outbreak da guerra civil síria 
em 2011. Em princípio, o único grupo autorizado a declarar um membro de uma religião abraâmica 
um kafir (incrédulo) é o ulema, e isso só é feito depois que todas as precauções legais prescritas foram 
tomadas. No entanto, um número crescente de grupos wahhabistas /salafistas, classificados por alguns 
estudiosos como Salafi-Takfiris, se separaram do método ortodoxo de estabelecer takfir através dos 
processos da Sharia. Eles se reservaram o direito de declarar qualquer muçulmano apóstata, bem 
como qualquer não muçulmano.
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da circunstância. Alguns aderiram pela simples razão de que o EI tomou os 
territórios e tornou-se a única ação islamita disponível para aderir. Outros fi-
caram simplesmente impressionados com o poder militar do EI em campanha 
contra facções rebeldes rivais. Ainda outros se descontentaram com suas insur-
gências originais e consideraram o EI mais organizado, disciplinado e capaz. 
Para os que poderiam ser chamados de “extremistas aficionados”, a experiên-
cia de conversão dificilmente é tão avassaladora ou compreensiva quanto ela 
o foi para homens como Abdulsattar. Eles tenderam a aderir ao EI aos poucos 
vindos das tropas de grupos com tendências islamitas e da Frente Islâmica no 
Iraque e na Síria, em consequência de disputas de liderança, ou da Sahwa síria 
que irrompeu no final de dezembro de 2013 e fracassou31.

A tendência das detecções para o EI foi mais visível em setembro de 2014. 
Foi naquele mês que uma dúzia de afecções islamitas, incluindo al-Nusra, emi-
tiu uma declaração conjunta condenando a Coalizão Nacional Síria apoiada 
pelo Ocidente, o braço político da oposição, e clamou por unidade sob “uma 
estrutura islâmica”. Em outubro, sete grupos islamitas formaram então a fren-
te islâmica e emitiram uma declaração rejeitando a democracia em favor de 
um sistema baseado na shura islâmica.

Através desse período, o EI teve ganhos significativos ao nível ideológico. 
Muitos islamitas tinham dificuldade em se reconciliar com a ideia de combater 
um grupo salafista como eles – uma oposição compartilhada por muitos sírios 
comuns, que acreditavam que qualquer desvio do conflito principal contra o 
regime de al-Assad e seus testas-de-ferro iranianos equivalia à traição. Membros 
mais jovens da Frente Islâmica em particular acalentava crenças religiosamente 
mais reacionárias e subscreviam mais ardentemente ao discurso jihadista de es-
tabelecer um estado Islâmico. Alguns comandantes da Frente Islâmica na reali-
dade forneciam proteção aos comboios do EI ou simplesmente recusavam-se a 
voltar suas armas contra eles. A desunião apenas beneficiou o EI.

Liwa Dawud32, um dia a subfacção mais poderosa dentro da Frente Islâ-
mica conhecida como Suqour al_sham (falcões do levante), viu em torno de 
mil dos seus combatentes pularem do seu barco para o EI em julho de 2014. 
Cada vez mais, combatentes da Frente Islâmica e do al’Nusra migraram para 
o EI à medida que a franquia ampliou sua expansão tanto na Síria, quando 
no Iraque.

31 CARR, Caleb. A Assustadora História do Terrorismo. São Paulo: Ediouro Publicações, 2002, p. 27.
32 Era uma coalizão de brigadas rebeldes islâmicas que lutaram contra o governo de Bashar al-Assad na 

guerra civil síria. Até o final de 2012, foi uma das coalizões armadas mais fortes na Síria, representando 
até metade dos adversários armados de Bashar al-Assad. No final de novembro de 2013, Suqour al
-Sham, a Brigada Al-Tawhid e Jaysh al-Islam, os membros maiores e mais influentes da Frente, anuncia-
ram que estavam se juntando à Frente Islâmica. Em 25 de novembro de 2013, uma declaração apareceu 
no site da SILF anunciando que o grupo estava cessando todas as operações.
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O EI beneficia-se da ausência de um discurso jihadista “sírio” para acom-
panhar a violência cada dia maior em uma nação destruída pela guerra e que 
até agosto de 2014 já contava com aproximadamente duzentas mil mortes. 
Islamitas sírios estabelecidos, especialmente a Irmandade Muçulmana, afasta-
ram-se da parte do movimento pró-democracia dominante, embora apoiassem 
financeira e politicamente facções islamitas rebeldes. Mesmo o al-Nusra, até 
certo ponto, posicionou-se como uma ramificação “nacionalista” sem ambi-
ções internacionais. Essa hipocrisia significou que o EI mais ou menos tinha 
o monopólio da narrativa salafista-jihadista global, assim como sua visão into-
xicante de conquista mundial 33.

3.5. Os Políticos 

Na realidade, quanto mais próximo o EI chegou de realizar suas ambi-
ções territoriais, menos a religião teve parte em impelir as pessoas a aderirem 
à organização. Aqueles que dizem que são seguidores do EI como um projeto 
estritamente politicamente formam uma porcentagem considerável dos seus es-
calões inferiores e base de apoio. 

Para as pessoas nessa categoria, o EI é a única opção em oferta para os 
muçulmanos sunitas que tiveram uma sorte terrível na década anterior, pri-
meiro perdendo controle do Iraque e agora sofrendo atrocidades país afora, o 
que muitos chamam de “genocídio”. Eles veem a luta no Oriente Médio como 
uma luta entre sunistas e uma coalizão liderada pelo Irã, e eles justificam a 
ultraviolência como uma ferramenta necessária para contrabalancear ou deter 
a hegemonia xiita. Essa categoria muitas vezes inclui os altamente educados.

Para Carr34, o Império Romano utilizou táticas de terrorismo contra os 
povos dominados, com a finalidade de baixar o moral e enfraquecer a resis-
tência das tropas inimigas. O autor salienta que a expressão utilizada na época 
era “guerra punitiva” que, mais tarde, foi substituída por “guerra destrutiva”. 

Um exemplo é Saleh al-Awad, advogado secular de Jarablous, Hasaka, 
que era um duro crítico do EI antes de decidir que eles eram o único bastião 
contra o expansionismo curdo na sua região. Saleh participou do movimento 
de protesto pacífico contra al-Assad e foi um defensor da mudança democrá-
tica na Síria, contava que todos os dias eles cortavam quatro ou cinco cabeças. 
Alguns meses após sua confirmação dos horrores da decapitação, o mesmo 
Saleh adere aos decapitadores.

Um grande número de árabes em Hasaka compartilha de visões similares 
às de Saleh. Um residente influente da província cita que “milhares” adeririam 

33 PINSKY, Carla B. Faces do fanatismo. São Paulo: Contexto, 2004, p. 227-245.
34 CARR, Caleb. A Assustadora História do Terrorismo. São Paulo: Ediouro Publicações, 2002, p. 29.
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ao EI amanhã se ele invadisse a cidade e a capital provincial de Hasaka, devido 
a temores sobre o que poderia acontecer a eles sob o domínio curdo. Uma di-
nâmica similar existe em comunidades misturadas próximas de Bagdá, como 
Baqubah, e em Homs e Hama, onde as tensões sectárias moldam as orienta-
ções políticas das pessoas35. Uma dúzia de árabes afiliados ao EI que se confor-
ma com essa categoria política pode até ser descrita como secular ou agnóstica 
(muitos disseram que não rezam ou frequentam a mesquita), e expressaram 
objeções profundas a nós sobre as atrocidades sendo cometidas pelo EI. 

Mesmo assim, eles o veem como o único grupo armado capaz de atacar 
os regimes e milícias “antisunitas” na Síria, Iraque e Além. Como justificativa, 
Salim nos disse qual a violência sempre fez parte da história islâmica e sempre 
precede o estabelecimento de fortes impérios islâmicos, incluindo os Umma-
yads36, Abássidas e o segundo reino Ummayad na Espanha moderna.

Esse sentimento de abatimento, ou injustiça, sentido por muitos sunis-
tas que agora se identificam como uma comunidade perseguida e combatida, 
é conhecido em arábico como madhloumiya, um conceito historicamente as-
sociado com xiitas, para quem o sofrimento faz parte se seu discurso religio-
so, igualmente paradoxal é que, mesmo onde os sunistas estão na maioria, 
eles passaram a se comportar como uma minoria insegura. Os xiitas nessas 
áreas, em comparação, parecem mais decididos, confiantes e bem organiza-
dos, sem dúvida graças ao apoio iraniano e à formação de milícias em suas 
comunidades pela força Quads de Qassem Suleimani. Militantes xiitas estão 
cruzando fronteiras nacionais tanto quanto seus colegas sunistas para parti-
cipar da guerra santa.

Os sunistas sentiram-se atacados – por al-Assad, khameini e, até há pouco 
tempo, al-Maliki – e desprovidos de quaisquer líderes políticos comprometidos 
ou confiáveis37. Seus centros de poder religiosos e políticos, enquanto isso, são 
percebidos como cúmplices, politicamente fracos, desacreditados ou omissos: 
os estados do Golfo Pérsico, que têm maiorias sunitas ou governos liderados 
por sunitas, foram reduzidos a implorar aos Estados Unidos por intervenção.

35 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 151.

36 O califado de Umayyad era o segundo dos quatro caliphates árabes principais estabelecidos após a morte 
de Muhammad. Esse califado foi centrado na dinastia Umayyad, “Filhos de Umayya”, proveniente de 
Meca. A família dos omeyas tinha chegado ao poder sob o terceiro califa, Uthman ibn Affan (r 644-656), 
mas o regime dos omeyas foi fundado por Muawiya ibn Abi Sufyan, governador de longa data da Síria. 
A Síria continuava a ser a principal base de poder dos Omeyas, e Damasco era sua capital. O Umayyads 
continuou as conquistas muçulmanas, incorporando o Cáucaso, Transoxiana, Sindh,o Maghreb ea Pe-
nínsulaIbérica (Al-Andalus) no mundo muçulmano. Na sua maior extensão, o Califado Umayyad cobriu 
11.100.000 km e 62 milhões de pessoas (29% da população mundial), tornando-se um dos maiores 
impérios da história, tanto em área quanto em proporção da população mundial.

37 PINSKY, Carla B. Faces do fanatismo. São Paulo: Contexto, 2004, p. 226-231.
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O EI explorou esse sentimento de mágoa e vulnerabilidade sectária 
com uma distante segurança. Da mesma forma que al-zarqawi podia apontar 
para a Brigada Badr em 2004, al-Baghdadi pode apontar agora para as atro-
cidades antisunitas sendo cometidas pela Força de Defesa Nacional, Asa’ib 
Ahl al-Haq, o Hezbollah libanês ou, realmente, a Brigada Badr na Síria e /
ou Iraque, e apresentá-los como prova de que os sunitas não têm esperança, 
a não ser o califado38.

3.6. Os Pragmáticos

Em áreas totalmente controladas pelo EI, os pragmáticos apoiam o gru-
po porque ele é efetivo em termos de governança e fornecimento de serviços 
básicos como saneamento e distribuição de alimentos (embora isso possa estar 
terminando). O EI estabeleceu uma aparência de ordem nesses territórios “go-
vernados”, e as pessoas veem as alternativas – Al-Assad, governo iraquiano ou 
outras milícias – como muito piores. Para aqueles cansados de anos de guerra 
civil, a capacidade de viver sem crime e desordem vence quaisquer regras dra-
conianas que o EI tenha imposto. Membros dessa categoria às vezes mantém 
sua distância do EI para evitar problemas, enquanto outros na realidade bus-
cam áreas onde dizem que o EI não está cometendo atrocidades39.

Abu jasmim, um clérigo que aderiu ao EI após o grupo ter destruído a 
sua casa na região leste da Síria no verão de 2014, disse que ele deliberadamen-
te evitaria detalhes a respeito do que o EI fez ou deixou de fazer, acreditando 
que EI deixava as pessoas sozinhas se ninguém se meter com eles. Além de usar 
o pragmatismo para ensinar as pessoas a sua religião, e esperar a recompensa 
de Deus, pela sua pregação islã40. 

3.7. Os Oportunistas

Há também aqueles que foram atraídos para o EI em grande parte devido 
à ambição pessoal. Os oportunistas tendem a servir na tropa do grupo, assim 
como em suas estruturas de comando de baixo nível. Eles aderem ao EI para 
solapar um grupo rival, crescer na cadeia de uma força política e militar do-
minante, ou simplesmente adiantar-se à justiça brutal do grupo por alguma 
ofensa ou crime passados que eles possam ter cometido contra o EI.

38 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, Has-
san (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 151.

39 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 151.

