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RESUMO 
 
 
O novo terrorismo global, pós 11 de setembro, evidenciou que o grau de letalidade 
de grupos como o ISIS passou a constituir uma ameaça à paz e a segurança 
internacional. Embora a prática de técnicas e táticas terroristas sejam milenares os 
avanços tecnológicos advindos da Era da Informação potencializaram a 
disseminação da propaganda e do medo das ações de grupos radicais. Nesse 
sentido os Estados passaram a entender que a antecipação aos atentados seria a 
melhor forma de mitigar essa ameaça, impedindo que tais atos se materializassem. 
Tal antecipação está diretamente ligada a existência de serviços de inteligência 
integrados e com as capacidades necessárias para realizar o constante 
acompanhamento de atividades ligadas ao terrorismo em todo o mundo. O Brasil 
tem buscado aperfeiçoar o seu Sistema de Inteligência, SISBIN, por meio de 
mecanismos legais e pela busca de ações conjuntas entre as diferentes 
organizações de inteligência do Estado, de forma a mitigar os óbices ainda 
existentes, os quais dificultam uma melhor eficácia das informações produzidas pelo 
SISBIN. Assim sendo, foram apresentados os aspectos mais relevantes sobre o 
terrorismo na atualidade, bem como as possibilidades e limitações da Atividade de 
Inteligência no Brasil para o combate ao terror, concluindo sobre os exemplos 
brasileiros bem sucedidos de trabalho integrado de inteligência, os quais foram 
realizados durante os Grandes Eventos e na Operação Hashtag. 
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ABSTRACT 
 
 

The new global terrorism, post September 11, has shown that the lethality of groups 
such as ISIS has become a threat to international peace and security. Although the 
practice of terrorist techniques and tactics is millennial, technological advances from 
the Information Age have enhanced the spread of propaganda and the fear of radical 
group actions. In this sense, states came to understand that the anticipation of the 
attacks would be the best way to mitigate this threat, preventing such acts from 
materializing. Such anticipation is directly linked to the existence of integrated 
intelligence services and the capabilities needed to constantly monitor terrorism-
related activities around the world. Brazil has sought to improve its Intelligence 
System, SISBIN, by means of legal mechanisms and by seeking joint actions among 
the different state intelligence organizations, in order to mitigate the remaining 
obstacles that hinder better information effectiveness. produced by SISBIN. Thus, we 
present the most relevant aspects of terrorism today, as well as the possibilities and 
limitations of the Intelligence Activity in Brazil to combat terror, concluding on the 
successful Brazilian examples of integrated intelligence work, which were carried out 
during the Great Events and Operation Hashtag. 
 

Keywords: Terrorism; Intelligence; Integration. 
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1 INTRODUÇÃO 

O terrorismo não é um evento recente na história da humanidade. Essa 

prática vem se repetindo na sociedade desde as civilizações mais antigas, como a 

chinesa a mais de 2500 anos atrás. Sun Tzu em sua mais famosa obra “A Arte da 

Guerra” descreve aquilo que podemos chamar como a principal finalidade do 

terrorismo: “Mate um; amedronte mil”.  Já na Era Cristã, os primeiros terroristas que 

se tem registro foi um grupo de radicais judeus, conhecido como Sicarjj, os quais 

lutavam contra a ocupação da Palestina pelo Império Romano, assassinando 

romanos e seus colaboradores judeus (SOARES, 2001). 

 A palavra “terrorismo surgiu na França, durante a Revolução Francesa, para 

designar as práticas violentas dos jacobinos (lideranças francesas da época), os 

quais, liderados por Robespierre, cortaram a cabeça de cerca de 17 mil pessoas, o 

que seria o início do “Terrorismo de Estado” (RAPOSO, 2012). Nos séculos XIX e 

XX a modernização dos armamentos permitiu uma maior gama de meios destrutivos 

para que as organizações extremistas pudessem realizar suas ações, a fim de 

pressionar governos e/ou sociedades com as quais tivessem divergências. Nesse 

sentido tiveram destaque as ações terroristas de grupos como as Brigadas 

Vermelhas da Itália, a Facção do Exército Vermelho na Alemanha, a Frente de 

Libertação de Moçambique, o Movimento da Esquerda Revolucionária no Chile, a 

Organização para Libertação da Palestina (OLP) e a Vanguarda Armada 

Revolucionária (VAR- Palmares) no Brasil (RAPOSO, 2007). 

Já na história mais recente, o terrorismo sofreu algumas evoluções e surgiram 

novas modalidades e novos objetivos, conforme afirma Raposo:  

Nas décadas de 1960 e 1970, o terrorismo contemporâneo nacionalista, de 
extrema-esquerda, de Estado e de extrema-direita teve seu maior 
desenvolvimento. Na passagem dos anos de 1980 para os de 1990, duas 
novas modalidades surgiram: o terrorismo “doméstico”, tipicamente norte-
americano, e o terrorismo internacional, dos grupos fundamentalistas 
islâmicos. Este tem como objetivo lutar contra a expansão e a imposição 
dos valores – morais, sociais, econômicos e culturais – do mundo ocidental. 
No mundo despolarizado, ressurgiram, de forma violenta, problemas étnico-
religiosos latentes, em alguns casos, há séculos. Atos terroristas, 
insurgências, instabilidades regionais e guerras civis passaram a povoar o 
noticiário internacional. O ódio decorrente da assimetria social entre os 
povos vem sendo explorado por grupos extremistas, como decorrência do 
chamado Imperialismo Ocidental” (RAPOSO 2007, p 43). 

 

 O avanço da globalização propiciado pelo desenvolvimento dos meios de 

transporte e pela evolução tecnológica, especialmente nos meios de comunicação, 
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proporcionou uma troca de informações e integração entre as mais diversas culturas 

nunca vista antes na história da humanidade. A maior facilidade de locomoção das 

pessoas e a expansão do comércio aproximaram as mais diversas civilizações no 

planeta. Os inúmeros benefícios trazidos por essa aproximação dos povos foram 

acompanhados pela maximização de divergências ideológicas e religiosas e o 

aumento da intolerância de grupos radicais, que veem no uso da violência a solução 

das diferenças.  

 O choque de civilizações, proporcionado especialmente pelas diferenças 

religiosas e culturais entre cristãos, mulçumanos e judeus, trouxe à tona 

ressentimentos entre esses povos, o que torna o diálogo cada vez mais difícil. A 

situação se agrava pois, se de um lado os países ocidentais aumentam sua 

influência, projetando poder econômico em regiões sagradas para o Islã, por outro a 

migração em massa de mulçumanos para o ocidente, em busca de melhores 

condições de vida, não se traduz em aceitação dos valores dessas sociedades. 

Dentro desse cenário, o radicalismo islâmico encontrou um terreno fértil e as ações 

terroristas ganharam notoriedade transformando-se num dos principais temas da 

agenda internacional na atualidade (PANIAGO, 2007). 

No século XXI, dois atentados terroristas elevariam a nível global a sensação 

de insegurança e temor, até então restrita a ambientes específicos, e marcaram a 

mudança nas premissas na agenda internacional: a explosão de trens em Madri em 

2003 e, principalmente, o ataque às torres gêmeas em Nova York em 2001. Nesses 

eventos percebeu-se uma nova dimensão das ações terroristas, as quais seriam 

marcadas por um maior grau de letalidade, uso de técnicas arrojadas de 

planejamento, além de um forte suporte logístico e financeiro.  

 Para Napoleoni (2004 apud, RAPOSO, 2007, p 43) as ações terroristas no 

século XXI passaram a contar com um suporte financeiro sem precedentes na 

história. Os grupos terroristas como Al Qaeda, Hezbolah e Estado Islâmico são 

financiados por recursos advindos de lavagem de dinheiro e/ou de ligações com o 

crime organizado, especialmente o narcotráfico, criando um sistema econômico 

próprio que movimenta trilhões de dólares anualmente no mundo, conhecido como a 

“Nova Economia do Terror”  

 O Brasil tem um crescente papel na busca de soluções para o terrorismo 

internacional, conforme afirmam Assis, Niendziela e Botelho: 
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O Brasil deixou de ocupar uma posição de coadjuvante e passou a ser um 
dos principais líderes mundiais na discussão de temas multilaterais. O 
envolvimento brasileiro na solução de questões sensíveis de âmbito mundial 
pode tornar o País alvo de ataques de extremistas contrários às suas 
posições defendidas nos fóruns internacionais. Da mesma forma, passou a 
ocupar posição de maior destaque no sistema internacional ao ser escolhido 
para sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 
2016. 
O País, por sua vez, precisa estar preparado para atuar eficazmente em 
ações preventivas e operativas, visando adequar-se ao ambiente antiterror. 
Para tanto, deve contar com Forças Armadas e Órgãos Federais e 
Estaduais, civis e militares, em condições de agir contra o terrorismo em 
território nacional, integrando seus esforços em prol da segurança do 
Estado brasileiro (ASSIS, NIENDZIELA e BOTELHO 2013, p 35).  

 
 No âmbito interno o Brasil enfrenta desafios associados a presença de 

comunidades muçulmanas, permeabilidade das fronteiras e históricos de atentados 

em países vizinhos, os quais suscitam a busca de soluções no sentido de mitigar a 

ameaça terrorista em território nacional, ressalta-se o que nos alerta Paniago:  

A inserção do Brasil nesse complicado quadro se faz por meio da presença 
de comunidades muçulmanas que vivem em várias regiões do País, 
notadamente em São Paulo/SP, onde há cerca de 1,5 milhão de adeptos da 
religião, e em Foz do Iguaçu/PR, que conta com uma comunidade de 
aproximadamente 20 mil membros. No País, há 50 mesquitas e diversas 
entidades de ensino e de divulgação da cultura islâmica, tanto da corrente 
sunita quanto da xiita. Os projetos dessas comunidades de construção de 
novos centros e mesquitas evidenciam sua predisposição em 
permanecerem e ampliarem sua presença no Brasil, pátria considerada 
hospitaleira e tolerante com estrangeiros e confissões religiosas. O principal 
contingente de muçulmanos radicados no Brasil é de libaneses xiitas, mas 
também há palestinos e libaneses sunitas.  
Os atentados terroristas ocorridos na Embaixada de Israel em 1992 e na 
Associação Mutual Israelita da Argentina (Amia) em 1994, ambos em 
Buenos Aires, ativaram, pela primeira vez, o alerta do órgão de Inteligência 
do Brasil no tocante à presença e à atuação de terroristas na América do 
Sul. Diante das afirmações de organismos congêneres de outros países de 
que os  mencionados atos tiveram como base de apoio o território nacional, 
o País sofre pressões para a adoção de medidas que visem a neutralizar 
eventuais ameaças terroristas, incluindo o aprimoramento do controle de 
estrangeiros e do envio de recursos financeiros ao exterior (PANIAGO 2007, 
p 24). 

 
O repúdio ao terrorismo é um dos princípios manifestos na Carta Magna de 

1988, os quais norteiam as relações internacionais brasileiras. O Brasil considera 

que o terrorismo constitui risco à paz e à segurança mundiais e reconhece a 

importância de se desenvolver novas capacidades no país,  a fim de que o Estado 

esteja preparado para enfrentar esta ameaça, conforme previsto na Política Nacional 

de Defesa (PND): “é imprescindível que o País disponha de estrutura ágil, capaz de 

prevenir ações terroristas e de conduzir operações de contraterrorismo.” (BRASIL, 

2005, p 34). 
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 Dentro da busca de capacidades para o combate ao terror, a Atividade de 

Inteligência desempenha um papel fundamental, tendo em vista a necessidade do 

Estado em se antecipar e prevenir as ameaças de atentados em seu território. 