40 BOFF, Leonardo. Fundamentalismo: a globalização e o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Editora 
Sextante, 2002, p. 121. 
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Saddam al-Jamal, por exemplo, foi um dos comandantes do Exército 
Sírio Livre mais poderosos na região leste da Síria. Após seu grupo rebelde 
anterior, a Brigada AllahuAkbar, ter sido derrotado pelo al-Nusra41, que ma-
tou dois de seus irmãos, al-Jamal jurou lealdade ao EI. Aparentemente não 
foi dada importância ao fato de que ele tinha uma reputação como trafican-
te de drogas.

Aamer al-Rafdan aderiu ao EI após o seu rompimento com o al-Nusra, 
devido fundamentalmente a uma disputa que ele teve com o último a respeito 
de receitas oriundas do petróleo – e também devido a uma rivalidade persis-
tente entre a sua tribo e a tribo que havia sido dominada pelo al-Nustra em 
DeirEzzor. Al-Rafdan mais tarde foi acusado pela organização de al-Jolani de 
ter roubado US$ 5 milhões em algodão42.

3.8. Os Combatentes Estrangeiros
 
Fora do Iraque e da Síria, é claro, as motivações para aderir ao EI alte-

ram-se drasticamente e são quase sempre alimentadas por sérios equívocos de 
interpretação a respeito do que está ocorrendo em qualquer um dos países. 
O especialista em radicalização, Shiraz Maher, explicou como os aplicativos 
digitais ou plataformas de mídia como o Twitter, Facebook e, no contexto 
ex-soviético, VKontakte (a resposta russa ao Facebook) revolucionaram a pro-
paganda de agitação jihadista. Grande parte do bate-papo online entre os re-
crutas do EI nascidos no Ocidente soa mais como uma sátira do grupo do que 

41 O Jabhat Fateh al-Sham, outrora chamado de “Frente Al-Nusra”, ou às vezes referida como Jabhat 
al-Nusra, que significa “A Frente da Vitória para o Povo da Grande Síria”, é uma milícia islâmica de 
orientação sunita e jihadista que atualmente opera na Síria, onde pretende instituir um Estado Islâmico 
em que tem liderado os combates contra o governo. O grupo foi criado em 23 de janeiro de 2012 e passou 
a integrar as forças da oposição síria que está no meio de uma guerra civil para derrubar o presidente 
do país, Bashar al-Assad. O grupo é descrito como “um dos mais agressivos e eficientes a integrar as 
forças rebeldes sírias”. Desde dezembro de 2011, o governo dos Estados Unidos considera essa milícia 
como uma organização terrorista. Em abril de 2013, a al-Nursa jurou fidelidade ao chefe da al-Qaeda, 
com quem mantém laços ideológicos e logísticos. O grupo é descrito como um dos maiores e mais 
organizados das forças rebeldes dentro da Síria, lutando ao lado da oposição do país para derrubar a 
ditadura que controla a nação. Contudo, ela também é acusada de vários atentados terroristas que cau-
saram dezenas de mortos. Segundo informações de ativistas dentro e fora da Síria, a milícia al-Nusra 
impõe uma visão estrita da lei islâmica nos territórios que ocupa militarmente em nome da oposição. O 
principal dirigente da organização é um homem que utiliza o nome de guerra de Abu Mohammad al-
Golani (ou Abu Mohammad al-Jawlan, no qual “Golani” é uma referência às Colinas de Golã. O chefe 
da organização teve seu nome retirado da lista de procurados do departamento de estado americano em 
fevereiro de 2014. Também merecem destaque outros líderes como Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi 
e Anas Hasan Khattab, que foram alvo de sanções financeiras por parte do Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos, e Mustafa Abdel-Latif, também conhecido como Abu Anas al-Sahaba, um jordaniano 
que é cunhado de Abu Musab al-Zarqawi que foi o líder da Al-Qaeda no Iraque.

42 KOBEISSI, Chadia. Estado Anti Islâmico. São Paulo: Editora Discovery Publicações, 2015, p. 19.
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um compromisso sincero a ele: “O Estado Islâmico vende gel para o cabelo e 
Nutella em Raqqa”43. 

Agora, cada mulçumano britânico que parte para combater na Síria ou 
Iraque torna-se um arrebanhador virtual ou oficial de recrutamento para 
mais recrutas como ele. Um exemplo foi Mehdi Hassan, um rapaz de vinte e 
um anos de Portsmouth que partiu para aderir ao EI e morreu combatendo 
na batalha de Kobane em novembro de 2014. Hassan na realidade havia se 
alistado juntamente com vários amigos em Portsmouth, todos eles atraídos 
pelas imagens impressionantes dos triunfos marciais do EI e sua descrição 
falsa da vida sob o domínio takfiri. Eles eram conhecidos como os “rapazes 
de Pompeu”, e, como escreveu Maher, “dos homens com quem ele viajou, 
apenas um ainda está combatendo: três estão mortos e outro está na prisão 
no Reino Unido”44.

Em dezembro de 2013, o ICRS de Maher 45 calculou que o número de 
combatentes estrangeiros sob o comando da oposição síria era “até 11.000 de 
74 nações”. A maioria deles aderiu ao EI ou outros grupos jihadistas, com 
alguns aderindo às principais facções do Exercício Sírio Livre. A Europa oci-
dental, encontrou o estudo, era responsável por 18 por cento do total, com 
a França liberando entre as nações como o principal país doador para os 
jihadista, seguida proximamente pela Inglaterra. Esse número apenas cresceu, 
particularmente diante da guerra de coalizão dos Estados Unidos contra o 
EI; até setembro de 2014, a CIA calculou que havia quinze mil combatentes 
estrangeiros na Síria, dois mil deles eram ocidentais. No entanto, a tendência 
de imigração predominante tem sempre sido do Oriente Médio e do Norte da 
África, com a Arábia Saudita, Líbia e Tunísia sendo os países que mais forne-
cem militantes sunitas estrangeiros.

Jihadistas missionários que foram impelidos pelo sofrimento humano, 
de acordo com Maher, constituem uma pluralidade de britânicos que aderi-
ram ao EI. Eles viam a Jihad como uma obrigação para defender as mulheres 
e crianças à medida que a guerra se arrastava na Síria, contou-nos Maher46.

43 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 153.

44 PINSKY, Carla B. Faces do fanatismo. São Paulo: Contexto, 2004, p. 233-241.
45 Shiraz Maher é escritor e analista britânico e pesquisador sênior no Centro Internacional de Estudo da 

Radicalização (ICSR) do King’s College de Londres. Ele também ensina na Johns Hopkins University. 
Filho de imigrantes paquistaneses, durante vários anos depois de 11 de setembro Maher foi membro da 
organização islâmica Hizbut Tahrir, mas deixou o movimento após os atentados de 2005 em Londres e 
tornou-se um crítico franco do islamismo radical. Escreveu para os principais jornais na Grã-Bretanha e 
em outros lugares, produziu relatórios e estudos sobre a estratégia terrorista e apareceu na mídia interna-
cional como comentarista sobre o jihad e a radicalização.

46 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 
Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 154.
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Dentro da Síria, uma tendência similar – de combatentes derivando para 
grupos extremistas – existiu desde meados de 2012, quando relatos de civis sen-
do massacrados por milícias pró-Assad tornaram-se notícias internacional47.

O impacto desses massacres sobre a psique dos sírios antirregime tam-
bém foi imensa. Aqueles conscientes da sua própria radicalização tipicamente 
apontam para os massacres de Houla, al-Bayda e similares como a razão para 
sua conversão para facções rebeldes jihadistas e islamistas mais perto do fim de 
2012. No entanto, nativos da Síria tendiam a se alistar em facções extremistas 
desenvolvidas em seu próprio país, em vez do EI mais próximo de estrangei-
ros. Mesmo assim, o EI beneficiou-se dos massacres assadistas em outro senti-
do: a maneira terrível como eles foram realizados, por exemplo, ajudou a criar 
algum nível de tolerância pelas decapitações, que foram aceitas por muitos sí-
rios como uma retribuição contra o regime e suas milícias apoiadas pelo irã48.

Os massacres do regime mais notórios ocorreram tipicamente nas áreas 
onde vilarejos e povoados alauitas, sunitas e ismaili (outra ramificação xiita) 
localizavam-se lado a lado, pois isso encorajava sangrias de retaliação sectária. 
Eles também seguiam um padrão de ataque: um vilarejo seria bombardeado 
durante a noite pelo Exército Árabe Sírio, e na manhã seguinte milicianos 
próximos dali o invadiriam. Armados com facas e armas leves, eles saíam 
matando indiscriminadamente, homens, mulheres e crianças. A morte era re-
tratada como sistemática e impelida pelo desejo de vingança sectário. Vídeos 
de tortura também mostravam shabiha ou comitês populares, os percussores 
da Força de Defesa Nacional, zombando de símbolos sunitas e forçando as 
vítimas a afirmar a divindade de al-Assad e fazer outras declarações sacrílegas49.

Maher observa uma segunda categoria de combatentes estrangeiros: aque-
les buscando o martírio, que não querem nada mais além de realizar uma 
operação suicida e, desse modo, serem imortalizados nos anais do jihadismo. 
Para muitos combatentes estrangeiros dos estados do Golfo, a glorificação dos 
terroristas suicidas tem sido uma constante nos fóruns de chat e sites jihadis-
tas desde que a AQI começou suas atividades. Cidadãos sauditas muitas vezes 
apontam para o fato de que muitos sauditas levam adiante esses sacrifícios 
pessoais para argumentarem que os líderes do EI discriminam seus compatrio-
tas enviando-os para suas mortes, enquanto os iraquianos ficam com todas as 
posições de liderança para si.

O fator final levando os combatentes estrangeiros para o EI, de acordo 
com Maher, é puro desejo de aventurar-se. Viciados em adrenalina tendem a 

47 KOBEISSI, Chadia. Estado Anti Islâmico. São Paulo: Editora Discovery Publicações, 2015, p. 22.
48 KOBEISSI, Chadia. Estado Anti Islâmico. São Paulo: Editora Discovery Publicações, 2015, p. 23.
49 WEISS, Michael. Estado Islâmico: desvendando o exército do terror. WEISS, Michael; HASSAN, 

Hassan (coords.). Tradução Jorge Ritter. São Paulo: Seoman, 2015, p. 155.
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ser mulçumanos não praticantes e são muitos usuários ou viciados em drogas, 
ou estão envolvidos com o crime e violência de gangues em seus países natais 
– de maneira muito parecida como o próprio al-Zarqawi50 estava na Jordânia 
antes de descobrir a mesquita. Partir para combater na Síria representa sim-
plesmente outra “viagem” para esses tipos.

CONCLUSÃO 

Muitos entrevistados de outros países árabes admitiram que não seguiam 
os acontecimentos no Iraque e Síria de perto antes de começarem a apoiar o 
EI, desconhecimento que levou os combatentes a acreditar nos preceitos leva-
dos pelos líderes do grupo, pois as ideias do califado sendo estabelecidas eram 
consistentes com as histórias profetizadas pelo profeta Maomé. 

O distanciamento das realidades mundanas do EI deixou muitos árabes 
suscetíveis ao seu retrato exaltando a si mesmo como um movimento de resis-
tência sunita inspirado pelos fundamentos e a antiga história islâmica. Assim, 
o EI a fim de controlar a sua autoapresentação, recorreu a um kit sofisticado 
de ferramentas de propaganda, a desinformação, arregimentando vários perfis 
de combatentes. 

Enfatizando a solidariedade entre as pessoas representando um avanço 
moral para grande parte da humanidade, por esse motivo conseguem a ade-
são de combatentes para sua causa, cegando-os e tornando-os guerrilheiros 
violentos. 

Os militantes do EI atribuem a desavença com o Ocidente a um passado 
distante: às sangrentas Cruzadas medievais, que espalharam terror pelo territó-
rio islâmico. Contudo, apesar dessa guerra religiosa ter sido mesmo marcante, 
na verdade, muçulmanos e cristãos conviveram pacificamente durante boa 
parte da história. Já é fato que o Estado Islâmico é um Estado não no sentido 
de país reconhecido pela ONU, mas como um espaço autônomo, com auto-
ridades e leis próprias. A Constituição é a Sharia, sistema de leis baseado em 
uma interpretação estrita do Corão, livro sagrado do Islã. 

Assim, os combatentes são “fanáticos-militares”, o terrorista é o extre-
mista que “nada quer saber do diálogo, da argumentação”, já que “o seu 
único alvo é a imposição, pela violência, de suas próprias convicções”. Dessa 
forma, o terrorismo assinala a continuidade daquilo que existe de mais faná-
tico na humanidade, ou, mais apropriadamente, o que há de mais fanático 
na anti-humanidade. 

50 Foi um militante do fundamentalismo islâmico, guerrilheiro e autoproclamado líder da Al-Qaeda no Ira-
que. É considerado também o fundador grupo militante Tawhid wal-Jihad, que mais tarde se tornaria 
o Estado Islâmico do Iraque e do Levante.
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Fernanda Rodrigues Pires de Moraes

INTRODUÇÃO

O Estado Islâmico atua, mantém e divulga o seu poder através da explo-
ração do medo com a exteriorização de suas práticas violentas. A combinação 
de influência militar e política, força bélica, riqueza, exibição do terror e do-
mínio ideológico são alguns dos recursos usados pelo grupo. O trabalho dis-
correrá sobre a utilização dos mecanismos da globalização para a captação de 
adeptos na Europa, e as razões para o crescente número de aderentes europeus. 

Antes da análise central do tema, faremos uma breve análise sobre as 
origens dos conflitos no Oriente Médio, examinaremos o islamismo e o ter-
rorismo, com destaque para o Estado Islâmico, seus antecedentes históricos, 
terminologia, conceituação e fundamentos, por ser o nosso objeto de estudo. 
Trata-se de um caminho necessário a ser percorrido para uma perfeita com-
preensão e contextualização do assunto.

Na sequência, analisaremos a globalização e suas contribuições para o 
surgimento de fações islâmicas. Os processos de interdependência, neste con-
texto, ao admitir novos atores na arena internacional, inserindo-se os terroris-
tas, aliados à revolução tecnológica, permitem que o terror se dissemine mais 
facilmente, vez que o fluxo de informações é muito difícil de ser controlado, 
perdendo o Estado a aptidão de gerir todas as ações em seus territórios. 

Nesse cenário, revelaremos que o poder do grupo de angariar integrantes 
se tornou mais eficiente, com combatentes em vários países, realizando ata-
ques simultâneos. Entretanto, a combinação de suas aptidões de influenciar 
(soft power), em geral através do ciberespaço, com a de usar a força (hard power) 
gerou o que se designa de “Smart Power” (poder inteligente). 

Em seguida, exporemos que o localismo globalizado é um aspecto in-
fluente da Teoria da Interdependência no caso do terrorismo islâmico. Sabe-
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-se que os Estados Unidos, com fins imperialistas, ao exportarem os seus 
valores expressos no American Way of Life, violaram a cultura, interferiram 
no modo de vida e na economia dos países do Oriente Médio. Atualmente, 
em reação, o Estado Islâmico, por meio de recursos da globalização, tipica-
mente ocidentais, propala o islamismo, o terror e conquista novos membros 
em todo o globo. 

Neste último ponto, o artigo dará destaque para a prática na Europa, 
apontado os recursos da globalização utilizados para atingir tal intento, as 
razões para o crescente número de aderentes europeus e o seu perfil, que em 
geral são jovens descendentes de imigrantes. A análise central está, portanto, 
por meio de uma revisão bibliográfica do tema, no exame dos mecanismos do 
mundo globalizado, eleitos pelo grupo, para captação de adeptos na Europa.

1. ESTADO ISLÂMICO

1.1. Cenário: Oriente Médio

O Oriente Médio é o centro do surgimento de várias religiões como o 
judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o mitraísmo, o zoroastrismo, o yazi-
dismo e o maniqueísmo; é ponto estratégico para economia e belicismos; e 
por séculos é uma zona bastante sensível política, religiosa e culturalmente 
(ARCHELA, 2009). 

As suas reservas de petróleo estão entre as maiores do mundo, cuja pro-
dução é liderada por Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes 
Unidos, que dominam o cartel da Organização dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP). Com a divisão do Império Otomano, após a Primeira Guerra 
Mundial, na região surgiram vários Estados. 

Os aspectos geográficos e climatológicos são apontados como geradores 
dos conflitos no Oriente Médio, pois, por seu clima ser preponderantemente 
desértico, possui poucos rios e áreas férteis. Assim, as regiões onde estão os rios 
Tigre, Eufrates e Jordão, como a “Crescente Fértil”, mais férteis e produtivas, 
são frequentemente alvo de disputas (COTRIM, 2005). Já a região às mar-
gens do Rio Jordão, que envolve Israel, Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jordânia 
(Palestina), é a mais problemática, com conflitos históricos, e vários povos a 
dominaram, como os Filisteus, Cananeus, Arameus e, por curto tempo, os 
Hebreus (NAIPAUL, 1999).

Em 931 a.C., com a morte do Rei Salomão, os povos se separaram crian-
do dois reinos: o Israel Meridional, controlado por Robão, seu filho; e o 
Israel Setentrional (Reino das Dez Tribos), controlado por Jeroboão. Fato este 
motivado pelos altos impostos que o sucessor do trono sujeitou o povo (NAI-
PAUL, 1999). Mais tarde, após o término da Primeira Guerra, no século XX, 
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haviam dois povos dominantes na região, o povo Palestino e o Judeu, que por 
causa daquele combate estavam controlados pela Inglaterra (NAIPAUL, 1999). 

Já em 1948, posteriormente ao fim da Segunda Guerra Mundial, a criação 
do Estado de Israel na Palestina pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
foi o foco do conflito na região, já aqueles passaram a ocupar a maior parte 
do território, apesar de possuir uma população menor. 

O Oriente Médio é composto por dezesseis países, são eles: Turquia, 
Líbano, Egito, Síria, Israel, Iraque, Jordânia, Irã, Afeganistão, Kuwait, Catar, 
Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã, Iêmen e Iêmen do Sul. (ARCHELA, 
2009). Por ser a região, portanto, o resultado de diferentes culturas e religiões, 
é palco para vários conflitos. 

1.2. Religião: Islamismo

O Islamismo por ser compreendido como os diversos tipos de ativismo 
político do mundo muçulmano, sendo que todos buscam a construção de um 
Estado Islâmico. É uma religião monoteísta que teve como berço o Oriente 
Médio, é submissa a Alá (Deus), está alicerçada no Alcorão, livro sagrado islâ-
mico, e na Sharia, que é o conjunto de leis baseadas na interpretação daquele 
livro e na vida do profeta Maomé. (NABHAN, 1996).

No Islã, destaca-se o “jihadismo”, que em árabe possui o significado de 
“esforço” ou “luta”, porém para os muçulmanos possui diferentes significa-
dos, podendo significar a luta interna de um indivíduo contra os seus instin-
tos básicos; o esforço para construir uma boa sociedade muçulmana; ou uma 
guerra pela fé contra os infiéis. (NABHAN, 1996). 

Já para o ocidente, a partir de 1990, e principalmente depois dos aten-
tados nos Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, a palavra “jihadista” é 
usada para distinguir entre os muçulmanos sunitas violentos dos não violen-
tos. Assim, “jihad” é entendido por aqueles como “Guerra Santa”, objeto de 
discordância por um grande número de muçulmanos. 

A origem do Islamismo está associada ao profeta Maomé, nascido em 
Meca no ano 570, e seu fundador. Foi um mercador, que após receber reve-
lações do Arcanjo Gabriel por volta do ano 610, pregou a existência de um 
Deus único, Alá. Dentre os seus feitos, destaca-se a defesa da divisão das terras 
dos ricos com os pobres, contrariando a classe dominante de Meca. Por esse 
motivo, foi perseguido e mudou-se para Medina, onde formou uma podero-
sa tropa. Na sequência, proporcionou a unidade nacional através da religião 
(NABHAN, 1996). 

A divisão do mundo islâmico se deu após a morte de Maomé no ano 
632, devido às disputas de quem deveria ser o líder político da comunidade 
islâmica então existente. Ali, genro do profeta, reivindicava a sucessão por ser 
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casado com Fátima, única filha viva de Maomé. Todavia, por ser muito jovem, 
grande parte dos muçulmanos não lhe deram apoio. Assim, Abu Baler, sogro 
do profeta, foi escolhido como seu sucessor (NABHAN, 1996).

Posteriormente à atuação de Abu como califa1, outros dois líderes se 
tornaram chefes dos muçulmanos, mas com o assassinato do califa Uhtman 
em 653 Ali conseguiu governar, ainda que por um curto espaço de tempo. 
Durante esse período, a oposição da tribo dos omíadas2 acabou levando a in-
dependência dos califados3 de Damasco e Medina. Em seguida, Ali foi morto 
por um grupo de partidários que não concordava com a sua posição concilia-
dora (NABHAN, 1996).

Tais acontecimentos, consequentemente, levaram a divisão do islamismo 
em dois grupos majoritários, os xiitas e os sunitas. Os primeiros são defensores 
de Ali, que continuaram lutando e questionando a legitimidade política dos 
califados por não se submeterem à autoridade dos descendentes diretos de 
Muhammad (NABHAN, 1996).

Já os sunitas4 creem que o profeta não deixou herdeiros legítimos e que 
seu sucessor deveria ser eleito por meio do voto das pessoas da comunidade 
islâmica. Adotam uma posição política e religiosa mais conciliatória e prag-
mática, e dão uma interpretação mais flexível aos textos sagrados (NABHAN, 
1996). A maioria dos muçulmanos é sunita, cerca de 90%. 

Para o sistema político do islamismo, religião e política estão interligadas, 
isto é, são a mesma coisa. Assim, o conceito de islão político é de fabricação 
norte-americana, e foi muito utilizado em razão do importante papel desem-
penhado no governo por líderes e escolares religiosos xiitas5, na década de 80. 
Entretanto, como destacado, para a maioria dos muçulmanos, a doutrina não 
se limita à fé, por ser também normativa. Nesse aspecto,

Sublinhe-se que a doutrina, indissociável da lei (Shariah), postula e transmite 
a toda a comunidade muçulmana (Ummah) prescrições legais e imposições 
morais. Para Ernst Gellner o islão é um «projecto de uma ordem social (…) Isto 
significa que existe um conjunto de regras, eterna, divinamente ordenada, e in-
dependente da vontade dos homens, que define um ordenamento apropriado 
da sociedade. (GELLNER apud DUARTE, 2015). 

1 “Representante” ou “sucessor” é o Chefe de Estado em um Califado, e o título para o governante da 
Umma Muçulmana, uma comunidade islâmica governada pela Sharia. 

2 O Califado Omíada foi um dos Califados Islâmicos a emergir após a morte de Maomé, sediado na cidade 
Síria de Damasco em 661 (FERREIRA, 2016). 

3 É a forma islâmica monárquica de governo que representa a unidade de liderança política do islamismo. 
A condição de chefe de Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à autoridade política do 
profeta islâmico Maomé. 

4 Segue a Sunna, livro bigráfico de Muhammad. 
5 Cf. Understanding Islamism», Middle East/North Africa Report Nº 37, International Crisis Group, Mar-

ço de 2005.
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Por conseguinte, “[…] os líderes religiosos assumem sempre um papel de 
teólogos e juristas. O poder executivo está subordinado ao poder legislativo 
(lei divina), sendo que estes líderes acabam por desempenhar o papel de guar-
diões da integridade moral e política” (GELLNER apud DUARTE, 2015). 

As principais facções religiosas do Islamismo são a Al-Qaeda, o Talibã e o 
Estado Islâmico. A primeira, em razão dos ataques nos Estados Unidos de 11 
de setembro de 2001, é a mais conhecida do mundo. Criada por Osama Bin 
Laden, em 1989, a Al-Qaeda (“A Base” em árabe), é integrada por muçulmanos 
sunitas fundamentalistas, que têm por objetivo eliminar a influência ocidental 
sobre os árabes. 

Já o Talibã é um grupo político que age no Paquistão e no Afeganistão 
também com o objetivo de que sejam aplicadas as leis de sharia. Tem origem 
nas tribos que vivem na fronteira entre aqueles dois países e se formou em 
1994, após a ocupação soviética do Afeganistão (1979 a 1989). A sua marca 
principal é ter uma interpretação rígida dos textos islâmicos, como as pesadas 
restrições às mulheres e proibição à cultura ocidental (NASSER, 2002).

A facção não se confunde com a Al Qaeda, vez que o Talibã “[…] age ape-
nas na sua região e não tem nada a ver com os ataques a países do ocidente”, 
e agrega pessoas das tribos afegãs, enquanto a última é composta por árabes. 
Apesar das ideologias distintas, são aliados, em especial nas questões de logísti-
ca, armas e dinheiro. Ademais, quando Osama Bin Laden foi expulso de vários 
países, o Talibã o acolheu no Afeganistão (NASSER, 2002). 

Por fim, o Estado Islâmico é uma organização terrorista sunita jihadista, 
que atua principalmente no Iraque e na Síria, e que surgiu como uma dissidên-
cia do Al-Qaeda, em 2013, sendo o seu líder Abu Bakr Al-Baghdadi. O grupo 
será objeto de uma análise mais detalhada logo abaixo. 