Dessa forma, a inteligência, por meio de técnicas específicas de busca de 

informações, tem a função de neutralizar as ações das células terroristas, ainda na 

fase do planejamento dos seus ataques. Dentre as condições fundamentais para a 

eficácia dos trabalhos de inteligência para antecipação dessas ameaças estão, 

conforme afirma Paniago:  

• estudo contínuo de organizações terroristas bem como de 
movimentos guerrilheiros, grupos e indivíduos de alguma forma 
relacionados a esta atividade, abrangendo seus antecedentes 
históricos, motivações, estrutura, bases de apoio e tendências; 
• implantação de banco de dados específico, voltado ao 
acompanhamento e identificação de organizações e grupos 
suspeitos; 
• controle da movimentação de alvos de interesse, dentro de um país 
e internacionalmente; 
• formação de uma rede de informantes, sobretudo nas áreas que 
tenham colônias de etnias, migrantes e/ou refugiados, em cujo país 
de origem existam atividades terroristas; 
• infiltração de agentes em organizações e grupos terroristas, ou de 
apoio a ações terroristas; 
• desinformação de dados de interesse para as organizações 
terroristas com a finalidade de iludir, confundir e/ou conduzir ao erro 
aquelas organizações, facilitando a detecção de seus componentes, 
assim como o acompanhamento de suas ações; 
• contrapropaganda, que será de especial relevância na formação da 
opinião pública em favor das ações de Inteligência; e 
• detenção de pessoas para interrogatório e possibilidade de 
deportação, desde que mediante fundamentação e com controle 

externo voltado à prevenção de excessos (PANIAGO 2007a, p 27). 
  

Em síntese, podemos verificar que o terrorismo tomou proporções globais no 

século XXI, impulsionado pelos avanços tecnológicos que permitiram a 

Globalização, o que encurtou as distâncias e mitigou fronteiras.  O terror deixou de 

ser um problema local e visto a distância pelos povos do ocidente, tornando-se uma 

fonte constante de perturbação à paz e ao seu modo de vida. O Brasil insere-se 

nesse contexto por ser um ator cada vez mais atuante no concerto das nações, ao 

participar de organismos multilaterais como a ONU e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Além disso, o país abriga diferentes povos e etnias, as quais lutam 

entre si há séculos, como é o caso de judeus e muçulmanos, sendo estes últimos a 

religião dos principais grupos terroristas da atualidade. Nesse sentido, cresce de 
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importância o trabalho desenvolvido pela Atividade de Inteligência a fim de manter o 

território brasileiro livre de atentados dessa natureza. 

2 METODOLOGIA 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), a pesquisa desenvolvida será 

qualitativa, explicativa e documental. Qualitativa porque pretende se profundar nos 

aspectos ligados a forma de atuação dos principais grupos terroristas da atualidade 

e como o Sistema de Inteligência Brasileiro (SISBIN) pode fazer frente a essa 

ameaça, privilegiando as análises de documentos e as entrevistas. Explicativa 

porque visa justificar os motivos pelos quais se chegaram a determinadas 

conclusões a respeito da percepção da ameaça terrorista pela sociedade brasileira e 

os impactos dessa percepção no SISBIN. Documental porque se utilizará de 

documentos das diversas agências que compõem o SISBIN , alguns públicos e 

outros não disponíveis para consultas públicas, para entender até que ponto o 

território nacional é utilizado para ações de grupos terroristas e as medidas de 

inteligência que vêm sendo adotadas no sentido de mitigar essas ações, em 

especial àquelas advindas das experiências do SISBIN durante os grandes eventos 

ocorridos no Brasil de 2014 a 2016. 

A principal limitação da metodologia escolhida para o desenvolvimento dessa 

monografia refere-se ao fato de basear-se em aspectos qualitativos, pressupondo 

uma interpretação dos fenômenos, para que se chegue a uma conclusão. Além 

disso, alguns dados serão coletados por meio da observação do autor do estudo, 

devido ao fato de haver participado ativamente das atividades de inteligência 

durante os Jogos Olímpicos de 2016, na cidade de Brasília-DF. Portanto, mais uma 

vez, a análise dos dados estará sujeita a interpretação pessoal deste oficial, ou seja, 

pode não corresponder a realidade dos fatos. De modo a reduzir as chances de 

ocorrência dessas interpretações equivocadas, buscar-se-á, por meio de análise 

documental, chegar a um consenso, permitindo que o conhecimento produzido 

tenha credibilidade suficiente para que os objetivos dessa pesquisa sejam 

plenamente atingidos. 

A seguir, será analisado o novo terrorismo global (pós 11/09 e ISIS) e de que 

forma a atividade de inteligência pode cooperar no combate esse fenômeno.  
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3. O TERRORISMO 

3.1 CONCEITOS DE TERRORISMO 

Não existe consenso internacional sobre a definição de terrorismo, isso se 

deve as diferenças culturais e políticas entre os diversos Estados que compõem o 

sistema internacional. Em linhas gerais ´tema é definido pelo uso da violência com 

motivação política, que os difere das ações unicamente criminosas, motivadas por 

lucro ou por desvios de comportamento (RAMOS JR, 2003). 

Raposo nos dá outra definição para o terrorismo, conforme descrito no 

pensamento abaixo: 

qualquer tipo de ação violenta, de caráter físico ou psicológico e de 
natureza “radical”, “fanática” ou “extrema”. Verifica-se, no cotidiano, que 
rotular um ato ou pessoa como terrorista depende, também, de quem sofre 
ou pratica a ação. Terrorismo, portanto, pode ser definido como o uso 
intencional – ou ameaça de uso – de violência por um grupo político 
organizado contra “populações não-combatentes”, de forma a se alcançar 
objetivos político-ideológicos (RAPOSO, 2007, p 40). 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) adotou, com a Resolução 49/60, da 
Assembleia Geral, o seguinte conceito: 

  
Atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de 
terror no público em geral, num grupo de pessoas ou em indivíduos para 
fins políticos são injustificáveis em qualquer circunstância, 
independentemente das considerações de ordem política, filosófica, 
ideológica, racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra natureza que 
possam ser invocadas para justificá-los (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1995). 

 
3.1.1 O terrorismo suicida 

O terrorismo suicida pode acontecer a qualquer hora, em qualquer parte, e 

mina qualquer forma eficaz de segurança preventiva, sendo visto, em princípio, 

como um gesto de paixão e fanatismo. Não se pode, no entanto, negar sua 

racionalidade, premeditação e cálculo, tanto para destruir quanto para aproveitar-se 

da mídia, sedenta de audiência. Homens-bomba certamente continuarão a ser 

utilizados, por serem de baixo custo e causarem grandes danos materiais e 

poderoso efeito moral no inimigo mais poderoso, que está preparado apenas para a 

guerra convencional (LIMA, 2005). 

 

3.1.2 O Terrorismo Cibernético – “Ciberterrorismo”  

Os terroristas, em especial o grupo Estado Islâmico, têm utilizado 

computadores, a fim de facilitar a obtenção de seus objetivos. Hackers com 

motivações políticas ou religiosas estão sendo recrutados por extremistas. Nesse 
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cenário, surge o terrorismo cibernético ou “ciberterrorismo”, modalidade de perpetrar 

o terror, entendida como ataques contra computadores e suas redes, informações 

armazenadas, serviços essenciais ou infraestrutura de telecomunicações, sistema 

bancário, fornecimento de água e energia elétrica, usinas nucleares, refinarias de 

petróleo etc, que impliquem pânico, mortes, acidentes, contaminação ambiental ou 

perdas econômicas. 

O número, o custo e a sofisticação dos ataques cibernéticos estão crescendo a 

taxas alarmantes. Algumas formas infligem, também, uma crescente ameaça às 

pessoas e infraestruturas nacionais críticas. A infraestrutura de informações está 

progressivamente sob ataque de “cibercriminosos”. (SOFAER; GOODMAN, 2001, 

p1). 

 

3.1.3 O Terrorismo Nuclear e Radioativo 

O fim da Guerra Fria trouxe temores sobre a aquisição e armas de destruição 

em massa por atores não-governamentais. O Dispositivo de Dispersão Radiológica 

(RDD, do Inglês), ou “bomba suja”, é o artefato de mais fácil confecção e de 

ocorrência mais provável. O ataque a um reator nuclear, com a quebra de sua 

parede de contenção, provocaria a liberação de grande quantidade de radiação, 

contaminando uma área de vários quilômetros de raio. Todavia, o roubo de um 

artefato nuclear ou de material físsil, para a confecção de dispositivo nuclear, 

representa o risco mais mortal caso esteja de posse de grupos como o ISIS ou a Al 

QAEDA (BOLSHOV; ARUTYNYAN; PAVLOVSKY, 2002). 

 

3.1.4 O Bioterrorismo 

A disseminação de agentes biológicos, como vírus e bactérias, a fim de 

provocar a contaminação de pessoas por meio do ar, da água, de alimentos, entre 

outros, torna-se uma opção para os grupos terroristas disseminarem o pânico e a 

destruição no meio das sociedades consideradas inimigas.  

Ataques ocorridos de 22 de setembro a 21 de novembro de 2001, utilizando o 

serviço postal estadunidense para o envio de cartas contendo esporos do 

Bacillusanthracis provocaram cinco mortes e 22 outras vítimas não-fatais, estando 

ente primeiros registros do uso de agentes infecciosos como armas e seu emprego 

como estratégia terrorista. (HOWITT; PANGI, 2003). 
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3.1.5 As Vítimas do Terror 
Com relação as vítimas do terrorismo, estas podem ser classificadas em três 

tipos: vítima tática, vítima estratégica e vítima política. A vítima tática é a vítima 

direta circunstancial, aquele que sofre em si a violência do atentado, pode ter sido 

escolhida por alguma característica ou ser apenas um alvo aleatório, indiscriminado. 

A vítima estratégica são todos aqueles que sobrevivem ao atentados mas imaginam-

se alvos potenciais de um próximo ataque, tornando-se presas do pânico. Por fim, a 

vítima política é o Estado, a estrutura que deveria garantir a vida dos seus cidadãos 

mostra-se impotente ante um inimigo oculto e inesperado (RAPOSO, 2007, p 41).  

 
3.1.6 Antiterrorismo e Contraterrorismo 

O combate ao terrorismo possui duas grandes vertentes: o antiterrorismo e o 

contraterrorismo. O Antiterrorismo é a atividade que engloba as medidas defensivas 

de prevenção, a fim de minimizar as vulnerabilidades dos indivíduos e das 

propriedades aos atentados terroristas. O Contraterrorismo é a atividade que 

engloba as medidas ofensivas de caráter eminentemente repressivo, a fim de 

impedir, dissuadir, antecipar e responder aos atentados terroristas (PINHEIRO, 

2004, p7). 

 

3.2 OS PRINCIPAIS GRUPOS TERRORISTAS DA ATUALIDADE 

O número e o grau de letalidade de organizações consideradas como terroristas 

no mundo sofre variações constantes, isso se deve a dois motivos principais: o 

primeiro, pelos novos focos de tensão e instabilidade que surgem em variadas 

regiões do globo, em especial no continente africano e no Oriente Médio, nesses 

locais as precárias condições sociais e econômicas tornam suas populações mais 

vulneráveis e suscetíveis a discursos extremistas, especialmente entre os mais 

jovens, fazendo com que novas organizações terroristas sejam criadas o tempo 

todo, como o Hayat al-Tahrir al-Sham na Síria e o Bachama na Nigéria; o segundo 

se relaciona ao fato de algumas organizações perderem o título de terroristas, por se 

integrarem a vida política e social de seus países mediante acordos políticos e 

processos eleitorais, como é o caso das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARCs), que atualmente formam um partido político com representação 

do congresso colombiano.  
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A seguir, serão apresentadas as quatro organizações terroristas mais letais do 

mundo, segundo dados do Índice Global de Terrorismo (GTI) de 2018, desenvolvido 

pelo Instituto de Economia e Paz (IEP) e publicado na revista PRNewswire, em 

dezembro de 2018. A rede terrorista Al Qaeda, embora não figure entre as 

organizações terroristas mais letais da atualidade, também será estudada tendo em 

vista ser poder ser considerada o grupo pioneiro da nova face do terror, que fora 

iniciada após os ataques às torres gêmeas no EUA, em 11 de setembro de 2001,  

 

3.2.1 O Estado islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), (ISIS) ou Daesh 

O grupo Estado Islâmico continua sendo a organização terrorista mais letal 

no mundo, com 4350 mortes atribuídas ao grupo em 2017. O grupo era a 

organização terrorista mais ativa em 2017, uma posição que ocupa desde 2015 

(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

Ativo no Iraque e na Síria, os países em que procurou criar um califado, ou 

estado islamista autônomo, a presença de ISIL diminuiu substancialmente nesses 

países em 2017. Tendo perdido 60% do seu território e 80% de sua receita desde 

2015. Nesses sentido, a capacidade da ISIL de criar um o califado diminuiu 

bastante. (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018) 

Apesar de seu declínio, o ISIL ainda esteve ativo em dez países em 2017, 

destacando a disseminação de suas operações. O ISIL cometeu ataques em 286 

cidades ao redor do mundo e em quatro regiões diferentes: Ásia-Pacífico, Europa, 

Oriente Médio, Norte da África e a região da Rússia e da Eurásia. (INSTITUTE FOR 

ECONOMICS & PEACE, 2018) 

De todos os ataques do ISIL, 98% dos incidentes e 98% dos mortes 

ocorreram dentro da região do Oriente Médio e Norte da África. Somente no Iraque 

ocorreram 90% de todos ataques e 81% das mortes relacionadas com o terror do 

ISIL, com 1.524 mortes e 254 ataques confirmados. As mortes devido aos ataques 

do ISIL na Europa diminuiram 68%, caindo de 198 em 2016 para 64 em 

2017(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

Sessenta e nove por cento dos ataques impretados  pelo Estado Islâmico 

foram bombardeios ou explosões, as demais formas mais comuns de ataque foram o 

sequetro de reféns e assassinatos, que constituíram 12% dos ataques 2017 

(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  
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Os ataques do ISIL aos militares e policiais tornaram-se menos mortais, 

apesar de executar apenas dez ataques contra policiais e militares a menos em 

2017, quando comparado a 2016, esses ataques resultaram em 1.293 menos 

mortes do que no ano anterior, uma redução de 60%. A redução do sucesso dos 

ataques do ISIL em 2017 é outro sinal que a capacidade do grupo está em declínio. 

(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

 

3.2.2 O Talibã 

O Talibã surgiu no Afeganistão em 1994 como um grupo revolucionário que 

uniu os soldados mujahideen, que tinham lutado contra a invasão soviética de 1979, 

com os grupos de tribos pashtun.  

O Talibã assumiu o controle do Afeganistão em 1996, declarando o país um 

califado islâmico e estabeleceu seu líder para o papel de chefe de estado. Após as 

ações da OTAN de 2001, com invasão do Afeganistão, o Talibã foi afastado, mas 

vem de forma crescente recuperando o controle de seu território perdido 

(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

Em meados de 2017 estimou-se que os talibãs controlavam mais de 11% do 

país e influenciavam outros 29% dos 398 distritos do Afeganistão, no entanto essas 

estimativas são conservadoras. Enquanto a atividade do Talibã é semelhante ao ano 

anterior, o grupo mantém uma presença altamente ativa em mais de 70% das 

províncias afegãs. Nos últimos meses de 2017, o Talibã parecia receptivo às 

negociações de paz, no entanto, a luta continuou (INSTITUTE FOR ECONOMICS & 

PEACE, 2018). 

O número de mortes causadas pelos talibãs permaneceu estável em 2017. 

No entanto, nos anos de 2015 a 2017, também se observaram níveis muito mais 

altos de terrorismo cometidos pelo grupo do que na década anterior. No total, 82% 

das mortes por terrorismo cometidas pelo Talibã desde 2002 ocorreram nos últimos 

cinco anos (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

Ao contrário do ISIL, o Talibã é ativo somente em um único país, o 

Afeganistão. Todas as 3.571 mortes e 699 ataques terroristas em 2017 ocorreram 

neste país. No entanto, o grupo afiliado do Talibã, o Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), 

foi responsável por 233 mortes e 56 ataques no Paquistão em 2017, demonstrando 

uma presença relacionada ao Talibã fora do Afeganistão. Como um todo, os ataques 

terroristas do Talibã estão se tornando mais fatais, as ações em 2016 mataram uma 
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média de 4,2 pessoas por ataque, aumentando para 5,1 pessoas em 

2017(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

Em 2017, o Talibã mudou o foco de ataques a civis, para ataques contra 

políciais e  militares. A organização matou 2.419 policiais e militares em 2017, acima 

das 1.782 mortes registradas no ano anterior. O número de ataques também 

aumentou de 369 para 386 em 2017. O foco crescente nas forças armadas foi 

compensado por uma grande redução nas mortes de civis, com o Talibã sendo 

responsável por 548 mortes de civis em 2017, em comparação com 1.223 mortes no 

ano anterior. Os ataques contra civis também caíram, caindo de 254 ataques em 

2016 para 138 em 2017(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

 Assaltos armados e atentados a bomba foram o tipo mais comum de 

ataques usados pelos talibãs, representando 54% de todos os ataques. Embora o 

número de atentados tenha diminuído 18 %, o total de mortes por atentados 

aumentou em 17 % (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

 

3.2.3 O Al-Shabaab 

O Al-Shabaab é um grupo militante salafista ativo na África Oriental, surgiu 

em uma batalha sobre sobre a disputada capital da Somália no verão de 2006.  

O grupo terrorista é afiliado da Al-Qaeda, sendo sediado na Somália e no 

Quênia, o Al-Shabaab persegue aspirações de criar um estado islâmico na Somália. 

Nos anos mais recentes, o Al-Shabaab ganhou notoriedade global após muitos 

ataques mortais concentrados em torno do capital de Mogadíscio e ataques nos 

estados vizinhos Quênia, Etiópia e Uganda (INSTITUTE FOR ECONOMICS & 

PEACE, 2018). 

As Forças de Manutenção da Paz da União Africana, conhecidas como 

AMISOM, lutam contra o Al-Shabaab desde 2007, com o apoio dos EUA e da ONU. 

Em 2017, chegaram na Somália a primeira leva das tropas dos EUA e foram 

realizados ataques aéreos para combater Al-Shabaab (INSTITUTE FOR 

ECONOMICS & PEACE, 2018). 

Em 2017, o Al-Shabaab superou o Boko Haram como o grupo terrorista mais 

letal na África Subsaariana. O número total de mortes aumentou 93% em ralação a 

2016, das 1.457 mortes cometidas pela organização em 2017, 67% ocorreram na 

capital Mogadíscio. O número total de incidentes terroristas entre 2016 e 2017 

aumentou em apenas dez ataques, o que significa que a letalidade dos ataques de 
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Al-Shabaab na Somália aumentou de 2,2 mortes por ataque para 4,1 mortes por 

ataque, principalmente como resultado de um único ataque que matou 588 pessoas, 

sendo este o ataque terrorista mais mortal no mundo em 2017(INSTITUTE FOR 

ECONOMICS & PEACE, 2018).  

A atividade do Al-Shabaab na Somália está espalhada por todo o país, até 

hoje o grupo detém significativa capacidade organizacional e territorial contra as 

forças somali e da AMISOM (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

Em 14 de outubro de 2017, o Al-Shabaab cometeu o ataque terrorista mais 

mortal do ano, por meio de um suicídio e bombardeio de caminhões visando um 

hotel e uma interseção de estrada em Mogadíscio, matando 588 e ferindo 316 

indivíduos (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

As mortes cometidas pelo Al-Shabaab no Quênia em 2017 também 

aumentaram para 100, no entanto, isso é muito menor do que 2014, quando o grupo 

matou 256 pessoas (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

As táticas utilizadas pelo Al-Shabaab e a fragilidade das instituições políticas 

e de segurança da Somália permitiram ao grupo montar uma série de ataques 

terroristas altamente destrutivos. Dois dos vinte maiores ataques terroristas de 2017 

foram realizados pelo Al-Shabaab e o grupo foi capaz de realizar 17 ataques bem-

sucedidos que mataram dez ou mais pessoas (INSTITUTE FOR ECONOMICS & 

PEACE, 2018).  

A letalidade de seus bombardeios e ataques explosivos foi o mais alto dos 

quatro grupos terroristas examinados nesta seção. Al-Shabaab alvejou muitos 

grupos diferentes em 2017, com a proporção a mais elevada de ataques dirigidos a 

alvos do governo, seguidos por agentes de inteligência. No entanto, os ataques mais 

mortais desta organização foram dirigidos contra alvos de negócios, incluindo o 

atentado suicida que matou 588 pessoas (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 

2018). 

 

3.2.4 O Boko Haram 

Jama'tu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, mais popularmente conhecido 

como Boko Haramjá foi o grupo terrorista mais mortal do mundo. Experimentou um 

declínio significativo desde o seu ápice em 2014, no entanto, continua sendo o grupo 

terrorista mais ativo na Nigéria e até 2017 foi a organização mais mortífera da África 

Subsaariana (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 
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Originalmente formado no Nordeste da Nigéria, na fronteira com o Lago 

Chade, o grupo terrorista se espalhou para o Chade, Camarões e Níger. 

Recentemente, as tensões internas levaram a fragmentação da organização . O 

maior grupo dissidente é o Estado Islâmico da Província da África Ocidental 

(ISWAP), que reivindicou responsabilidade por uma série de ataques brutais às 

parteiras e a trabalhadores em 2018. Tanto a Boko Haram como a ISWAP juraram 

fidelidade ao Estado Islâmico (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

A resposta antiterrorista da Nigéria no combate à Boko Haram foi 

interrompida pelo surgimento de outros grupos extremistas, mais notavelmente os 

extremistas Fulani. Os extremistas Fulani atacaram civis e forças militares no país. 

No entanto, a queda considerável nas mortes e incidentes terroristas desde 2014 

indicam o sucesso da Força-Tarefa de Participação Civil da Nigéria e das coalizões 

(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

De todas as mortes cometidas pela Boko Haram em 2017, 81% ocorreram 

na Nigéria, as demais em Camarões e no Níger. Dos dez ataques mais mortais que 

o Boko Haram cometeu em 2017, todos estavam na Nigéria e nove no estado de 

Borno (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

O Boko Haram especializou-se em bombardeios de alto impacto e explosões 

desde a sua insurgência em 2009. É conhecido pela utilização de táticas terroristas 

mais incomuns, incluindo tomada de reféns e o uso extensivo de crianças e 

mulheres como suicidas. Quase quatro em cinco atentados em 2016 foram 

atentados suicidas com um em cada cinco cometidos por mulheres (INSTITUTE 

FOR ECONOMICS & PEACE, 2018). 

 

3.2.5 A Al Qaeda 

A organização terrorista Al Qaeda tornou-se a inimiga número um dos 

Estados Unidos após executar os atentados de 11 de setembro de 2001 naquele 

país, vitimando milhares de americanos e dezenas de pessoas outras 

nacionalidades que estavam em Nova York naquele dia, inclusive brasileiros. Sob a 

liderança de Osama Bin Laden, o grupo ganhou notoriedade mundial, despertando 

admiração e servindo de inspiração para outras organizações extremistas que 

almejam impor os valores do Islã e destruir a cultura ocidental, como o ISIL, a Al 

Qaeda do Magrebe Islâmico e o Boko Haran. 
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 A Al Qaeda teve suas origens durante as décadas de 70 e 80, quando os 

guerreiros afegãos lutavam em seu país contra as invasões soviéticas, no contexto 

da Guerra Fria. Ressalta-se que naquela ocasião a organização recebia apoio em 

treinamento e material dos EUA para enfrentar o então inimigo comum soviético, 

nesse período Osama Bin Laden, que era um combatente afegão, já despontava 

como uma liderança localAté os atentados de 11 de setembro de 2001, o mundo 

ocidental considerava o terrorismo um incômodo, não uma ameaça real. A maioria 

dos nortes americanos ignorou quando, em agosto de 1996, Bin Laden declarou 

guerra à América de uma caverna no Afeganistão. A causa declarada foi a presença 

continuada de forças norte-americanas na Arábia Saudita, cinco anos após a 

primeira Guerra do Golfo. "Te aterrorizar, enquanto você está carregando armas em 

nossa terra, é um direito legítimo e uma obrigação moral”...ele afirmou 

(WRIGHT,2006).  