1.3. Organização Terrorista

1.3.1. Terrorismo

Os tipos principais de terrorismo são o religioso, o étnico, o ideológico 
e o nacionalista, sendo que o mais encontrado é o terrorismo religioso, típico 
do Estado Islâmico, muito embora busque atingir fins políticos, que é a for-
mação do Califado. Isso se deve ao fato de que para o sistema político islâmi-
co, religião e política estão interligados.

Em razão de o terrorismo possuir diversas formas, sendo complexo e 
múltiplo, não é de fácil definição. Ademais, cada uma das suas diferentes defi-
nições não é neutra, por estar associada a questões políticas, crenças, valores e 
ideologia daquele que o define. É tido, portanto, como um conceito contesta-
do, que para o National Research Council são: 
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inerentemente incompletos sem estarem totalmente incoerentes, e são entendi-
dos de forma diferente por indivíduos e grupos que trazem diferentes origens, 
crenças e convicções políticas para argumentar sobre eles. Além disso, os sig-
nificados de tais palavras mudam em ênfase ao longo do tempo. (2001, p. 15).

Entretanto, em geral, no aspecto conceitual, o terrorismo “envolve o uso 
da violência ou ameaça de violência, por um grupo organizado visando fins 
políticos; a violência é direcionada a um alvo que existe atrás das vítimas ime-
diatas, que são civis inocentes […]” (LUTZ; LUTZ, 2006, p. 292). Nesse sentido,

O terrorismo é o terror dirigido a não-combatentes, que intimida e chama a 
atenção ao seu propósito maior pela vulgarização do terror através do espetá-
culo. O terrorismo se distancia da guerra pois não é direcionado aos comba-
tentes e o efeito buscado pelos terroristas é dramático, de forma a instilar o 
medo na audiência-alvo, o que, por vezes, é mais importante que o resultado 
das ações (STERN; BERGER, 2015, p. 35).

A Organização das Nações Unidas6, de forma concisa, define terrorismo 
como “Atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror 
no público em geral […]”. Já no meio acadêmico, uma das definições mais aceitas, 
por ser completa, é a seguinte: 

O terrorismo é um método de inspirar ansiedade de ação violenta repetida, 
empregado por (semi-)indivíduo clandestino, grupo ou atores estaduais esta-
tais, por razões idiossincráticas, criminais ou políticas, em que - em contraste 
com o assassinato - os alvos diretos da violência não são os principais alvos. 
As vítimas humanas imediatas da violência são geralmente escolhidas aleato-
riamente (alvos de oportunidade) ou seletivamente (alvos representativos ou 
simbólicos) de uma população-alvo, e servem como geradores de mensagens. 
Processos de comunicação baseados em ameaça e violência entre terrorista 
(organização), vítimas (em perigo), e os alvos principais são usados para 
manipular o alvo principal (público (s)), transformando-o em um alvo do 
terror, um alvo de exigências, ou uma meta de atenção, dependendo do que é 
procurado principalmente, intimidação, coerção ou propaganda. (SCHMID, 
2011, p. 61). 

Quanto ao autor do terrorismo, Gupta destaca que muitos afirmam que 
o Estado não o pratica, e relata o caso do avião Pan Am Flight 103, que ex-
plodiu em 1988 por bombas de agentes líbios sob os comandos de Muammar 
Qaddafi, líder na época (2006, p. 10). Tal fato se deu na Escócia, vitimou 270 
pessoas, e foi uma represália contra o Ocidente, devido a um bombardeio em 

6 Declaração sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional (Resolução 49/60 da Assembleia 
Geral, para. 3).
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Trípoli praticado pelos Estados Unidos, que acusava a Líbia de financiar o 
terrorismo (GUPTA, 2006, p. 10). Gupta ainda ponderou:

Se você concorda que este ato seja considerado como o terrorismo, então você 
deve saber que o governo dos Estados Unidos, por meio da Agência Central 
de Inteligência, também patrocinou diretamente atos secretos que resultaram 
em mortes de civis em muitos países, tais como Cuba, que é governada por 
Fidel Castro. Em seguida, você pode argumentar, não devemos chamar tais 
atividades “Terrorismo”, considerando o fato de que Castro é um comunista 
cruel e ditador. Se você fizer isso, você vai estar baseando a sua argumentação 
sobre o motivo de uma ação. Em outras palavras, se a causa é nobre, então não 
é o terrorismo (2006, p. 12).

Desse modo, a interpretação dada ao terrorismo pode ser de maneiras di-
versas, pode ser interpretado como um ato criminoso, de guerra, religioso ou 
político. Isso não significa que haja uma perspectiva certa ou errada, ou que 
uma exclua a outra (SCHIMID, 2011, p. 2). Inclusive, para alguns, a definição 
correta é terrorismo, para outros é combate pela liberdade, mas independente-
mente de quem provenha, não há um consenso.

Quanto aos aspectos facilitadores para que o terrorismo surja, entre os 
mais indicados, são as estruturas em que os terroristas se estabelecem. O ISIS, 
por exemplo, se consolidou em razão da precariedade do sistema policial e de 
um Estado fraco. Para Brenda e James Lutz (2006), essa precariedade e fraqueza 
expõe a falta de controle do Estado sobre o seu território. 

Os autores também apontam a globalização como um importante de-
sencadeador de eventos terroristas. A comunicação e o transporte cada vez 
mais rápidos favorecem o contato entre diferentes culturas, as grandes redes, 
a expansão do terror por outras vias e permitem que os grupos possam ser 
financiados com o material bélico (LUTZ; LUTZ, 2006).

1.3.2. Terminologia e aspectos históricos

Os termos utilizados para designar o Estado Islâmico são variados, vez que 
a terminologia dada a este “[…] foi mudando com a própria evolução da organi-
zação terrorista, e com a forma como foi ganhando território e influência”. (RE-
VISTA ECONOMIST apud SILVA, 2016). Teve origem nos anos 2000, e atuava 
como um braço do Al Qaeda. Era parte da resistência extremista à invasão 
norte-americana no Iraque, e se autodesignava Al-Qaeda do Iraque. Entretanto, 
em 2007, após críticas e falecimento do fundador do grupo, Osama Bin Laden, 
passaram a se chamar de “Estado Islâmico do Iraque” (SILVA, 2016). 

Com os anos, o grupo perdeu força no Iraque. Contudo, em 2011, o 
início da guerra civil na Síria deu-lhe nova chance, e ao principiar o controle 



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 403

dos territórios deste país adotou outro nome, “Estado Islâmico do Iraque e 
da Síria”, sigla em inglês ISIS. O nome é traduzido ainda como Estado Islâmico 
do Iraque e Levante – ISIL, pois a palavra árabe usada, al-Sham, pode ser usada 
tanto a Damasco como à região da Síria (SILVA, 2016), não necessariamente o 
país várias vezes descrito no Ocidente como “Levante”, o que incluiria o Líbano.

Em que pese o Estado Islâmico tenha surgido como um braço da Al-Qae-
da, e visem objetivos muito semelhantes, em 2014 os dois grupos passaram de 
aliados a rivais. As razões para a crise estão principalmente na Síria e na ambi-
ção do “califa” do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Em junho daquele 
ano, a facção terrorista novamente altera o seu nome, agora, para “Estado do 
Califado Islâmico” (SILVA, 2016).

Já no Ocidente é comum o uso da palavra “Daesh”. “François Hollande, 
Barack Obama e John Kerry são alguns dos líderes ocidentais que usam o 
termo Daesh para se referirem à organização terrorista autointitulada Estado 
Islâmico”. É a abreviatura árabe de Estado Islâmico do Iraque e Levante, e “[…] 
parecida, no som, as palavras árabes que significam “esmagar, esmigalhar ou 
esfregar”, uma conotação considerada ofensiva pelos terroristas, que preferem 
chamar ao grupo al-Dawla, ou o Estado” (SILVA, 2016).

1.3.3. Conceito e fundamentos

O ISIS pratica o chamado “terrorismo internacional”, que envolve a ação 
violenta em território estrangeiro ao grupo ou a ação violenta direcionada a 
estrangeiros em um país qualquer (LUTZ; LUTZ, 2006). O referido grupo é 
muçulmano sunita jihadista e visa instaurar o califado (BBC, 2014). A crença 
é que “todos os meios justificam o fim último que é o reestabelecimento do 
Califado através da Umma – comunidade islâmica –, onde se aplicará a lei 
islâmica (sharia) na sua interpretação mais pura” (ALVES, p. 50, 2010). 

Entretanto, além da motivação religiosa de se criar o Califado, a oposição 
ao ocidente, em razão de sua poderosa influência no Oriente Médio e que 
prejudica a unidade do mundo árabe, faz do recurso à violência política uma 
das únicas formas de manifestação efetiva na região. O objetivo dos seus mi-
litantes é a criação de uma comunidade islâmica, ou melhor, um Estado pan-
-islâmico7. Assim, as minorias políticas como os cristãos e os nãomuçulmanos 
têm sofrido perseguições violentas (BBC, 2014; UNAMI, 2014). 

A expansão da fé islâmica é justificada a partir da interpretação dessas 
organizações do conceito de jihad, que se baseia no princípio do Alcorão de 
que os muçulmanos devem defender sua religião. Isso não significa o uso da 

7 Pan-islamismo é uma ideia política que defende a unidade de todos os muçulmanos sob um califado ou 
Estado Islâmico. 
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violência, no entanto as diversas interpretações pelos grupos islâmicos do ter-
mo culminaram em distorções, sendo tratado por alguns como uma espécie de 
“Guerra Santa” (ALVES, 2010).

2. TERRORISMO CONTEMPORÂNEO

Para que seja possível compreender o terrorismo contemporâneo, é essen-
cial o exame do processo de transição de uma violência cujo monopólio era 
exclusivo do Estado (moderno) para uma violência que passou para o controle 
paralelo de organizações dotadas de forte poder de influência e de caráter glo-
bal, como é o caso do Estado Islâmico. 

Sabe-se que, nas décadas passadas, o Estado produzia a violência e, em 
reação a esta, nasciam movimentos revolucionários, como o Comunismo 
e o Anarquismo. Tal violência era de natureza essencialmente política e 
tinha por objetivo tomar o poder do Estado ou a mudança do sistema po-
lítico. Hodiernamente, no entanto, surgem novos arranjos de violência que 
estão entre o social, político e o religioso, como a violência infrapolítica 
e a metapolítica. 

A primeira modalidade de violência ocorre quando interesses priva-
dos econômicos se sobrepõem aos políticos; e a última vai além do cará-
ter político, por estar ligada a um elemento inegociável, como a religião, 
ideologia e etnia (WIEVIORKA, 1997). As decepções do mundo moderno 
em uma delas se sustentam e “o político está subordinado às exigências de 
Deus ou da Nação” (WIEVIORKA, 1997, p. 33). É naquela (religião) que 
o terrorismo contemporâneo encontra a sua principal fonte de poder e 
domínio ideológico. 

De volta ao Estado moderno, este é compreendido como “uma comuni-
dade humana, que se atribuí (com êxito) o monopólio legítimo da violência 
física, nos limites de um território definido” (WEBER, 2003, p. 9), e que busca 
se legitimar no âmbito da identificação, principalmente através da cidadania. 
Contudo, apesar do caráter universal desta, na sociedade civil há grupos his-
toricamente privilegiados, e aqueles que não conseguem se adequar às suas 
exigências ou que dela não almejam fazer parte são designados de “incivis”. 

Nesse cenário em que os indivíduos não podem confiar no Estado para 
que haja equidade política, os grupos que estão à margem da sociedade bus-
cam ações incivis para compensar essa diferença social (SCHMITTER apud 
WHITEHEAD, 1999, p. 22), já que a estes resta agir no campo da dominação. 
Em situações mais graves, tais grupos podem não mais se submeter ao Estado 
e qualificá-lo como inimigo, tomando para si sua soberania e o monopólio 
da violência, criando organizações para competir com o Estado (COLLIOT-
-THÉLÈNE, 1999). Aqui é que surgem as mais diversas fações terroristas.
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Em associação a tais fatores, a globalização e o comércio mundializado, 
que leva a dependência mútua entre países e permite a influência de novos 
atores na arena global, também conseguem relativizar a soberania estatal, já 
que os terroristas utilizam dos benefícios tecnológicos informacionais para 
realizar suas ações de modo descentralizado territorialmente (STERN, 2004; 
LAQUER, 2003), vez que o espaço virtual é sem fronteiras. 

Além de ser, no caso do terrorismo islâmico, uma reação à tentativa 
de controle econômico (petróleo) e de se criar uma cultura global ociden-
talizada, pois a mundialização fortalece a homogeneização cultural, des-
taca-se aqui o orientalismo como um discurso ocidental que desenvolveu 
e sedimentou estereótipos negativos em relação aos orientais na opinião 
pública mundial. É um subproduto do Ocidente, que legitimou as atroci-
dades no Oriente Médio e que se revela tão eficiente a ponto de pautar o 
diálogo entre os dois.

Estudiosos, em síntese, apontam as seguintes características do terrorismo 
contemporâneo: visão subjetiva de justiça, não estatal, violência imprevisível e 
aleatória, combate com destruição indiscriminada, maior potencial destrutivo, 
ataque ao Estado, extremismo político, possibilidade de uso de armas de des-
truição em massa e o fanatismo religioso (LAQUEUR, 2003).

Sob tal perspectiva, os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e 
a ascensão da Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, na arena mundial, inaugura 
essa nova fase do terrorismo (LAQUEUR, 2003), e mais recentemente, com 
o Estado Islâmico, demonstra a consolidação e evolução dessa tendência, que 
inclusive abusa dos recursos do ciberespaço. Quanto ao fundamentalismo re-
ligioso, este é uma expressão da modernidade. A respeito:

A mídia ocidental muitas vezes dá a impressão de que a forma da religiosidade 
armada e ocasionalmente violenta conhecida como “fundamentalista” é um 
fenômeno puramente islâmico (…) o fundamentalismo é um fato global e em 
toda a religião importante tem surgido como resposta aos problemas de nossa 
modernidade. Há o judaísmo fundamentalista, o cristianismo fundamentalis-
ta, o budismo fundamentalista (…). Este tipo de fé surgiu primeiro no mundo 
cristão dos Estados Unidos no início do século XX. O que não foi acidental 
(ARMSTRONG, 2001, p.219-220). 

Assim, a atrofia do Estado, o movimento dos excluídos da sociedade 
civil, a exploração econômica, a globalização, o avanço das tecnologias da 
informação, a interdependência entre os países e os novos atores interna-
cionais, a reação ao ocidentalismo e o orientalismo como seu subproduto, 
o fanatismo religioso e a exploração do medo dão roupagem ao terrorismo 
contemporâneo. Os principais aspectos dessa configuração serão examina-
dos a seguir.
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2.1. Globalização

A intensificação da globalização dos meios de produção tem por marco 
histórico8 o advento das tecnologias de informação e comunicação, a queda 
dos regimes comunistas na Europa e a abertura econômica na China, eventos 
que ocorreram no final do século XX. Aquela alterou o espaço social, pois “[…] 
engloba a reconfiguração da geografia social a partir de uma crescente conexão 
interplanetária entre pessoas” (SCHOLTE, 2005, p. 17). Há a transformação 
daquele espaço de um eixo territorial para um supraterritorial. Assim:

Globalização é a difusão de conexões transplanetárias entre as pessoas, e mais 
recentemente, de conexões supraterritoriais. A partir desta perspectiva, a glo-
balização envolve reduções de barreiras aos contatos transmundiais. As pessoas 
tornaram-se mais aptas: física, legal, cultural e psicologicamente a engajaram-se 
umas com as outras em um só mundo (SCHOLTE, 2002, p. 14).

Trata-se de uma perspectiva ampla do termo “globalização”, que vai além 
das definições que o limita aos aspectos da ocidentalização, liberalização e 
internacionalização, designada de conexões planetárias9. A globalidade como 
supraterritorialidade envolve “[…] relações sociais que transcendem substan-
cialmente a geografia territorial” (SCHOLTE, 2005, p. 61), ultrapassando o 
aspecto físico, envolvendo também o virtual.

Nessa linha, para Catells (1998), a globalização é um processo novo, que 
se distingue da internacionalização e da mundialização da economia, pois 
apenas na última década se tornou um sistema tecnológico de telecomunica-
ção, interatividade, e de alta velocidade em um âmbito mundial para pessoas 
e mercados, eficiente para possibilitar uma estrutura global. 

Do mesmo modo, Habermas (2001), ao destacar o caráter vinculador do 
processo de globalização, afirma que este não é só no plano econômico, pois 
através dele as interações sociais estão mais próximas, o risco passou a possuir 
característica pública e culminou na união dos destinos coletivos. Em síntese, 
reestruturou a maneira como vivemos em sociedade. 

Tal processo, de acordo com Giddens (2005), é comandado principal-
mente pelo Ocidente e traz consigo os efeitos do poder assimétrico dos Esta-
dos Unidos sobre as demais nações, nos âmbitos da economia e da política. 
Entretanto, afirma não estar limitado a essa relação de poder. Acrescenta que 
o fim do paradigma bipolar e a evolução para um sistema multipolar, em que 

8 Alguns pesquisadores consideram que a globalização teve início com as grandes navegações nos séculos 
XV e XVI, pois nesse período o colonizador europeu entrou em contato com povos de outros continen-
tes, mantendo relações sociais, culturais e comerciais.

9 Por ser tratar da relação entre pessoas situadas em qualquer lugar do planeta (SCHOLTE, 2005, p. 61).
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há uma dependência cada vez mais avançada entre os países, levaram ao surgi-
mento de novos movimentos sociais nas relações internacionais.

Nessa perspectiva, o terrorismo é fruto da globalização, vez que esse fenô-
meno “alterou, ideológica e materialmente, as estruturas político-econômicas 
e socioculturais, antes majoritariamente nacionais ou regionais, lançando as 
bases de uma nova noção de interação entre os povos e entre as nações”. Essa 
interação, no entanto, se limita a aumentar a diferença entre os países ricos 
(Ocidente) e os pobres (como os do Oriente).

Com efeito, o capitalismo “não produz uma homogeneização” da socie-
dade, e “a violência passa a ser vista como um ato de defesa (e de contraofensi-
va), como um recurso, à afirmação da identidade cultural de um determinado 
grupo”, que combate a “mundialização da desigualdade e exclusão”. Tais fato-
res impulsionam os atos violentos de terroristas.

2.2. Teoria da Interdependência

Associada ao fenômeno da globalização, pretende-se explicar com base na 
Teoria da Interdependência como o processo de interdependência possibilita 
a atuação de novos atores no sistema internacional, inserindo-se aqui as orga-
nizações terroristas, e permite que o terror se dissemine mais facilmente, vez 
que, sob a égide da era informacional, o fluxo de informações é praticamente 
impossível de ser controlado, perdendo o Estado a capacidade de administrar 
todas as ações em seus territórios.

Nesse cenário, o poder de grupos terroristas, como é o caso do Estado 
Islâmico, de angariar novos integrantes se tornou mais rápido e eficiente, per-
mitindo terem combatentes em vários países, inclusive realizando ataques si-
multâneos. Assim, o aporte da Teoria da Interdependência objetiva apresentar 
como se deu a inserção desses novos atores internacionais, que competem com 
o Estado, desafiam sua soberania e visam tomar-lhe o monopólio da violência.

Entre as décadas de 60 e 70, os argumentos realistas foram contestados 
com os estudos de Robert Keohane e Joseph Nye, designados de transnacio-
nalistas, que deram uma perspectiva alternativa e contraposta em relação às 
teorias idealista e realista então existentes, ao trazer para o debate a interdepen-
dência nas relações internacionais. Em síntese, tais autores examinam de que 
maneira a política internacional e os novos atores não estatais interferem na 
atuação do Estado, necessitando, portanto, de se entender o contexto mundial. 

Os realistas veem o Estado sob um aspecto negativo, principalmente por 
restringir as liberdades individuais. Já na ótica liberal, o Estado tende a ter 
seu poder reduzido conforme a globalização avança, uma vez que a soberania é 
enfraquecida e vários novos atores não estatais adquirem papéis fundamentais 
para o arranjo das relações internacionais. Com efeito, ainda que os Estados 



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)408

ocupem certa posição de destaque na política internacional que antes domina-
vam, passaram a dividir a arena internacional com outros atores (NYE, 2003).

Para se compreender a interdependência, deve-se ter em mente de que 
esta é integrada pela mútua dependência, que se caracteriza pelos efeitos recí-
procos entre países, ou entre atores em diferentes países (NYE; KEOHANE, 
2000). Isso significa que na política mundial o seu conceito implica que tais 
atores estão inter-relacionados de tal modo que o que acontece com um deles 
também afeta os demais de alguma forma.

Nesse contexto, a interdependência abarca a concepção de sociedade in-
ternacional, isto é, um ambiente em que os Estados partilham de interesses 
e valores comuns e são conectados por um conjunto de normas através de 
instituições comuns, que estipulam regras também comuns, com a função de 
nortear essas relações (FERNANDES, 2004). 

Entretanto, de acordo com Keohane e Nye (1977), a interdependência po-
derá ser simétrica ou assimétrica. Será simétrica se todos os atores no sistema 
internacional são equitativamente afetados, porém, caso um ator se mantenha 
em alguma medida insensível no que se refere às mudanças nas inter-relações, en-
quanto outro é significativamente atingido, a interdependência será assimétrica. 

Tal assimetria pode levar a práticas de dominação por um ator nas re-
lações com um ator ou grupo de atores, e que abuse dos mais dependentes 
(KEOHANE; NYE, 1977). Nessa perspectiva, Catells (1999) destaca que a com-
petitividade baseada na capacidade tecnológica promove a interdependência 
da economia global, no entanto exacerba a dependência da relação assimétrica 
que em geral dá força aos padrões de dominação criados e desenvolvidos por 
formas anteriores de dependência durante a história. 

Por conseguinte, as assimetrias no palco internacional aumentam a com-
plexidade do sistema, e torna o cenário mundial um ambiente de associações 
mais complexas, de modo que diferentes formas de poder são utilizadas. As-
sim, os conflitos ocorrem entre os atores da arena internacional com interesses 
opostos (DI SENA JUNIOR, 2003, p. 188-189). 

Por outro lado, a crescente interdependência da sociedade mundial põe 
em xeque a asserção de que a política nacional ainda territorial, nos limites 
do domínio do Estado, pode ser harmonizada com o destino da sociedade 
nacional, embora a soberania e o monopólio da violência pelo Estado estejam 
formalmente intactos (HABERMAS, 2001, p. 89).

Quanto à soberania, há quatro tipos10, a vatteliana, a interna, a de inter-
dependência e a internacional-legal, sendo que algumas não se conformam 
ao Estado territorial de Weber. Aqui, trataremos das soberanias de interde-
pendência e vatteliana. A primeira se refere ao controle de fluxos fronteiriços 

10 Segundo Stephen Krasner (2000) em La Soberanía Perdurable.
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pelo Estado, e a última na não intervenção nas questões internas dos demais 
Estados, que possui o monopólio das decisões (KRASNER, 2000). 

A soberania da interdependência liga-se à globalização, pois estimula o 
comércio transnacional em que os trânsitos de bens, serviços, pessoas e finan-
ceiros não podem ser totalmente geridos pelo Estado. Isso porque a globaliza-
ção e o comércio mundial criam redes de interdependência que se sobrepõem 
aos limites territoriais estatais, e faz surgir outros pontos de identificação, 
incluindo e excluindo pessoas, gerando vínculos heterogêneos e várias vezes 
opostos, perdendo o Estado o centro do poder (COLLIOT-THÉLÈNE, 1999).

2.3. Localismo Globalizado

O localismo globalizado é um aspecto influente da Teoria da Interde-
pendência no caso do terrorismo islâmico. Sabe-se que os Estados Unidos, 
com fins imperialistas, ao exportarem os seus valores expressos no American 
Way of Life, violaram a cultura, interferiram no modo de vida e na economia 
dos países do Oriente Médio. Atualmente, em reação, facções terroristas, 
como o Estado Islâmico, por meio de recursos advindos com a globalização, 
tipicamente ocidentais, propala o islamismo, o terror e conquista novos 
membros em todo o globo. Trata-se, portanto, de um embate envolvendo 
Oriente versus Ocidente.

Para compreender tal conflito, é essencial a análise da definição dada ao 
termo “globalização” por Boaventura, que adota uma perspectiva mais sensível 
aos aspectos sociais, políticos e culturais, e defende que os diferentes conjuntos 
de interações sociais dão origem aos diferentes fenômenos de globalização, 
havendo, portanto, várias globalizações. 

Para o autor, “a globalização é o processo pelo qual determinada condi-
ção ou entidade local consegue estender a sua influência a todo o globo, e ao 
fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social 
ou entidade rival” (SANTOS, p. 108, 1997). Nesse sentido, esclarece que diante 
do ocidentalismo “aquilo que chamamos de globalização é sempre a globaliza-
ção bem-sucedida de determinado localismo”, e “que a globalização pressupõe 
a localização” (SANTOS, p. 108, 1997).