Após os atentados às Torres Gêmeas, estudos mais aprofundados sobre a 

Al Qaeda, realizados pelas forças de segurança do mundo ocidental, lideradas pelos 

EUA, verificou-se que a organização possuía uma estrutura bem organizada e 

complexa. O grupo extremista contava com campos de treinamento espalhados pela 

Ásia Central, Norte da África e Oriente Médio, possuía uma vasta rede de 

apoiadores na Ásia, Europa e até mesmo nos Estados Unidos, tinha acesso a 

armamentos e modernas técnicas  de recrutamento, utilizando-se dos avanços 

tecnológicos proporcionados pela internet e outros instrumentos de comunicação e 

também contava com uma filosofia muito clara que objetivava destruir a América 

com o sacrifício que fosse necessário aos seus soldados (WRIGHT,2006).  

Nesse sentido, a Al Qaeda fez o ocidente perceber o real perigo 

representado pelo terrorismo no século XXI. O fanatismo religioso passou a ser visto 

como uma verdadeira ameaça à civilização ocidental, uma vez que conseguiu aliar 

os antigos propósitos de estabelecimento de um califado islâmico com os 

instrumentos proporcionados pelos avanços tecnológicos, especialmente no setor de 

telecomunicações. Tal fato possibilitou que as organizações terroristas propagassem 

seus ideais extremistas, formando uma rede de apoiadores que ampliaram o suporte 

financeiro e a quantidade de soldados dispostos a matar e a morrer na Jihad 

Islâmica (Guerra Santa ). 

A morte de Osama Bin Laden pelas mãos de tropas americanas, as ações 

no campo militar e econômico implementadas pelo ocidente no sentido de destruir o 
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aparato militar e financeiro do terrorismo e as dissidências internas contribuíram para 

o arrefecimento das ações da Al Qaeda nos dias atuais. De qualquer forma, torna-se 

necessário a compreensão dos fatores que favoreceram o crescimento e o sucesso 

do grupo ao longo do século XXI, de forma a mitigar as chances de sua ascensão, 

bem como do aperfeiçoar o combate aos grupos terroristas mais atuantes no mundo 

de hoje, os quais tiveram na Al Qaeda a sua principal referência.  

  
3.3 O FUNDAMENTALISMO ISLÂMICO 

 
O fundamentalismo Islâmico pode ser entendido como um movimento que 

mantém a estrita observância aos princípios fundamentais da fé islâmica, se refere a 

ideias antimodernistas, à busca pelos “fundamentos” do islã, utilizando uma visão 

literal e radical do alcorão. Muçulmano é o cumpridor dos preceitos do Islã, o qual 

pode ser ou não considerado um árabe. A origem árabe baseia-se, sobretudo, em 

aspectos étnicos e culturais.  

Com o fim da Guerra Fria, duas novas modalidades de terrorismo surgiram: o 

terrorismo “doméstico”, tipicamente norte-americano, e o terrorismo internacional, 

dos grupos fundamentalistas islâmicos. Este tem como objetivo lutar contra a 

expansão e a imposição dos valores morais, sociais, econômicos e culturais do 

mundo ocidental. No mundo despolarizado, ressurgiram, de forma violenta, 

problemas étnico-religiosos latentes. Atos terroristas, insurgências, instabilidades 

regionais e guerras civis passaram a povoar o noticiário internacional. O ódio 

decorrente da assimetria social entre os povos vem sendo explorado por grupos 

extremistas, como decorrência do chamado “Imperialismo Ocidental” (RAPOSO, 

2007, p 43). 

O terrorismo religioso (em especial o islâmico) está em ascensão. Este não é 

um fenômeno novo, entre 1980 e 1995, os grupos terroristas internacionais de 

motivação religiosa aumentaram quarenta e três por cento. Terroristas islâmicos e 

organizações extremistas têm sido os mais ativos e maior ameaça recente aos 

países ocidentais. O extremismo religioso emprega o terrorismo devido a 

interpretação distorcida do dogma teológico. A literatura sobre terrorismo 

documentou claramente um aumento dramático na afiliação à organizações 

terroristas. Há uma geração, nenhuma das onze organizações terroristas 

internacionais era religiosamente orientada. Em 2004, quase metade dos grupos 

terroristas ativos no mundo são classificados como motivados por religiosos. Hoje, a 
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vasta maioria dos grupos terroristas que usam ataques suicidas são islâmicos. Além 

disso, as organizações religiosas são responsáveis  por uma percentagem 

consideravelmente alta de ataques e baixas(TRADOC 2007).  

Destaca-se que as organizações terroristas fundamentalistas islâmicas 

Estado Islâmico, Talibã, Al-Shabaab e Boko Haram foram responsáveis por 10.632 

mortes em 2017 em todo o mundo, sendo estes os grupos terroristas mais letais do 

planeta na atualidade (INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, 2018).  

No caso do Brasil, a semente terrorista introduzida pela Al Qaeda ao longo da 

década de 2000 e início da atual, com forte uso da propaganda virtual, que 

sustentou o grupo mesmo durante seu progressivo enfraquecimento naquele 

período, encontrou no Brasil atores isolados e favoreceu, ainda que de forma 

incipiente, o início de processos de radicalização de brasileiros. Entretanto, a 

abordagem adotada, com ênfase no domínio da ampla base jurisprudencial e 

teológica (suras do Corão e ahadith da Sunna5) que justificaria as ações violentas 

da Al Qaeda à luz do Islã, restringiu o público no Brasil aos que se ocupavam em se 

aprofundar na doutrina e difundi-la, tendo, mesmo assim, pouco alcance. Esses 

poucos indivíduos da primeira geração de radicais frequentavam pequenas 

comunidades religiosas, comunicavam-se virtualmente e encontravam-se em 

eventos religiosos, mas comumente eram rechaçados pelas comunidades 

muçulmanas tradicionais, sempre preocupadas em evitar uma imagem na opinião 

pública que associasse o Islã ao terrorismo (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S, 

2017). 

Em 2015, as inovações implementadas pelo EI, as quais foram determinantes 

para a expansão e capilaridade alcançadas pelo grupo no mundo desde o início de 

sua formação, encontraram campo fértil em parte dos jovens muçulmanos sunitas no 

Brasil. Elementos de propaganda virtual e o esmero em sua produção, estruturação 

em rede, disseminação do pensamento radical sem o rigor doutrinário 

fundamentalista e a mensagem do califado foram alguns dos ingredientes vitais para 

a aproximação da organização aos jovens brasileiros que se renderam ao 

extremismo (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S, 2017). 

 

3.4 AS FORMAS DE ATUAÇÃO DO TERRORISMO NO SÉCULO XXI 

Os atentados de 11 de setembro de 2001, nos EUA, evidenciaram para o 

mundo uma nova modalidade do terror mundial, marcada pela organização, 
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complexidade, alta letalidade e caráter transnacional dos grupos terroristas, em 

especial os de cunho fundamentalista islâmico. Destaca-se que esses atentados não 

foram eventos impossíveis de serem previstos pelas autoridades de segurança norte 

americanas. Apesar da complexidade das ações e do elevado número de vítimas, 

essa nova forma de terrorismo já se evidenciava anos antes, nos atentados contra o 

próprio World Trade Center e contra embaixadas norte- americanas em países 

africanos. Os relatórios e inquéritos conduzidos nos Estados Unidos, pós 11 de 

setembro, apontam que a inteligência falhou em identificar os vários indícios de 

atividade terrorista; errou, igualmente, ao não compartilhar, entre as diferentes 

agências, as evidências disponíveis; por último, embora não menos importante, 

falhou em atribuir demasiada importância à obtenção de dados por meios eletrônicos 

e, em descompasso, dedicar menor relevância às fontes humanas (BUZANELLI, 

2007). 

 

3.4.1 Peculiaridades das ações terroristas no século XXI 

Segundo WITCKER, o terrorismo do século XXI apresenta cinco 

características que o distingue de outras épocas, ou seja:  

[...] o caráter transnacional; o embasamento religioso e nacionalista; o uso 
de terroristas suicidas; a alta letalidade dos ataques; e a orientação 
antiocidental, sobretudo nos grupos fundamentalistas islâmicos. Essas 
características nos remete a uma nova modalidade, que poderia ser 
chamada de neoterrorismo [...] (WITCKER, 2005). 

 
As ações terroristas apresentam, ainda, algumas peculiaridades que nos 

permite distingui-las de outras modalidades criminosas, tais como:  a natureza 

indiscriminada; a imprevisibilidade e arbitrariedade; a gravidade de suas 

consequências; e o caráter amoral e de anomia (WOLOSZYN, 2005, p 123-138). 

A Globalização facilitou o desenvolvimento de atividades terroristas, 

especialmente as ligadas ao recrutamento e ao apoio logístico, os quais podem ser 

realizados de qualquer parte do mundo por meio de meios digitais, permitindo aos 

grupos extremistas escolher os países que oferecem melhores condições de 

atuação. 

Além disso, a  descentralização das organizações terroristas é um fator que 

facilita sua capacidade operacional, permitindo a realização de atentados nos 

momentos mais adequados, ampliando o efeito surpresa dessas ações e, 

consequentemente a sensação de insegurança, uma vez que cidadãos e interesses 
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de qualquer país, ainda que não sejam os alvos potenciais, em termos ideológico-

religiosos, podem servir de “pontes” para que organizações extremistas atinjam, 

embora indiretamente, seus principais oponentes (ASSIS, NIENDZIELA e 

BOTELHO, 2013, p 38). 

Conforme nos alerta o general Álvaro, a estruturas das organizações 

terroristas na atualidade se dá em quatro níveis: 

 O primeiro, a grande base para os demais, é o do “Apoio Passivo, que, 

normalmente, aproveita-se de idiossincrasias, tais como bolsões de 

pobreza, corrupção, tráfico de drogas, conflitos étnicos e religiosos, que se 

constituem em oportunidades para cooptar simpatizantes nos diversificados 

ambientes operacionais em presença. O segundo é o do “Apoio Ativo”, o 

segundo maior e o mais importante nível da organização terrorista, pois é o 

braço de suporte que propicia meios de toda natureza para a organização. 

Mantém canais de comunicações, opera áreas de homizio, a Inteligência e a 

Contrainteligência, além de assegurar que todas as necessidades logísticas 

sejam atendidas. O terceiro nível é o dos “Quadros Ativos”, braço armado 

da organização, responsável pelo planejamento e execução dos atentados. 

O quarto nível, o mais alto, é o da ―Liderança”, responsável pela definição 

das diretrizes gerais e pelas ações estratégicas; via de regra, manipula 

ideologias e filosofias, estabelecendo um ideário em seu próprio benefício 

(PINHEIRO, 2010). 

Ainda no que diz respeito às Técnicas Táticas e Procedimentos (TTP) das 

organizações terroristas do século XXI o General Álvaro esclarece: 

[...]Há que se destacar: assassinato (terrorismo seletivo e indiscriminado); 
incêndio criminoso; atentado à bomba; sequestro (terrorismo seletivo e 
indiscriminado); ocupação de instalações à viva força; golpe de mão e 
incursão; sabotagem; ação psicológica por meio de ameaças; destruição 
ambiental; emprego de armamentos antiaéreos portáteis (Man Portable Air 
Defense Systems – MANPADS) na derrubada de aeronaves em voo; e o 
emprego de armas de destruição em massa (químicas, biológicas e 
nucleares - QBN). Esta última tática constitui-se, na atualidade, no grande 
pesadelo de todos os Sistemas de Inteligência, particularmente, do mundo 
ocidental[...] (PINHEIRO, 2010). 