Assim, afirma Boaventura que “vivemos num mundo de localização 
como num mundo de globalização”, e que ambos os termos podem ser usa-
dos, embora prefira o primeiro, “porque o discurso político hegemônico tende 
a privilegiar a história do mundo na versão dos vencedores”. Todavia, entre as 
formas de globalização, define o localismo globalizado:

Consiste no processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado 
com sucesso, seja a actividade mundial das multinacionais, a transformação da 
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língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food americano ou da 
sua música popular, ou a adopção mundial das leis de propriedade intelectual 
ou de telecomunicações dos EUA (SANTOS, p. 108, 1997). 

Tal processo, como destacado, foi imposto pelo Ocidente aos países do 
Oriente Médio, o que nas últimas décadas possibilitou, em resposta, o surgi-
mento de grupos terroristas como o Estado Islâmico, que se vale dos recursos da 
globalização para difundir a sua ideologia e fundar uma comunidade islâmica 
por meio da captação de adeptos em todo o globo. Estamos diante, portanto, do 
localismo globalizado do Oriente, que de certa forma é um outro subproduto 
do Ocidente que se revela tão eficiente a ponto de pautar o diálogo entre os dois. 

Ademais, embora as relações sociais aparentem mais desterritorializadas, 
com a expansão da interdependência, ao mesmo tempo, novas identidades 
se afloram, “construídas em torno de uma nova proeminência dos direitos 
às raízes. Tais localismos, tanto se referem a territórios reais ou imaginários, 
como a formas de vida e de sociabilidade assentes nas relações face a face, na 
proximidade e na interatividade” (SANTOS, p. 54, 1997).

2.4. Orientalismo 

Destacamos que o Orientalismo é um subproduto do Ocidente, ou seja, 
este inventou aquele, e desenvolveu os consensos que possibilitam e legitimam 
as atrocidades no Oriente Médio, especialmente pelos norte-americanos. A 
“[…] relação entre Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de domi-
nação, de graus variáveis de uma hegemonia complexa […]” (SAID, 2003). O 
orientalismo, portanto, foi um investimento maciço que criou 

[…] um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar 
o Oriente na consciência ocidental, assim como o mesmo investimento mul-
tiplicou – na verdade, tornou verdadeiramente produtivas – as afirmações que 
transitam do Orientalismo para a cultura em geral. (SAID, 2003).

Vários escritores europeus trataram do tema, obras com alta carga política e 
ideológica para a hegemonia do Ocidente no Oriente, houve “[…] um intercâm-
bio dinâmico entre autores individuais e os grandes interesses políticos modela-
dos pelos três grandes impérios – o britânico, o francês e o americano – em cujo 
território intelectual e imaginativo a escrita foi produzida” (SAID, 2003). Assim, 
o orientalismo representou o Oriente, determinou suas características e ignorou 
os seus interesses, ou seja, o criou. Já na década de 70, viu-se que um

[…] aspecto do mundo eletrônico pós-moderno é que houve um reforço dos 
estereótipos pelos quais o Oriente é visto. A televisão, os filmes e todos os 



Política ExtErior, SEgurança E EStratégia global 411

recursos da mídia têm forçado as informações a se ajustar em moldes cada 
vez mais padronizados. No que diz respeito ao Oriente, a padronização e os 
estereótipos culturais intensificam o domínio da demonologia imaginativa e 
acadêmica do ‘misterioso Oriente’ do século XIX (SAID, 2003).

Cabe destacar que o orientalismo não foi produto do colonialismo do 
século XIX. Tempos antes do colonialismo europeu, os ocidentais já haviam 
criado e se apropriado ideologicamente do Oriente. Entretanto, durante a ex-
pansão europeia de 1815 a 1914, houve um avanço enorme das instituições e 
do conteúdo orientalista (SAID, 2003). Nesse sentido,

O Orientalismo foi submetido ao imperialismo, ao positivismo, ao utopismo, 
ao estoicismo, ao darwinismo, ao racismo, ao freudianismo, ao marxismo, 
ao spenglerismo. Mas o Orientalismo, como muitas das ciências naturais e 
sociais, tem paradigmas de pesquisa, suas próprias sociedades eruditas, seu 
próprio establishiment (SAID, 2003).

O orientalismo, assim, criou uma imagem do islã baseada no medo, vez 
que, depois da

[…] morte de Maomé em 632, a hegemonia militar e mais tarde cultural e 
religiosa do islã cresceu enormemente. Primeiro, a Pérsia, a Síria e o Egito, 
depois a Turquia e mais tarde a África do Norte caíram nas mãos dos exércitos 
muçulmanos; nos séculos VIII e IX, a Espanha, a Sicília e partes da França 
foram conquistadas (SAID, 2003).

Apesar da reconquista de áreas do islã, os europeus mantiveram a ima-
gem negativa do islã e orientais. Por essa razão, não só “[…] o Orientalismo 
é acomodado às exigências do cristianismo ocidental; é também circunscrito 
por uma série de atitudes e julgamentos que não enviam a mente ocidental 
em primeiro lugar às fontes orientais para correção e verificação, mas antes a 
outras obras orientalistas”. Assim, “O palco do orientalista, como venho cha-
mando, torna-se um sistema moral e epistemológico” (SAID, 2003).

Desse modo, as relações entre o Ocidente e o Oriente foram aos poucos 
moldadas para permitir a colonização cultural e territorial do Oriente. Os 
estereótipos demoníacos impostos aos árabes e adeptos do islamismo, contra-
postos às virtudes ocidentais como democracia e humanitarismo, continuam 
justificando as atrocidades no Oriente. Já na década de 1970, o

[…] orientalismo também se espalhou nos Estados Unidos agora que o dinhei-
ro e os recursos árabes tem acrescentado um considerável charme à tradicional 
‘preocupação’ com o Oriente, estrategicamente importante. O fato é que o 
Orientalismo tem se acomodado com sucesso ao novo imperialismo, no qual 
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os seus paradigmas regentes nem contestam, e até confirmam, o persistente 
desígnio imperial de dominar a Ásia (SAID, 2003).

Tal estratégia colonizadora capitalista tem como um dos seus principais 
resultados o surgimento de grupos terroristas como o Estado Islâmico, que em 
“revanche” se adaptam às tecnologias da globalização e se vale dos discursos 
imperialistas, ambos ocidentais, para mundializar o terror, angariar adeptos 
em todo o globo e fundar uma comunidade islâmica. 

O orientalismo, portanto, é um discurso ocidental que desenvolveu os 
estereótipos negativos em relação aos orientais na opinião pública mundial. 
É um subproduto do Ocidente, legitimou as atrocidades no Oriente, e é tão 
eficiente a ponto de pautar o diálogo entre os dois.

2.5. Fundamentalismo Religioso e a exploração do medo

O fundamentalismo é “qualquer doutrina ou prática social que busca 
seguir determinados “fundamentos” tradicionais, geralmente baseados em 
algum livro sagrado ou práticas costumeiras, consuetudinárias”, e “tende a 
uma absolutização do “eu”, do “ego” em detrimento do “outro””. (CHAVES, 
2001). Em geral, é ligado ao fundamentalismo religioso,

Todavia, há outras variações do emprego da expressão “fundamentalismo” 
que podem ser observadas no debate público, como “fundamentalismo polí-
tico”, “fundamentalismo econômico” etc. Em todo caso, a expressão sempre 
denota um sentido negativo, indicando rigidez e inflexibilidade de opinião e 
compreensão. (FERNANDES).

No âmbito teológico, o fundamentalismo religioso ou terrorismo trans-
nacional está “associado às atividades de grupos e organizações privadas” 
que se baseiam na religião para ações terroristas (WEINBERG, 2008, p. 57). 
Não se limita ao oriente, apareceu entre alguns grupos cristãos que interpre-
taram de modo literal a Bíblia. Entre os muçulmanos, surgiu só no início 
do século XX (SOUSA). Assim, tal fenômeno é expressão da modernidade. 
A respeito,

A mídia ocidental muitas vezes dá a impressão de que a forma da religiosidade 
armada e ocasionalmente violenta conhecida como “fundamentalista” é um 
fenômeno puramente islâmico (…) o fundamentalismo é um fato global e em 
toda a religião importante tem surgido como resposta aos problemas de nossa 
modernidade. Há o judaísmo fundamentalista, o cristianismo fundamentalis-
ta, o budismo fundamentalista (…). Este tipo de fé surgiu primeiro no mundo 
cristão dos Estados Unidos no início do século XX. O que não foi acidental” 
(ARMSTRONG, 2001, p. 219-220). 
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O fundamentalismo religioso é também designado de “terrorismo trans-
nacional”, por nascer no âmbito das relações internacionais, em que há a 
influência da globalização. Por conseguinte, “se antes a atuação era limitada 
pela supremacia dos Estados agora as ações terroristas passam a ter uma maior 
liberdade de ação através de articulações em rede que ultrapassam as esferas 
decisórias dos Estados” (LASMAR). 

Nesse contexto, se insere o terrorismo islâmico, que entre as suas princi-
pais características estão: a interpretação seletiva de textos sagrados; fidelidade 
às tradições; e oposição radical à globalização e ao modelo de vida ocidental 
(LUTZ, p. 136-137). Destaca-se, ainda, a sua adoção por Estados que, normal-
mente, possuem visão similar, e atuar em nome de deus para castigar os que 
não seguem a sua religião, inclusive através da violência contra pessoas de 
todas outras tendências políticas e religiosas (NYE JUNIOR, 2007, p. 249).

Em geral, as facções islâmicas têm por meta restaurar os estados mu-
çulmanos, e eliminar a influência do ocidente na política e nos hábitos da 
população. O objetivo, portanto, dos militantes, como os do Estado Islâmico, 
é a criação de uma comunidade islâmica, ou um Estado pan-islâmico11. Em de-
corrência, as minorias políticas como cristãos e não muçulmanos do Oriente 
têm sofrido perseguições violentas (BBC, 2014; UNAMI, 2014). 

A expansão da fé islâmica é justificada a partir da interpretação do con-
ceito de jihad, que se baseia no princípio do Alcorão de que os muçulmanos 
devem defender sua religião, o que não significa o uso da violência. Entre-
tanto, as diversas interpretações do termo culminaram em distorções, sendo 
tratado por alguns como “Guerra Santa” (ALVES, 2010).

O fundamentalista islâmico vê outros povos como infiéis, e não como 
seres humanos. Para ele, não é pecado matar um infiel, que é visto como um ser 
inferior e inimigo (GUERREIRO, 2014). Em geral, é recrutado em sua comuni-
dade por organizações com forte influência política e religiosa, e que ocupam os 
espaços deixados pelo Estado, atuando nas áreas da saúde, educação e na forma-
ção religiosa. Tal se inicia na infância, e é focado nos fins dessas organizações, 
que não importam se os alvos são civis inocentes (TOWNSEND, 2016).

Por outro lado, com a evolução da mídia e os avanços tecnológicos atra-
vés da globalização, tais fatores passaram a influenciar significativamente na 
expansão do terrorismo no plano das relações transnacionais. A mídia, além 
de ter atualmente um papel de destaque na composição da opinião pública 
expandindo os motivos pelos quais os terroristas agem, também difunde mais 
ainda o medo, ao “produzir notícias, manchetes, comentários, imagens, deba-
tes ou controvérsias” sobre o assunto (IANNI, 2004, p. 323).

11 Pan-islamismo é uma ideia política que defende a unidade de todos os muçulmanos sob um califado ou 
Estado Islâmico. 
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Nessa perspectiva, os terroristas, através da mídia, têm um poderoso re-
curso para dominar os seus inimigos e incutir-lhes o medo, vez que filmam 
seus atos de barbárie, divulgando suas atrocidades por todas as formas pos-
síveis. Ademais, permite a criação canais de televisão e rádio próprios das 
facções terroristas, o que facilita a captação de adeptos à causa em diferentes 
territórios, e divulga a ideologia islâmica sem o controle do ocidente, gerando 
mais realismo e um maior temor e insegurança na sociedade como um todo12. 

Como afirmado, a evolução das tecnologias também foi e é aliada dos 
ataques terroristas, pois aumentaram o seu poder de destruição. Os grupos ter-
roristas por possuírem grande acesso aos recursos financeiros (LEVITT, 2006, 
p. 53) e facilidades nas comunicações em razão da internet (LIMA, 2006, p. 41) 
podem adquirir armamentos de guerra e fabricar armas, com poder destruidor 
similar às que o Estado pode produzir, entre elas, inclusive, estão as armas 
químicas e biológicas13. 

Quanto aos terroristas, apesar de suas ações terem cunho político, não 
têm ligação direta com nenhum governo, o que os diferencia dos outros tipos 
de terrorismo vistos na história (GUIMARÃES, p. 108). Outra diferença é que 
os terroristas transnacionais não estão limitados a um território, o que lhes dá 
maior liberdade de ação na arena internacional. Assim é um fenômeno trans-
nacional, tornando a sua prevenção e combate mais difícil, evidenciando a in-
capacidade dos governos ocidentais de agirem nesse campo (LASMAR, p. 431).

Ademais, embora apresentem certas semelhanças com primeiros atentados 
terroristas vistos na história, que se basearam na religião para impor seus ata-
ques, os atos da atualidade são diferentes, porque eles não lutam contra outras 
religiões, mas contra as influências ocidentais, as quais incluem diversas religiões. 

Por fim, em que pese as alterações do terrorismo, do religioso ao esta-
tal, do político ao transnacional, o medo sempre esteve presente. Do mesmo 
modo que agiam os primeiros terroristas, o terrorismo transnacional explora o 
medo (BARBER, 2005). Contudo, com a globalização, o medo está mais perto 
de nós através da mídia e do avanço das tecnologias. 

4. ESTADO ISLÂMICO NA EUROPA

4.1. O Terrorismo Islâmico na Europa

Desde 2004, a Europa vem sofrendo inúmeros ataques terroristas, entre 
eles estão: ao metrô de Madri em 2004, praticado pela Al Qaeda, com 191 

12 WEINBERG. Op. cit., p. 123-5. HOFFMAN. Op. cit., p. 200-3.
13 GUIMARÃES. Op. cit., p. 107; HOFFMAN. Op. cit., p. 202. Cf. também: NAÇÕES UNIDAS. Docu-

mento n. 54/109 de 2000, da assembleia geral. 
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mortos e mais de 1.5 mil feridos; ao metrô de Londres em 2005, suicídio de 
homens-bomba que matou 52 pessoas e feriu dezenas, ato reivindicado pela 
Al Qaeda; a uma escola judia de Toulouse em 2012; ao jornal Charlie Hebdo, 
em 2014, com 12 mortos, em razão de charges ofensivas a Maomé; a Paris, 
em 2015, no qual morreram 130 pessoas e centenas foram feridas, de autoria 
do Estado Islâmico; e a um shopping de Munique, em 2016, com 8 mortes 
(ANSA-BRASIL, 2017). 

Recentemente, em dezembro 2016, um atentado a um mercado de Natal 
em Berlim, pelo Estado Islâmico, com 12 mortos, “consolidou 2016 com um dos 
anos mais mortais para a Europa Ocidental e os Estados Unidos em termos de 
ataques terroristas […]”. Ainda assim, “de acordo com a consultoria de segu-
rança internacional IHS Jane’s, até agosto, o número de mortes em ataques 
terroristas em solo americano e em países europeus ocidentais já somava 219 – 
comparado a um total de 204 durante todo o ano de 2015.” (PEROSA, 2016).

Segundo dados atualizados até 02 de agosto de 201614, desde novembro 
de 2015, mais de 250 pessoas morreram em 10 atentados terroristas na Europa, 
sendo que na França foram 214 mortos e 452 feridos, na Bélgica, 35 mortos 
e 300 feridos e, na Alemanha, 10 mortos e 32 feridos. Estima-se, ainda, que o 
número de militantes do Estado Islâmico na Europa chegue a 600, que 5.000 
europeus foram para a Síria, e que o grupo treinou pelo menos 400 combaten-
tes para promover vários atentados na Europa, como nos ataques em Bruxelas 
e Paris (UOL, 2016).

4.2. Aspectos geográficos facilitadores

O Oriente Médio está localizado no oeste da Ásia. Ele corresponde à 
região que se estende do Leste do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Sua 
localização é um facilitador em relação às práticas terroristas na Europa, pois 
fica na confluência com este continente15. Ademais, em razão desse fator, o 
continente europeu recebe constantemente refugiados islâmicos, o que tam-
bém o torna mais vulnerável às ações terroristas. 

A crise migratória na Europa é, portanto, também apontada como um 
outro produto da globalização, que possibilita a atuação do grupo na sua ta-
refa de estabelecer o califado no mundo inteiro. Estima-se “que mais de 4000 
combatentes do Estado Islâmico penetraram na Europa sob a capa de refugia-
dos”, ou seja, para alguns, aquela crise é artificial16.

14 Disponível em: <https://br.sputniknews.com/infograficos/201608025910043-atentados-terroristas
-europa/>.

15 Disponível em: <http://oorientemedio.blogspot.com.br/2011/09/localizacao.html>.
16 De acordo com o jornal britânico Sunday Express. 
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4.3. População Muçulmana

A população muçulmana nos países europeus tem crescido de maneira 
constante, o que levou alguns deles, como a Alemanha, o Reino Unido e os 
Países Baixos, a pedirem restrições à imigração. O centro norte-americano de 
estudos Pew Research divulgou um relatório sobre a população muçulmana na 
Europa (ANSA, 2016) com o tamanho dessa comunidade.

Nesse documento, consta que a parcela de muçulmanos da população da 
Europa tem aumentado cerca de 1 ponto percentual por década nos últimos 
25 anos, passando de 4% em 1990 para 6% em 2010; sendo que o número de 
muçulmanos na Europa cresceu de 29,6 milhões em 1990 para 44,1 milhões 
em 2010 (a União Europeia tinha 13 milhões) (ANSA, 2016). Estima-se que 
será superior a 58 milhões em 2030, quando espera-se que cheguem a 8% da 
população da Europa (o dobro de 1990), enquanto representam hoje cerca de 
6% de sua população (ANSA, 2016).

O país mais muçulmano da União Europeia é o Chipre, mais de um 
quarto da população (25,3%), na sequência Bulgária, com 13,7%. Contudo, 
o país com maior perspectiva de crescimento é o Reino Unido, que deverá 
ter 5,5 milhões de muçulmanos em 2030. Já a Alemanha e a França têm 
maior número entre os membros da União Europeia. Em 2010, antes do 
pico migratório, havia 4,8 milhões na Alemanha (5,8% da população) e 4,7 
milhões na França (7,5% da população). Considerando a região expandida, 
no entanto, a Rússia tem o maior número, 14 milhões (10% dos moradores) 
(ANSA, 2016).

4.4. Perfil dos recrutados europeus

Sabe-se que jovens de vários países da Europa partem em busca dos conhe-
cimentos jihadistas do Estado Islâmico. Estima-se que haja 12 mil estrangeiros 
entre os combatentes do grupo na Síria e no Iraque, muitos são europeus des-
cendentes de estrangeiros (MÜLLER apud TAUBE, 2014). São sunitas, atraí-
dos pela ideologia do terror, que promete vingança contra os inimigos do islã. 
A busca por aceitação e identidade é apontada por estudiosos como as razões 
para o crescente número de adolescentes que aderem à facção na Europa. 

Entretanto, a motivação para a radicalização vai além da religião, pois os 
jovens imigrantes, ao irem para o Oriente, visam principalmente aceitação na 
sociedade. “Eles apresentam problemas sociais ou escolares, estão desemprega-
dos ou não são aceitos. Eles estão atrás de uma comunidade, de uma orienta-
ção, de respostas claras” (MÜLLER apud TAUBE, 2014). Assim, o perfil dos 
recrutados na Europa, em geral, são jovens pobres descendentes de estrangei-
ros. A seguir examinaremos os casos da França e Alemanha.
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4.4.1. Na Alemanha

Cerca de 12 mil estrangeiros estão entre os combatentes do Estado Is-
lâmico na Síria e no Iraque, muitos europeus descendentes de estrangeiros. 
Entre os alemães, por exemplo, acredita-se que 24 sejam menores de idade e 
em busca de orientação. Os mais violentos, e que se dispõem a participar da 
guerra, geralmente vêm de uma situação familiar difícil, em que frequentemen-
te há ausência do pai. Ademais, possuem problemas sociais ou escolares, estão 
desempregados ou não aceitos. Eles estão atrás de uma comunidade e de uma 
orientação (MÜLLER apud TAUBE, 2014).

Após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, os jovens que 
cresceram na Alemanha precisaram lidar com o islã muito questionado, a vio-
lência e o terrorismo. “Trata-se de jovens com histórico de imigração buscan-
do uma identidade. Entretanto, entre os combatentes, também há uma grande 
parcela de convertidos”. Tais jovens sofrem com a falta de oportunidades, au-
sência de associações e mesquitas. Assim, costumam buscar respostas na inter-
net, e acabam caindo nas mãos dos salafistas (MÜLLER apud TAUBE, 2014).

O jihadista alemão mais jovem, na Síria e no Iraque, tinha 13 anos, sendo 
que o desejo de aventura também é um dos fatores para a adesão, o que são 
casos isolados. A radicalização se dá de formas diferentes, às vezes leva muito 
tempo. “Eles são abordados em algum lugar e se juntam a uma comunidade, 
onde se radicalizam. A partir de então, eles confirmam cada vez mais suas 
convicções e sempre chegam a posições extremas. Em algum momento, surge 
o desejo de fazer algo, e não apenas de falar” (MÜLLER apud TAUBE, 2014).

Nas radicalizações rápidas de alguns jovens, a crença religiosa não possui 
um papel importante, pois antes de tudo “são histórias familiares, sociais e 
individuais que desiquilibram a balança. A religião é apenas um pretexto, a 
possibilidade de, em nome de algo, atacar de forma gratuita” (MÜLLER apud 
TAUBE, 2014).

4.4.2. Na França

Os envolvidos no atentado de 13 de novembro e no ataque ao jornal Char-
lie Hebdo, em janeiro de 2015, ambos na França, tinham o mesmo perfil: são jo-
vens, filhos de imigrantes, que se sentem à margem da sociedade. Nesse aspecto,

É possível encontrar esses jovens aos borbotões nos subúrbios de Paris, os 
banlieues, palavra que, em francês, adquiriu um significado pejorativo pare-
cido ao das favelas, aqui no Brasil – embora tenham um padrão de vida bem 
superior. Dentro dos banlieues, dominados por imigrantes, existem as cités: 
colossais projetos de habitação em concreto construídos durante as décadas 
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do pós-guerra, no estilo do arquiteto Le Corbusier. Esses subúrbios ficam 
separados da Paris central por um rodoanel, chamado Périphérique. Ali, os 
moradores brincam que para cruzar a via expressa e entrar em Paris é preciso 
visto e um cartão de vacinação (turrer; taVares, 2015).

Em tais subúrbios, os imigrantes e seus descendentes nascidos na França 
têm um padrão de vida abaixo da média. “Enquanto o desemprego na França 
é de 10,5%, entre os imigrantes sobe para 15%, segundo dados do primeiro 
semestre. Entre os de ascendência africana o número é de 22%. Entre os jovens 
franceses que acabaram de terminar os estudos, 11% não conseguem traba-
lho”, já “entre filhos e netos de imigrantes, o percentual chega a 34%”, sendo 
que muitos desses jovens vão parar na prisão (turrer; taVares, 2015).

Os muçulmanos correspondem a 12% da população da França, no en-
tanto eles “representam entre 60% e 70% dos presos do país”. Dados apontam 
“que 1.200 franceses estejam lutando na Síria ao lado de jihadistas. São jovens 
com menos de 30 anos, em sua maioria aliciados nas prisões” (turrer; 
taVares, 2015). 

Foi o caso de Samy e de Omar Ismaïl Mostefaï, francês filho de pai argelino, 
mais um dos terroristas que participaram do ataque à casa de shows Bataclan 
na sexta-feira 13 de novembro. E também de Cherif Kouachi e Amedy Couli-
baly, dois envolvidos nos atentados ao Charlie Hebdo, em janeiro. “Na prisão, 
sem receber visitas e fragilizados, esses jovens são cooptados por recrutadores”, 
afirma Farhad Khosrokhavar, um sociólogo iraniano que passou três anos es-
tudando a dinâmica dos recrutamentos em prisões francesas e escreveu o livro 
Radicalisation (Radicalização). “Através do jihadismo eles nascem de novo, se 
sentem parte de algo maior (turrer; taVares, 2015).

O país europeu com mais cidadãos no EI é a França, porém proporcio-
nalmente “a Bélgica é o maior celeiro de terroristas da Europa. Segundo o 
International Center for the Study of Radicalisation, de lá saíram 40 jihadistas 
por milhão de habitantes – o dobro da França, quatro vezes mais do que o 
Reino Unido”. (turrer; taVares, 2015).

4.5. A Globalização e a captação de adeptos pelo EI na Europa

Os processos de interdependência advindos da globalização, ao admi-
tirem novos atores na arena internacional, como é o caso dos terroristas, 
aliados à revolução tecnológica, permitem que o terror se dissemine mais 
facilmente, pois a circulação de informações é quase impossível de ser con-
trolada, perdendo o Estado a capacidade de gerir todas as ações em seus terri-
tórios. Nesse cenário, o poder do Estado Islâmico de angariar integrantes se 
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tornou mais eficiente, possuindo combatentes em vários países e realizando 
ataques simultâneos. 