. 

As novas tendências do terrorismo internacional são claramente delineadas 

e apontam para cenários que mostram a crescente dificuldade para assinalar os 

agentes do terrorismo, devido à sua dispersão e, principalmente, autonomia, bem 

como à sua arquitetura organizacional complexa. Mesmo o modus-operandi do 

Talibã e do Estado Islâmico está se modificando de forma perceptível. Nesses 

sentido, não são mais os integrantes do núcleo central desses grupos que praticam 

as ações, porém pessoas que estão na periferia da organização e mesmo outras 
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que não têm qualquer contato com a mesma, porém emulados por suas ações e 

pelo  desejo de atingir os que, no seu entender, conspiram contra seu credo religioso 

e cultural, associam-se em pequenas células, sacrificando suas vidas em prol de 

suas crenças. 

Conforme constatado por Marc Sageman, atualmente, a maioria dos 

praticantes dos atos terroristas não veio do Oriente Médio, mas já estava radicada 

no Ocidente; não eram pobres, nem ignorantes ou mesmo jovens ingênuos 

recrutados em “madrassas”, porém pessoas de classe média, em famílias 

razoavelmente bem estabelecidas, muitos com cursos universitários, empregos fixos 

e, em sua maioria, recrutados por amigos ou familiares com histórias de luta ou 

envolvimento com organizações “jihadistas”. Por último, Sageman conclui que, ao 

contrário da crença geral de que se tratavam de desajustados, criminosos comuns 

ou indivíduos com transtornos de personalidade, eram, em sua maioria, pessoas 

sem antecedentes criminais e nenhum caso de doença mental registrado. Muitos 

dos novos terroristas são jovens nascidos no Ocidente, de famílias islâmicas ou 

convertidos, com menos de vinte anos e foram atraídos pela internet. (SAGEMAN, 

2016) 

Segundo Tradoc, a estrutura de uma organização terrorista divide-se em 

quatro níveis de uma pirâmide quanto a comprometimento: Líderes, Cadra de 

Operações, Apoiadores Ativos e Apoiadores Passivos. Os líderes têm a função de 

prover direcionamentos e políticas, aprovando metas e objetivos, bem como 

transmitindo as mensagens chave, são menos numerosos e mais próximos ao 

núcleo organizacional. A Cadra Operacional, composto pelo núcleo “mais ativo” da 

organização terrorista, são os responsáveis pela organização tática, logística, 

financeira e de comunicação. A Cadra Operacional é composta por membros de 

médio escalão que ocupam cargos de instrutores e fabricantes de bombas, já os 

membros em níveis mais baixos da hierarquia costumam ser os atores de ações 

diretas de terrorismo, como homens-bomba. Há também dois grupos instrumentais 

para a sustentação de grupos terroristas, sendo estes os apoiadores ativos e 

passivos. Os apoiadores ativos estão diretamente ligados em ações políticas, coleta 

de inteligência e monitoramento, provisão financeira e de abrigos. Os apoiadores 

passivos são aqueles que são simpáticos às causas da organização não tem um 

papel muito ativo. Enquanto apoiadores ativos estão cientes de seu papel de apoio à 
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organização terrorista os passivos evitam envolver-se diretamente, participando de 

atividades não violentas da organização. (TRADOC G2, 2007, p 55) 

Ainda segundo Tradoc, os grupos terroristas são compostos em sua base por 

células, a célula é o menor escalão no nível tático de uma organização terrorista, 

sendo composta, normalmente, por grupos de três a dez pessoas que formam e 

atuam como um braço armado para a organização terrorista. A organização através 

de unidades celulares reforça a segurança das organizações terroristas, pois mesmo 

se uma célula for comprometida outras continuarão atuando sem ter um impacto tão 

drástico na organização, além de dificultar o acesso ao núcleo estrutural da 

operação. A compreensão da estrutura organizacional e operacional de 

organizações terroristas quando associados a análise do financiamento das 

mesmas, dá bases para a compreensão do caráter transnacional das atuações 

terroristas, e os impactos nas operações de combate ao terror (TRADOC G2, 2007, 

p 57). 

Por fim, outra perceptível tendência do terrorismo é a que aponta para a 

probabilidade de maior letalidade das ações e o possível uso de armas de 

destruição em massa e, especialmente, do que se convencionou chamar de 

dispositivos de dispersão radiológica ou “bombas sujas”. Cabe mencionar 

igualmente a tendência da ampliação do uso da internet para comunicações e 

recrutamento.  

 

3.4.2 As fontes de recursos do Terrorismo  

O século XXI trouxe ainda uma novidade no que tange a obtenção de 

recursos dos grupos terroristas, ou seja, o estabelecimento de alianças com o crime 

organizado a fim de financiar suas ações. Tais alianças se deram, especialmente, 

após o fim da guerra fria, quando houve uma redução dos recursos advindos das 

disputas ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Dessa forma o acordo 

com o crime organizado concedeu um novo “know-how” para esses grupos 

extremistas, os quais passaram a lucrar com lavagem de dinheiro, contrabando e 

vendas de armamentos de explosivos (ASSIS, NIENDZIELA e BOTELHO, 2013, p 

38). 

Conforme estudo realizado por Jean-Charles Brisard a comunidade 

internacional equivocou-se ao acreditar que as organizações terroristas não 

precisavam de grandes quantias de dinheiro para realizar atentados. Essa ideia é 
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verdadeira quando aplicada para organizações com estruturas simples como as 

organizações palestinas dos anos 70, porém para redes terroristas como a Al Qaeda 

essa suposição não é uma realidade. Considerando-se, por uma estimativa do custo 

dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos (EUA), chega-se 

facilmente a valores acima de USD 500.000,00 (BRISARD, 2002, p 6).  

Numa organização terrorista bem organizada cerca de 90% dos custos são 

destinados a infraestrutura (comunicação, treinamento, proteção de seus elementos, 

entre outros) e apenas 10% são destinados para custear despesas diárias, 

planejamento e execução de seus atentados. Essas organizações não precisam de 

empresas offshore para realizar suas movimentações financeiras, simplesmente 

porque possuem a capacidade e as ferramentas necessárias para desviar dinheiro 

do destinatário para financiar suas operações nos próprios países em que estão 

localizados. (BRISARD, 2002, p7). 

Para obter seus recursos financeiros essas redes de terrorismo utilizam de 

diversos métodos, como por exemplo, projetos de investimento, empresas de 

fachada, falsos contratos, assaltos a bancos, cheques forjados, fraude com cartões 

de crédito, moeda falsa, raptos, extorsão, contrabando de armas, tráfico de drogas, e 

os mais diversos tráficos como de carros, cd’s e até mesmo o humano (BRISARD, 

2002, p7). 

Existem outros métodos de transferir recursos que facilitam ainda mais a 

obtenção de meios para essas organizações, como por exemplo, a Hawala (“de 

confiança”), o qual é um sistema de negociação financeira baseado na confiança 

entre os bancos envolvidos na transação. O Hawala é uma forma mais informal de 

transferência bancária, é baseado em uma nota promissória de curto prazo, com 

desconto e negociável. Esse tipo de negociação não é restrita aos muçulmanos 

porém o processo é majoritariamente utilizado por bancos muçulmanos, sendo mais 

comumente utilizado no Paquistão, Índia, nos países do Golfo e o sul da Ásia 

(BRISARD, 2002, p 9). 

Para suprir a demanda de combate e supressão do financiamento do 

terrorismo, em 1999 foi elaborado um texto durante a Convenção Internacional para 

Supressão do Financiamento do Terrorismo que busca punir quem financia 

terroristas, independente da ocorrência de atentados, e cria mecanismos de 

cooperação, para tanto orienta os Estados participantes a adotarem estratégias 
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financeiras de combate e supressão do financiamento do terrorismo, como a 

corrupção e a lavagem de dinheiro (CUNHA, 2004, p 66). 

O Grupo terrorista Estado Islâmico apresentou formas inovadoras de 

obtenção de recursos financeiros, sendo retratado como uma nova espécie de 

organização capaz de gerar enormes recursos financeiros, gerados em parte pela 

anexação de centros de produção, tais como campos de petróleo e usinas elétricas 

espalhados pela Síria. Segundo estimativas publicadas na mídia norte americana, 

em 2010, somente a exportação de petróleo gerava 2 milhões dólares por dia para a 

organização. Além disso, dentro do território que o grupo controla, ele cobra 

impostos tanto de empresas comerciais quanto de negócios de vendas de armas, 

outros equipamentos militares e produtos em geral, a maior parte deles transportada 

por lucrativas rotas de contrabando ao longo das fronteiras da Síria com a Turquia e 

o Iraque. O excepcional “tino comercial” dessa organização, extraordinário em 

comparação não só com o do Talibã, mas também com o de todos os outros grupos 

armados, foi confirmado recentemente pela casual descoberta de seu “balanço 

anual”. Com uma detalhada exposição de receitas e despesas, chegando a minúcias 

relatoras 

como o custo de cada uma de suas missões suicidas e elaborado de acordo com as 

mais requintadas técnicas de contabilidade, o balanço demonstra um relatório do 

orçamento de uma próspera e autêntica multinacional (NAPOLEONI, 2015).  

Ressalta-se que a competência não do Estado Islâmico para funcionar como 

um empreendimento terrorista, com capacidade para gerar riqueza (avalia-se que a 

sua fortuna gira em torno de 2 bilhões de dólares), valorizando a posse de bens 

estratégicos, como a represa de Mossul na Síria, não é única nem inédita. Segundo 

a CIA, já em meados de 1990, a OLP havia acumulado recursos financeiros que 

oscilavam entre 8 e 14 bilhões de dólares, números mais altos que os PIB, na época, 

do Bahrein (6 bilhões), da Jordânia (10,6 bilhões) e do Iêmen (6,5 bilhões) 

(NAPOLEONI, 2015). 

Com objetivo de impedir a captação de recursos pelas organizações 

terroristas, os países membros do G7 (grupo dos sete países mais ricos do mundo) 

uniram-se para criação do Grupo de Ação Financeira (GAFI), logo após os atentados 

de 11 de setembro de 2001. O GAFI destina-se ao combate ao financiamento do 

terrorismo e de bloqueio dos ativos de organizações terroristas, adotando medidas 

específicas contra o financiamento do terrorismo, de modo que isso reduzisse os 
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ataques. Foram elaboradas 40 recomendações contra a lavagem de dinheiro que 

fornecem diretrizes às instituições financeiras para que detectem e comuniquem 

atividades suspeitas de financiarem o terrorismo às autoridades. O GAFI busca 

assegurar a aplicação de suas recomendações por todos os países, mesmo os não 

membros. Para tanto, monitora o progresso na implementação das recomendações 

pelos países e dispõe de uma lista de países e territórios não cooperativos. O Brasil 

é um dos 31 membros do GAFI. (CUNHA, 2004, p 68) 

O Brasil tem atuado de forma incisiva no sentido de cooperar com a 

comunidade internacional no sentido de estabelecer medidas de combate ao 

financiamento do terrorismo, conforme afirma Cunha: 

O Brasil dispõe de instrumentos suficientes contra lavagem de dinheiro e 
para a cooperação nessa área, instrumentos esses que são utilizados 
também contra o financiamento do terrorismo. A legislação centra-se na Lei 
9.613/98, que tipifica penalmente a “1avagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores provenientes, entre outros, do crime de terrorismo e de 
seu financiamento (art. 1º, II, redação dada pela Lei 10.701/03), além de 
determinar medidas para seu combate. Dentre elas, destaca-se a criação do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Unidade de 
Inteligência Financeira (UIF) responsável por coordenar e propor 
mecanismos de cooperação e intercâmbio de informações de modo a 
possibilitar ações de combate à lavagem de dinheiro (CUNHA, 2004, p 71). 
 

Ressalta-se que no capítulo 4 serão tecidos maiores detalhes a respeito 

dos trabalhos realizados pelo COAF no combate ao financiamento às ações 

terroristas no Brasil. 

3.5 A PERCEPÇÃO BRASILEIRA SOBRE O TERRORISMO 

É, afinal, possível um atentado no Brasil, um país com mais de 35 mil 

mulçumanos, segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e onde a tolerância e a integração são fatores de força e não de 

fragilidade nacional? Com efeito, poucos países no mundo detêm um estágio tão 

avançado de integração entre etnias, nacionalidades e confissões religiosas como o 

Brasil. Há mais descendentes de libaneses no Brasil que a própria população do 

Líbano, o que faz com que, em nosso país, as comunidades síria e libanesa tenham 

grande importância política, econômica e cultural (BUZANELLI, 2007). 

Nesse sentido as autoridades nacionais têm dificuldade de impedir o acesso ao 

território brasileiro de membros de organizações classificadas como terroristas no 

mundo ocidental, como é o caso do Hezbollah. Tal dificuldade decorre do fato desse 

grupo ser um partido legal e com representatividade no parlamento libanês, sendo, 

portanto, inadmissível impedir a visita a essas comunidades de parlamentares 
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eleitos pelo Hezbollah. Da mesma forma, mostra-se difícil precisar a diferença entre 

a contribuição devida por todo islâmico, a título de “zakat”, e remetida para o Líbano, 

bem como as remessas financeiras que todos os imigrantes fazem para as famílias 

que continuam na terra natal e supostas ações de financiamento do terrorismo 

(BUZANELLI, 2007).  

Podemos concluir que atentados terroristas, podem ocorrer no Brasil, em função 

da inadequação das medidas antiterroristas, da vulnerabilidade e permeabilidade 

das extensas fronteiras nacionais e da existência de alvos em número significativo. 

Assim, o Brasil pode ser palco de um atentado contra alvos tradicionais do 

terrorismo aqui estabelecidos (representações diplomáticas, estabelecimentos 

religiosos, culturais e educacionais de comunidades-alvo) ou em trânsito 

(autoridades estrangeiras em visita ou com presença temporária) (BUZANELLI, 

2007). 

 Cabe ressaltar a decisão do Brasil de, no âmbito da ONU e da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), assinar e ratificar todas as convenções internacionais 

sobre terrorismo, embora não sido alvo direto ou mesmo palco de atentados. O 

Brasil, assim como outros países, tem sido atingido pelas consequências das 

medidas antiterroristas adotadas pela comunidade internacional, em especial os 

EUA, com custos significativos em termos de investimentos nas áreas de segurança, 

visando a adequação de portos e do transporte marítimo e de aeroportos e 

aeronaves.  

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 4º, traz o repúdio ao 

terrorismo como um dos pressupostos básicos das relações internacionais 

brasileiras, (BRASIL, 2016a). 

A legislação penal brasileira, por meio da lei nº 13.260/2016 (Lei 

Antiterrorismo), adotou a seguinte definição de terrorismo:  

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos 
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo 
pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública (BRASIL, 
2016c). 

 

Cabe, ainda, ressaltar que os atos, aos quais se refere o artigo 2º da Lei 
Antiterrorismo são: 

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 
explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, 
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nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover 
destruição em massa; 
II – (VETADO); 
III - (VETADO); 
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça 
a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou 
parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de 
transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, 
hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações 
públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações 
de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de 
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições 
bancárias e sua rede de atendimento; 
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa, (BRASIL, 2016c) 

 

Destaca-se que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 272/2016 

do Senador Lasier Martins, o qual inclui na definição de terrorismo no Brasil, os atos 

criminosos realizados por motivação política, ideológica e social, (BRASIL, 2016d). 

O tema terrorismo foi lembrado pela Política Nacional de Defesa, nos 

seguintes termos: 

O Brasil considera que o terrorismo internacional constitui risco à paz e à 
segurança mundiais. Condena enfaticamente suas ações e implementa as 
resoluções pertinentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 
reconhecendo a necessidade de que as nações trabalhem em conjunto no 
sentido de prevenir e combater as ameaças terroristas. (BRASIL, 2005). 

 

A Estratégia Nacional de Defesa, ao tratar do tema Segurança Nacional, 

coloca responsabilidade em todas as instâncias do Estado brasileiro no que tange a 

prevenção do terrorismo no país. (BRASIL, 2008); 

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) define terrorismo como: 
ato de devastar, saquear, explodir bombas, seqüestrar, incendiar, depredar 
ou praticar atentado pessoal ou sabotagem, causando perigo efetivo ou 
dano a pessoas ou bens, por indivíduos ou grupos, com emprego da força 
ou violência, física ou psicológica, por motivo de facciosismo político, 
religioso, étnico/racial ou ideológico, para infundir terror com o propósito de 
intimidar ou coagir um governo, a população civil ou um segmento da 
sociedade, a fim de alcançar objetivos políticos ou sociais (PANIAGO, 
2007b, p14). 

 

Com relação as medidas a serem adotadas no Brasil no combater ao terror,  

cabe destaque o que nos alerta VAZ: 

Por último e não menos importante, cabe considerar que, por abrigar uma 
comunidade de origem árabe e de confissão islâmica numericamente 
significativa, instalada em grandes metrópoles e em áreas de fronteira de 
difícil fiscalização e controle, talvez já estejam sendo aqui estabelecidas as 
condições propícias para o trânsito e homizio de suspeitos de colaborarem 
com o terrorismo internacional. Como a agenda internacional tem 
privilegiado a questão da luta contra o terrorismo, tal presença árabe e 
islâmica – embora sua amplamente positiva inserção na sociedade 
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brasileira -, se converte em tema de grande assiduidade no diálogo com os 
EUA e a União Européia, sendo recorrentes as preocupações manifestadas 
por tais interlocutores quanto à necessidade de ações governamentais de 
envergadura na área de segurança, de incluir medidas de controle de 
estrangeiros absolutamente incompatíveis com a tradição de hospitalidade e 
a total inexistência de práticas discriminatórias que caracterizam a nação 
brasileira. (VAZ, 2004, p 16). 

 

 
4. A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NO COMBATE AO TERRORISMO NO 

BRASIL 

Neste capítulo será feito um estudo sobre a Atividade de Inteligência no Brasil, 

passando pela atual estrutura institucional, as possibilidades e as limitações, bem 

como os exemplos bem sucedidos da atividade no combate ao terrorismo em 

território nacional. 

 
4.1 A ESTRUTUTA DE INTELIGÊNCIA BRASILEIRA 

A lei nº 9.883, de 7 de setembro de 1999, que criou o Sistema Brasileiro 

de Inteligência (SISBIN), definiu inteligência e contrainteligência da seguinte forma: 

§ 2o Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como Inteligência a 
atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de 
imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação 
governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do 
Estado.  
§ 3o Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar 
a inteligência adversa. (BRASIL, 1999, art. 1º, § 2º e 3º). 
 

O artigo 2º da lei supracitada ainda estabelece ao SISBIN a 

responsabilidade pelo “processo de obtenção, análise e disseminação da informação 

necessária ao processo decisório do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda 

da informação contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados.” (BRASIL, 

1999, art. 2º, § 1º). 

A figura a seguir ilustra a composição atual do SISBIN  
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FIGURA 1 - Composição do SISBIN. 
Fonte: BRASIL (2017a). 

O DECRETO Nº 8.793, de 29 de junho de 2016, criou a Política Nacional 

de Inteligência (PNI), documento de orientação da Atividade de Inteligência de mais 

alto nível do Estado brasileiro, o qual traz importantes definições sobre o tema, já na 

sua introdução: 

Atividade de Inteligência: exercício permanente de ações especializadas, 
voltadas para a produção e difusão de conhecimentos, com vistas ao 
assessoramento das autoridades governamentais nos respectivos níveis e 
áreas de atribuição, para o planejamento, a execução, o acompanhamento 
e a avaliação das políticas de Estado. A atividade de Inteligência divide-se, 
fundamentalmente, em dois grandes ramos: I – Inteligência: atividade que 
objetiva produzir e difundir conhecimentos às autoridades competentes, 
relativos a fatos e situações que ocorram dentro e fora do território nacional, 
de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, a ação 
governamental e a salvaguarda da sociedade e do Estado; II – 
Contrainteligência: atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e 
neutralizar a Inteligência adversa e as ações que constituam ameaça à 
salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de 
interesse da sociedade e do Estado (BRASIL, 2016b, p1). 

   

O terrorismo é colocado ainda pela PNI como uma ameaça à paz e à 

segurança dos Estados, sendo que os trabalhos a serem desenvolvidos pela 

Inteligência são necessários para “a prevenção e o combate a ações terroristas e a 

seu financiamento, visando a evitar que ocorram em território nacional ou que este 

seja utilizado para a prática daquelas ações em outros países” (BRASIL, 2016b, p 8). 

A Estratégia Nacional de Inteligência (ENINT) é outro documento de alto 

nível do Estado Brasileiro, o qual estabelece que: “Cabe à Atividade de Inteligência 

acompanhar o ambiente interno e externo, buscando identificar oportunidades e 
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possíveis ameaças e riscos aos interesses do Estado e à sociedade brasileira.” 

(BRASIL 2017b, p 7). 

O tema terrorismo recebe atenção especial na ENINT, a qual coloca entre 

seus objetivos estratégicos: 

Estabelecer temas prioritários para produção de conhecimentos referentes 
às seguintes ameaças: corrupção, crime organizado, ilícitos transnacionais 
e terrorismo 
Aprimorar os meios de compartilhamento de informações sobre as 
seguintes ameaças: corrupção, crime organizado, ilícitos transnacionais e 
terrorismo 
Criar protocolos específicos para atuação integrada do SISBIN em relação 
às seguintes ameaças: corrupção, crime organizado, ilícitos transnacionais 
e terrorismo (BRASIL 2017, p 27) 

   

  Como nos alerta Ferreira (2013, p 66) “O assessoramento ao processo 

decisório nacional, de alto nível e estratégico é a razão fundamental da existência 

dos serviços de Inteligência”. 

 O General Álvaro, um dos principais especialistas sobre terrorismo do 

EB, ressalta a importância da Atividade de Inteligência no combate ao terrorismo ao 

afirmar o seguinte: 

O Sistema de Inteligência está na primeira linha de defesa dos interesses 
vitais de qualquer Estado Nacional. A ele cabe proceder um estudo 
permanentemente atualizado de Análise da Ameaça, que consiste em um 
processo de compilação e exame de todas as informações disponíveis 
concernentes a potenciais atividades de grupos ou indivíduos terroristas que 
possam afetar os interesses nacionais (PINHEIRO, 2010). 

  

Assis, Niendziela e Botelho, ressaltam algumas das atribuições da 
Atividade de Inteligência no combate ao terrorismo: 

a obtenção, análise de dados e a disseminação de conhecimentos 
necessários para instrumentalizar o processo decisório nacional. Portanto, 
no caso em questão, a Inteligência é a responsável pela identificação de 
células ou grupos existentes no país, suas bases, regiões de homizio,  
prováveis alvos, possibilidades de atuação, financiadores, ligações com 
organizações criminosas e outros segmentos da sociedade, apoiadores, 
motivações para uma ação terrorista, elaboração de conhecimentos e 
cenários prospectivos, dentre outros ( ASSIS, NIENDZIELA e BOTELHO, 
2013, p 41). 
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A Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República é, atualmente, um dos 

principais órgãos do Governo Federal a quem cabe o desenvolvimento de estudos 

estratégicos e acompanhamento em torno da ameaça terrorista no Brasil. Em 

parceria com outros órgãos como a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, o 

Ministério da Justiça, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Brasil – 

COAF, a Receita Federal e a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, notadamente 

com os seus setores de inteligência, desenvolve a coordenação das medidas anti e 

contraterror no Brasil. 