A facção é muito eficaz por combinar a suas aptidões de influenciar (soft 
power), em geral através do ciberespaço com a de usar a força (hard power), 
como as avançadas armas tecnológicas bélicas, gerando o que se denomina de 
“Smart Power” (poder inteligente) (ROSS 2016). O grupo faz uso, portanto, 
dos recursos advindos da globalização para captação de adeptos em todo o 
globo. Quanto a sua capacidade de influenciar através do mundo virtual,

A Internet é o meio chave para o Estado Islâmico: sobretudo em territórios 
onde o número de jihadistas é menor. Como explica o professor universitá-
rio, e porta-voz do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e 
Terrorismo, Felipe Pathé Duarte, num artigo de opinião no Observador, é do 
ciberespaço “que parte a agressiva estratégia de comunicação do DAESH”: “O 
verdadeiro centro de gravidade do jihadismo global” é o mundo digital, 
diz (DUARTE apud CORREIA, 2015).

Dentre os mecanismos do ciberespaço se destacam a Al-Hayat Media 
Center, a Al Furat Media Center (Russa) e a Zora Foudantion, que é dirigi-
da às mulheres. Tratam-se de vídeos, fotografias, áudios e textos (DUARTE, 
2015). Já para que seja possível se comunicar com segurança, a facção utiliza 
do Surespot, do Telegram ou do OF-the-Record Messaging (DUARTE, 2015). 
Entretanto, para divulgação em tempo real das operações, se valem do Twitter, 
Whatsaap, Tumbler ou Ask FM (DUARTE, 2015). Nesse aspecto:

O uso das ferramentas de mídia ocidentais – como a divulgação de vídeos em ca-
nais do YouTube e Twitter – é uma das apropriações do EI. As gravações são feitas 
com equipamento profissional e mudam de acordo com o público-alvo. Vídeos de 
decapitações de ocidentais mostram os reféns com roupas laranjas – que lembram 
os detentos da prisão americana de Guantánamo – e face serena (G1, 2015).

O Estado Islâmico conta com alto orçamento para investimento em mí-
dia. Segundo um artigo da CNN, o seu orçamento é estimado em 

[…] cerca de 1.8 mil milhões de euros: um valor que permite a produção 
de vídeos altamente profissionais (e apelativos) e o investimento em centros 
de propaganda, como o conhecido al-Hayat Media Center, o departamento 
de media do Estado Islâmico, a já mencionada revista Dabiq ou a Zora Foun-
dation, uma organização destinada especificamente às mulheres islâmicas 
(CORREIA, 2015).

A criação de canais de televisão e rádio das facções também facilita a cap-
tação de membros à causa em vários territórios, e divulga a ideologia islâmica, 



DaniEl amin FErraz / JamilE bErgamaSchinE mata Diz / JorgE maScarEnhaS laSmar (orgS.)420

sem controle do ocidente, [...]17. Tais recursos têm papel de destaque na com-
posição da opinião pública, por expandir os motivos pelos quais os terroristas 
agem […], ao “produzir notícias, manchetes, comentários, imagens, debates 
ou controvérsias” sobre o tema (IANNI, 2004. p. 323). A comunicação sem 
fronteiras também possibilita a captação de recursos financeiros não só para 
o financiamento das ações terroristas, mas também para angariar membros ao 
grupo, que são remunerados. 

“Existe todo um exército de trabalhadores no departamento de midía,” rela-
tou ao Washington Post Abu Abdullah al Maghribi, um ex-membro do Estado 
Islâmico. E diz mais: “As pessoas dos media [na Síria] são mais importantes 
que os soldados. O seu rendimento mensal [salário] é maior. Têm melho-
res carros. Têm o poder de encorajar os que estão em combate e o poder de 
trazer mais recrutas para o Estado Islâmico”, conta Abu Abdullah al Maghribi 
(DUARTE apud CORREIA, 2015).

Outra ferramenta importante para cativar pessoas a irem até a Síria é 
a Dabiq, uma revista mensal em inglês, sendo que o primeiro número foi 
partilhado em julho de 2014. Aqui, o discurso baseado no aspecto financeiro 
também se fez presente:

Disponibilizada online, a revista é um dos principais instrumentos de 
propaganda do autodenominado Estado Islâmico, e procura cativar o seu 
público-alvo, quer com retratos que legitimam as ações do grupo terrorista, 
quer com sugestões de uma vida agradável na Síria. Num dos números, por 
exemplo, lê-se que “existem muitas casas e recursos para te receber – a ti e 
à tua família”. E convidam “juízes, pessoas com capacidades militares ou ad-
ministrativas, médicos e engenheiros” a viajarem até à Síria (CORREIA, 2015).

O pagamento aos combatentes é uma inovação em relação à Al-Qaeda. 
“Segundo uma reportagem da revista “The Economist”, cada guerrilheiro que 
luta em nome do grupo recebe um salário de US$ 400 mensais […]. Além de 
uma contribuição mensal, os militantes recebem dinheiro ao se casar, para 
ajudá-los a começar uma família” (G1, 2015). O grupo passou ainda da Sur-
face Web para a Deep e Dark Web, que além de servir para as ações violentas 
e discussão de operações por meio do anonimato (DUARTE, 2015) permite a 
captação de recursos financeiros e novos membros. Nesse aspecto,

O autor do livro “Como o Estado Islâmico conquistou as redes sociais e os 
meios de comunicação”, Andrés Ortiz, infiltrou-se em fóruns jihadistas para 

17 WEINBERG. Op. cit., p. 123-5. HOFFMAN. Op. cit., p. 200-3.
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perceber como atuam. Instalou-se na deep web, onde pôde manter o seu anoni-
mato, graças à ocultação do IP. Em vários fóruns afetos ao Estado Islâmico, con-
ta ao jornal El Mundo, encontrou muita informação e propaganda do Estado 
Islâmico: quer a convidar pessoas a viajarem para a Síria, quer a pedir contribu-
tos financeiros para a organização (DUARTE apud CORREIA, 2015).

Recentemente, as mulheres também são aliciadas para integrar o Estado 
Islâmico. Na estratégia de persuasão, por exemplo, o blogue escrito em inglês, 
de Aqsa Mahmood (uma jovem da Escócia, país localizado na Europa Oci-
dental, que viajou para Síria em 2013, e aos 19 anos abandonou o país para 
se alistar ao Estado Islâmico, quando se casou com um guerrilheiro local), 
tornou-se uma das principais ferramentas de propaganda do grupo terrorista, 
vez que convencia várias mulheres a se alistarem, dizendo-lhes, por exemplo:

Nós não pagamos renda aqui. As casas são oferecidas. Não pagamos contas de 
eletricidade ou água. Soa óptimo, não soa? (…) São-nos oferecidas mercearias 
mensalmente. Spaghetti, massa, laticínios, arroz, ovos (…). Aos recém-casados 
é-lhes dada uma prenda de 600 dólares [cerca de 563 euros à taxa de câmbio 
atual]. Não temos fogo-de-artifício, mas celebramos os casamentos com tiros e 
muitos gritos de Deus é grande (CORREIA, 2015, s/p). 

Para o professor universitário e especialista em assuntos sobre o Oriente 
Médio, Fawaz A. Gerges, “a presença de alguém que sirva como mediador ou 
mediadora entre jovens mulheres e jovens homens ocidentais, e militantes 
do Daesh no Iraque e na Síria” é essencial na estratégia de recrutamento do 
Estado Islâmico (apud CORREIA, 2015). Já o depoimento dado pelo jihadista 
Abu Anwar à CNN, em 2014, possibilita perceber como jovens ocidentais são 
convencidos pelos recrutas do grupo e usados como ferramenta.

Sou do sul de Inglaterra. Cresci numa família de classe média. A vida que 
tinha era fácil. Tinha uma vida. Tinha um carro. Mas a questão é que não 
podemos praticar o Islão a partir de casa. Vemos maldade à nossa volta. 
Vemos pedófilos. Vemos homossexualidade. Vemos crime. Vemos violações 
(CORREIA, 2015, s/p).

Nas prisões europeias, vários jovens são recrutados para compor o Estado 
Islâmico. Aqui, também a globalização e as desigualdades sociais decorrentes de 
um regime capitalista excludente de produção favorece a adesão. Nesse sentido,

A trajetória para o Islã radical na Europa frequentemente começa com um pe-
queno crime, que joga jovens vulneráveis no sistema prisional, onde se tornam 
presas fáceis de grupos jihadistas. Eles exploram a fragilidade – emocional e 
social – dos jovens para recrutá-los. “A população carcerária é a mais vulne-
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rável e traz a vantagem, para os que buscam recrutá-la, de que tem conexões 
no submundo do crime, conhecem os caminhos de acesso a armas e dinheiro. 
Eles são os alvos mais prováveis dos extremistas e, eu diria, os mais facilmente 
manipulados”, diz Rowe (CARRANCA, 2015, s/p).

O perfil dos presos na Europa que aderem ao Estado Islâmico correspon-
de ao dos demais europeus aderentes ao grupo, isto é, jovens pobres, descen-
dentes de estrangeiros, vulneráveis, carentes de orientação e de integrar uma 
“comunidade”. A respeito,

Eu diria que 85% dos presos são jovens pobres, de famílias desestruturadas, 
que largaram a escola. O que esses extremistas estão oferecendo a eles é uma 
nova família, um novo estilo de vida e a mesma fraternidade das gangues, mas 
em torno de uma ideologia maior. Eles propagam a jihad como o ‘extremismo 
correto’, enquanto o crime seria o ‘extremismo errado’. É isso que está conven-
cendo esses jovens a lutar na Síria. O sistema prisional não tem ninguém que 
fale a língua deles para dizer que isso está errado (CARRANCA, 2015, s/p).

Em síntese, a captação de adeptos pelo Estado Islâmico na Europa e 
em todo o planeta dá-se, especialmente, através da mídia, com ampla uti-
lização do ciberespaço, que divulga a ideologia, fé, poder, ações terroristas 
do grupo e cria expectativa de boa vida. Na Europa, tal prática é facilitada 
por diversos fatores, como a sua significativa população muçulmana e 
posição geográfica; perfil dos europeus aderentes que, em geral, são jovens, 
pobres, descendentes de estrangeiros, que vivem à margem da sociedade, 
muitos presidiários; sem condições de professar a sua fé; e ávidos por iden-
tidade e pertencer a uma comunidade. 

CONCLUSÃO

O artigo discorreu a respeito do Estado Islâmico, a utilização pelo grupo 
dos mecanismos da globalização para a captação de adeptos na Europa, o 
perfil e as razões para o crescente número de aderentes europeus. Inicialmente, 
realizamos uma breve análise das origens dos conflitos no Oriente Médio, do 
islamismo e do terrorismo, com destaque para o Estado Islâmico, seus antece-
dentes históricos, terminologia, conceituação e fundamentos.

Na sequência, analisamos a globalização e as suas contribuições para o 
surgimento de fações islâmicas. Os processos de interdependência, nesse con-
texto, ao admitir novos atores no sistema internacional, como os terroristas, 
aliados à revolução tecnológica, permitem que o terror se espalhe mais facil-
mente, vez que o fluxo de informações é muito difícil de ser controlado, per-
dendo o Estado a aptidão para gerir todas as ações em seus territórios. 
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Nesse cenário, revelamos que o poder do grupo de angariar integrantes 
se tornou mais eficiente, com combatentes em vários países e promovendo 
ataques simultâneos, E que, ao combinar as suas aptidões de influenciar (soft 
power), em geral através do ciberespaço, com a de usar a força (hard power) 
gerou o que se denomina de “Smart Power” (poder inteligente). 

Este artigo demonstrou que o localismo globalizado é um aspecto in-
fluente da Teoria da Interdependência no caso do terrorismo islâmico. Sabe-se 
que os Estados Unidos, com fins imperialistas, ao exportarem os seus valores 
expressos no American Way of Life, violaram a cultura, interferiram no modo 
de vida e na economia dos países do Oriente Médio. Atualmente, em reação, o 
Estado Islâmico, por meio de recursos da globalização, tipicamente ocidentais, 
propala o islamismo, o terror e conquista novos membros em todo o globo. 

Neste último ponto, o artigo deu destaque para essa prática na Europa, 
apontado os mecanismos da globalização utilizados pelo Estado Islâmico para 
atingir tal intento, que se alicerçam nas tecnologias virtuais como instrumento 
de propaganda, exploração do medo e demonstração de poder; o perfil dos 
recrutados, que, em geral, são europeus pobres descendentes de imigrantes, ca-
rentes de orientação, identidade e de pertencer a uma comunidade; e a situação 
atual do terrorismo neste continente. 
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