De acordo com Paniago, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) é o 

Órgão central do Sistema de Inteligência Brasileiro (SISBIN) e a principal 

responsável pela coordenação das medidas de inteligência que visam à prevenção 

do terrorismo no Brasil (PANIAGO, 2007, p 25). 

O manual IP 30-1 do Exército Brasileiro diz que a atividade de Inteligência 

Militar é a atividade técnica-militar especializada e permanentemente exercida com o 

objetivo de produzir conhecimentos de interesse do comandante de qualquer nível 

hierárquico e proteger conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do Ministério 

do Exército contra ações patrocinadas pelos serviços de inteligência oponentes e/ou 

adversos (EXÉRCITO, 1995). 

O manual de campanha EB70-MC-10.220, do Exército Brasileiro, define 

que o enfrentamento da ameaça terrorista deve ser desenvolvido em dois 

segmentos específicos da Atividade de Inteligência: o antiterrorismo e o 

contraterrorismo. O antiterrorismo envolve as ações para a proteção caracterizada 

pela presença, ostensiva ou não, de caráter ativo ou passivo, com a principal 

finalidade de dissuadir possíveis ameaças. O contraterrorismo engloba as medidas 

ofensivas de caráter repressivo a fim de dissuadir, antecipar, impedir, ou limitar seus 

efeitos, e responder as ações terroristas (EXÉRCITO, 2019). 

 

O Departamento de Polícia Federal (DPF) também possui estreita ligação 

com o assunto em pauta para o qual, como nos conta Jacini, cabe às ações de 

repressão policial, bem como as medidas de caráter preventivo ao terrorismo, a 

saber: controle de imigração, fiscalização de aeroportos, atuação na fronteira, entre 

outros (JACINI, 2002, p 75).  
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Verifica-se que a Atividade de Inteligência surge como um instrumento 

fundamental para permitir maior eficácia no combate ao terror por parte dos países, 

em particular o Brasil. Dessa forma, a criação do SISBIN e o estabelecimento de 

mecanismos legais como a Lei Antiterrorismo, a PNI e a ENINT, foram passos 

importantes dados pelo Brasil no sentido de fazer frente às ameaças terroristas em 

seu território, aperfeiçoando e integrando os diferentes sistemas de inteligências das 

instituições do país, em especial àqueles ligados a Segurança Pública e a Defesa 

Nacional.   

 

4.2 AS POSSIBILIDADES DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NO BRASIL 

4.2.1 O controle de armas de destruição em massa 

As Armas de Destruição em Massa e seus Vetores (ADMV) representam, 

por si só, uma grave ameaça a sociedade mundial, uma vez nas mãos de 

organizações terroristas, esta ameaça torna-se da maior gravidade para a segurança 

mundial. Nesse sentido, a questão tem recebido expressiva preocupação de órgãos 

de inteligência em diversos países do mundo. Em alguns deles, a atividade recebe 

uma estrutura com nível de departamento, em proporção à demanda observada, 

onde parte substancial do trabalho de não proliferação apoia-se na Atividade de 

Inteligência. A atividade, tanto analítica quanto operacional, requer a mobilização de 

centenas de profissionais que investigam milhares de casos a cada ano; e a maior 

parte das interceptações telefônicas desses serviços são direcionadas aos trabalhos 

de não proliferação. Na ausência da Inteligência e de seus recursos, não há como 

impedir a entrada e saída de bens sensíveis em um país (BARRETO, 2013).  

Nesse contexto, o papel da Inteligência é obter informações que auxiliem a 

identificação de exportações ilícitas e seu controle, analisando métodos e rotas em 

colaboração com outros serviços congêneres, incluindo o monitoramento de 

empresas, pessoas e navios. As informações obtidas no âmbito da Inteligência são 

repassadas aos órgãos licenciadores e fiscalizadores. Informações sobre 

determinados equipamentos e materiais, que estejam sendo objeto de procura pelos 

atores proliferantes, auxiliam os órgãos de fiscalização no sentido de permitir-lhes 

especializar os controles.  

As informações relevantes disponibilizadas na área de proliferação são 

certamente a soma das informações compartilhadas pelos serviços de inteligências 
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nacionais. Os mecanismos de cooperação assumem papel vital uma vez que, em 

geral, as informações necessárias à compreensão de determinada transferência 

encontram-se à disposição de serviços de Inteligência diferentes. Os órgãos de 

Inteligência auxiliam-se mutuamente no sentido de disponibilizar os dados 

necessários à elucidação dos mecanismos empregados nas transferências 

internacionais ilícitas de bens sensíveis, os quais podem ser utilizados para a 

produção de ADMV. 

As ações de Inteligência brasileira no setor consistem, primordialmente, na 

troca de informações de Inteligência, na produção de análises conjunturais, do 

intercâmbio de informações com órgãos congêneres no exterior, e de ações 

operacionais contra atores de interesse para a proliferação de ADMV, levando em 

conta que as redes clandestinas tornam-se mais especializadas e o controle 

internacional tende a um maior rigor. 

A ABIN atua na área de não proliferação buscando identificar, antecipar e 

neutralizar tentativas de aquisições ilícitas de bens e tecnologias que possam ser 

utilizados como ADMV, bem como sua utilização como ponto de triangulação. Com 

isso, a ABIN acompanha as medidas de controle adotadas internacionalmente, 

identifica a necessidade de aperfeiçoamentos nos mecanismos de verificação e 

controle de transferências de bens sensíveis, e promove sua implementação junto 

aos órgãos executivos responsáveis; assessora a Comissão Interministerial de 

Controle de Exportação de Bens Sensíveis (Cibes); e exerce atividades nas áreas de 

capacitação, cooperação interna e externa e coordenação de grupos de trabalho na 

área de não proliferação (BARRETO, 2013). 

Sobre o tema da não proliferação, merece destaque o trabalho desenvolvido 

pela Diretoria de Fiscalização de Produto Controlados (DFPC) do Exército Brasileiro, 

a quem cabe a fiscalização de produtos que têm potencial para ser utilizados como 

ADMV. Tal trabalho encontra amparo nas atribuições previstas no Regulamento de 

Fiscalização de Produtos Controlados, no qual destacam-se os artigos 27 e 28:   

Art. 27. São atribuições privativas do Exército: 
I - fiscalizar a fabricação, a recuperação, a manutenção, a utilização 
industrial, o manuseio, a exportação, a importação, o desembaraço 
alfandegário, o armazenamento, o comércio e o tráfego de produtos 
controlados; 
II - decidir sobre os produtos que devam ser considerados como 
controlados; 
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III - decidir sobre armas e munições e outros produtos controlados que 
devam ser considerados como de uso permitido ou de uso restrito; 
 
Art. 28.   Compete à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados: 
I - efetuar o registro das empresas fabricantes de produtos controlados e 
promover as medidas necessárias para que o registro das demais 
empresas, que atuem em outras atividades com tais produtos, em todo o 
território nacional, se realize de acordo com as disposições deste 
Regulamento; 
II - promover as medidas necessárias para que as ações de fiscalização 
estabelecidas neste Regulamento sejam exercidas com eficiência pelos 
demais órgãos envolvidos; 
III - promover as medidas necessárias para que as vistorias nas empresas 
que exercem atividades com produtos controlados sejam realizadas, 
eficientemente, pelos órgãos responsáveis; 
X - colaborar com entidades militares e civis na elaboração de normas 
técnicas sobre produtos controlados, de modo a facilitar a fiscalização e o 
controle, e assegurar a padronização e a qualidade dos mesmos. (BRASIL, 
2000). 

 

Nesse sentido as informações produzidas pela ABIN e outras 

agências de inteligência que compõem o SISBIN são fundamentais para que o 

EB possa cumprir sua missão, evitando a disseminação de ADMV em território 

nacional.  

 

4.2.2 O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) 

 Conforme descrito no capítulo 3 deste trabalho, o financiamento ao 

terrorismo pode ser visto como um dos fatores cruciais para a manutenção das 

ações de grupos como a Al Qaeda e o ISIL, o que torna o trabalho de 

organizações de fiscalização e controle de movimentações financeiras vitais 

para o combate ao terror em todo o mundo. Nesse sentido, o COAF exerce um 

papel primordial para prevenir e/ou suspender qualquer tipo de fontes de 

recursos voltadas às atividades ligadas ao terrorismo em território nacional, 

especialmente as oriundas da “lavagem de dinheiro”.   

Antes de abordarmos sobre o COAF, cabe um breve esclarecimento 

sobre o tema “Lavagem de Dinheiro”.  Conforme afirma Silva (2001), lavagem de 

dinheiro é “a expressão que passou a ser utilizada para designar o dinheiro ilícito 

com aparência de lícito, ou seja, o ‘dinheiro sujo’ transformado em ‘dinheiro 

limpo’”. Já para Moro (2010, p.15), “a lavagem de dinheiro, como fenômeno 

criminológico, consiste na conduta do criminoso de ocultar ou dissimular o 

produto do crime”. Podemos concluir, portanto, que a lavagem de dinheiro 

consiste em fazer com que recursos ilícitos pareceram lícitos, de forma que 
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possam circular normalmente na economia do país, sem que se perceba sua 

origem. 

O governo brasileiro sancionou a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 

posteriormente alterada por meio da Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. A lei 

9.613 definiu os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e 

também criou o COAF (BRASIL, 2012).  O COAF é, portanto, uma unidade de 

inteligência financeira e tem a função de disciplinar, regular e aplicar penas 

administrativas nos setores para os quais inexistam órgãos fiscalizadores 

próprios, além de receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de 

atividade ilícitas relacionada à lavagem de dinheiro, cabe, ainda, analisar e 

disseminar para as autoridades competentes (Polícia e Ministério Público) as 

informações decorrentes das comunicações de operações suspeitas (COS) e 

das comunicações de operação em espécie (COE) (BRASIL, 1998). 

O COAF tem, ainda, o poder de requerer aos órgãos da Administração 

Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas 

envolvidas em atividades suspeitas. Com a Lei Complementar nº 105, de 20 de 

janeiro de 2001, esse poder aumentou dando ao COAF maior acesso às 

informações de comunicantes. A atuação do COAF na Regulação e Supervisão 

de pessoas obrigadas está pautada pela gestão de riscos, governança 

corporativa e no investimento em pessoas e tecnologia (NETO, 2018). 

De acordo com Gomes et al. (2018, p.85) “o sofisticado sistema 

integrado do COAF e do Ministério da Fazenda que irá avaliar a eventual 

ilegalidade e se isso se caracterizar, procede o desenvolvimento da denúncia ao 

Ministério Público e este à Polícia Federal, que abrirão processos de 

averiguação”. Com isso, os informes recebidos e processados pelo sistema 

integrado do COAF são armazenados e formam uma base de dados, que 

integrados com outras fontes de informações como, Rede Infoseg (base de 

inquéritos), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), Sistema de 

Informações Rurais (SIR), Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 

Cadastro Nacional de Empresas (CNE), Análise das Informações de Comércio 

Exterior - Alice Web, Base de Grandes Devedores da União, bases do Tribunal 
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Superior Eleitoral, Declaração de Porte de Valores (DPV), possibilitam análises 

de forma mais eficaz (NETO, 2018, p 22). 

O COAF, portanto, pode ser sintetizado como a Unidade de Inteligência 

Financeira do Brasil que recebe as comunicações dos diversos participantes do 

sistema financeiro nacional, monitorando-as conforme as exigências legais e as 

necessidades do momento, dispondo de uma ampla base de dados que permite um 

acompanhamento cerrado das transações envolvendo moeda real e virtual dentro do 

país (SILVA, 2018).  

Dessa forma, podemos afirmar que o Brasil atingiu um nível de maturidade 

importante no combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, tendo 

estabelecido rígidas normas de controle e fluxos de informações oportunos e 

relevantes, contribuindo para mitigar os riscos do País ser utilizado como plataforma 

de obtenção de recursos para organizações extremistas.  

 

4.2.3 A Geointeligência 

A Geointeligência (GEOINT) é uma disciplina técnica da inteligência para 

obtenção e análise de dados coletados das fontes de imagens oriundas de satélites, 

sensoriamento eletrônico e inúmeros outros aperfeiçoamentos tecnológicos, 

(BRASIL, 2015), podendo fornecer informações imprescindíveis para o planejamento 

e a execução das atividades de combate ao terrorismo.  

 A GEOINT caracteriza-se pela integração de seus 03 (três) componentes, a 

Imagem, a Inteligência de Imagem (IMINT) e as Informações Geográficas (BRASIL, 

2014).  

A imagem é uma representação gráfica, digital ou analógica, de fatos ou 

objetos animados ou não, da qual é possível extrair dados, informações, com a 

finalidade de gerar conhecimentos (BRASIL, 2018).  

As Informações Geográficas são compostas por elementos procedentes de 

diversas fontes como topografia, cartografia, aeronáutica, hidrográfica e por dados 

estatísticos e geodésicos. Ela pode ser encontrada e apresentada em diferentes 

suportes, papel ou digital, bem como em múltiplos formatos, mapas, cartas, fichas 

digitais e etc. (BRASIL, 2015). “Representa toda e qualquer informação ou dado que 

possa ser espacializado, ou seja, que tem algum tipo de atributo ou vínculo 

geográfico que permita sua localização” (BRASIL, 2014, p. 2-1). 
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A IMINT tem como objetivo analisar e interpretar imagens e informação 

geográfica extraindo as evidências que mais interessam para o planejamento e 

execução das operações, gerando as frações significativas e as identificando por 

meio de representações gráficas, com a finalidade de obter informações técnicas 

geográficas e de inteligência para aplicação da metodologia de produção do 

conhecimento (BRASIL, 2014).  

A Geointeligência pode ser utilizada no combate ao terrorismo basicamente em 

quatro grandes grupos de atividades: no apoio a atividades de prevenção a ataques 

terroristas contra autoridades, no apoio as ações de minimização de vulnerabilidades 

das infraestruturas críticas e recursos essenciais a ataques terroristas, no apoio a 

prevenção do uso do território nacional para o financiamento e apoio ao terrorismo e 

no apoio a prevenção dos reflexos resultantes de medidas antiterroristas de outros 

países (SCHWARZER, SILVA e PINHEIRO, 2018). 

Conforme afirmam Schwarzer, Silva e Pinheiro, as capacidades da GEOINT, 

para apoiar as situações descritas no parágrafo anterior, podem ser resumidas da 

seguinte forma: 

Nas atividades de prevenção a ataques terroristas contra autoridades a 
GEOINT apoia com o estudo dos itinerários da autoridade, evidenciando os 
locais de maior risco e as ORCRIM com maior capacidade de apoiar um 
ataque terrorista, bem como pode reproduzir o itinerário em 3D que pode 
ser utilizado para ampliar os efeitos do reconhecimento da equipe de 
escolta.  
No apoio as ações de minimização de vulnerabilidades das infraestruturas 
críticas e recursos essenciais a ataques terroristas, a Inteligência 
Geoespacial tem a capacidade de espacializar as infraestruturas 
estratégicas da área de interesse, indicando as respectivas áreas de 
influência, ampliando a consciência situacional do decisor para o 
estabelecimento das prioridades de ação. Por ocasião do planejamento das 
ações específicas, a GEOINT tem a capacidade de indicar os pontos críticos 
da estrutura e seus equipamentos, assim como apoiar a elaboração do 
PITCIC referente ao entorno estratégico da infraestrutura.  
No apoio a prevenção do uso do território nacional, para o financiamento e 
apoio ao terrorismo, a GEOINT tem a capacidade de mapear as principais 
rotas, legais e ilegais, de entrada de radicais no País e analisar 
geograficamente as informações, relacionadas ao tema, presentes no banco 
de dados com a finalidade de identificar para o decisor e seu EM as 
principais evidências.  
A GEOINT tem a possibilidade de apoiar a prevenção dos reflexos 
resultantes de medidas antiterroristas de outros países com a produção de 
mapas temáticos, indicando os movimentos migratórios refletidos para o 
País e as comunidades dele formadas. Outro produto são os mapas 
resultantes dos dados de monitoramento das atividades suspeitas de 
relacionamento com o terrorismo (SCHWARZER, SILVA e PINHEIRO, 
2018, p 37). 
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Do acima exposto, podemos concluir que a geointeligência é um valioso 

instrumento de análise e obtenção de dados, o qual, se bem utilizado, contribuirá 

para a execução de planejamentos mais minuciosos e precisos de operações e 

outras medidas voltadas a prevenção e o combate ao terrorismo. Os produtos 

visuais fornecidos pela GEOINT conferem aos decisores, em diferentes níveis, uma 

consciência situacional mais facilitada, cooperando tanto para as ações voltadas ao 

antiterrorismo como para as medidas voltadas ao contraterrorismo. 

 

 

4.3 AS LIMITAÇÕES DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NO BRASIL 

4.3.1 A visão equivocada da sociedade sobre a atividade 

O apoio da população é um fator vital para o sucesso de qualquer 

atividade desenvolvida pelo Estado, especialmente em tempos marcados pelos 

avanços nos meios informacionais. Neste sentido, a percepção que a sociedade tem 

sobre o trabalho de Inteligência está diretamente relacionada com a importância que 

será dada pelos governantes a mesma. Neste ponto observa-se, lamentavelmente, 

que parte da elite intelectual do Brasil transmite ideias equivocadas sobre o que é e 

o que faz o serviço de inteligência.  

Podemos perceber que no meio acadêmico muitas vezes o tema é 

tratado de forma simplista, superficial e até com certo preconceito, conforme 

observa-se em afirmações como a de Silva: 

O regime militar (1964-1985) trouxe marcas negativas quanto ao serviço 
secreto e seus arapongas (como foram apelidados os agentes de 
inteligência daquela época). Existiram muitas correntes que defendiam a 
minimização dos serviços de inteligência, principalmente após o processo 
de abertura democrática. Dessa maneira, tais atividades também podem ser 
uma ameaça à democracia (SILVA, 2017, p 27.) 
 

No mesmo sentido, observamos visões que ligam a atividade de 

inteligência a violações dos direitos humanos, especialmente quando alguns 

acadêmicos avaliam as supostas atividades de agentes do serviço de informações 

no período dos governos militares, conforme afirma Quadrat: 

  
A atuação dos serviços de informações e/ou repressão segue despertando 
interesse e curiosidade, bem como suscitando o debate, especialmente em 
função das violações dos direitos humanos. Com relação ao treinamento, 
embora tenhamos avançado bastante sobre o que conhecemos, sobretudo 
no que diz respeito aos impactos das doutrinas de guerra revolucionária 
francesa, as atividades da EsNI e do Cigs ainda se configuram sob pactos 
de silêncio e inacessibilidade aos seus documentos QUADRAT, 2012, p23).   
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Existem, também, ideias equivocadas sobre o que é inteligência, 

uma vez que boa parte dos brasileiros relacionam a atividade, exclusivamente, a 

trabalhos de espionagem, tendo assim uma visão limitada sobre o assunto. Neste 

sentido, Cepik traz um importante esclarecimento: 

As atividades de inteligência são mais amplas do que a espionagem, e 
também são mais restritas do que o provimento de informações em geral 
sobre quaisquer temas relevantes para a decisão governamental. Isso 
coloca uma dificuldade muito concreta, não meramente semântica, para 
uma conceituação precisa da atividade de inteligência que permita 
diferenciá-la, simultaneamente, da noção excessivamente ampla de 
informação e da noção excessivamente de espionagem. (CEPIK, 2003, p. 
28)  

Os exemplos citados acima evidenciam o cunho ideológico e 

simplista que foi dado ao tema nos últimos anos, criando dificuldades para que a 

sociedade brasileira tenha uma visão mais lúcida sobre a importância de se investir 

e apoiar o trabalho de inteligência, especialmente nas atividades voltadas ao 

combate ao terrorismo.  

 

4.3.2 A necessidade de uma melhor organização institucional  

 O Brasil, visando uma maior capacidade de resposta ao terrorismo 

e de engajar-se mais ativamente em seu enfrentamento, ainda precisa de 

aperfeiçoamentos no que tange aos aspectos institucionais, cujo adequado 

tratamento requer, de um lado, o redesenho do atual modelo organizacional voltado 

para o enfrentamento ao terrorismo bem como, eventualmente, a incorporação a ele 

de novos componentes.  

As dificuldades advindas da competição interburocrática e para 

alcançar interoperabilidade são largamente atribuídas à inexistência de definições 

mais precisas das competências dos órgãos de inteligência, o que é perceptível, em 

particular, no tocante às operações de contrainteligência entre os órgãos que 

integram o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) e os dois outros subsistemas, 

o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP), que compreende a 

atuação da Polícia Federal e o Sistema de Inteligência de Defesa (SINDE), sob o 

qual situam-se os órgãos de inteligência das Forças Armadas.  

No que tange ao arranjo institucional do Sistema Brasileiro de 

Inteligência, fica evidenciada a necessidade da existência de um órgão de 

coordenação interinstitucional na área, o qual teria como meta a busca pela 

coordenação de ações e integração de conhecimentos, fortalecendo a capacidade 
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brasileira de enfrentamento do terrorismo, permitindo um reordenamento 

institucional, que teria por objeto a segurança do Estado.  

O Brasil carece também de uma autoridade específica de 

contrainteligência sob a forma de um órgão para congregar não apenas aqueles que 

integram os sistemas de inteligência, mas também outros ligados ao Estado e que 

estejam em condições de oferecer aportes, desde seus respectivos domínios a uma 

abrangente política antiterror. Tal autoridade atuaria, portanto, no sentido de 

estimular o envolvimento de outros atores presentes na esfera do Estado, na reunião 

de subsídios para a política antiterror, bem como no estímulo e facilitação da 

interoperabilidade entre os órgãos de inteligência, com base em um trabalho 

cooperativo e de partilha dos conhecimentos entre as diferentes agências.  

 

4.3.3 A carência de regulamentação das operações de inteligência  

A falta de regulamentação das operações de inteligência e de 

contrainteligência representa uma forte fragilidade para o enfrentamento ao 

terrorismo. Em primeiro lugar permite ampla margem de questionamento da 

legitimidade de todo o aparato de inteligência e em segundo lugar restringe ações 

imprescindíveis que dariam maior capacidade de antecipação às ações extremistas.  

A regulamentação em tela apresenta-se como medida 

imprescindível para a política de combate ao terror pois, em sua ausência, há grande 

probabilidade da existência de questionamentos acerca de eventuais prejuízos às 

garantias individuais por conta da condução de ações operacionais, como escutas 

telefônicas e vigilância de suspeito o que, naturalmente, contribuiria para 

desacreditar ainda mais a atividade de inteligência junto à opinião pública e à classe 

política, em um contexto em que a necessidade de seus serviços, de parte do 

Estado e da sociedade, aumenta significativamente.  

Não existe possibilidade de implementar eficazes medidas de 

caráter preventivo e repressivo em relação ao terrorismo, bem como de aprofundar a 

cooperação internacional entabulada pelo Brasil, prescindindo de conhecimentos 

gerados a partir de operações de inteligência, as quais são indispensáveis para 

obtenção do dado negado e deve ser exercida por pessoal motivado, bem treinado e 

protegido pelo arcabouço legal do Estado. 
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4.3.4 A reduzida cooperação internacional  

A dimensão transnacional, o alcance global e a relevância do 

terrorismo no contexto da política internacional contemporânea fazem da 

cooperação internacional uma condicionante vital no combate ao terror. A evolução 

tecnológica, em um mundo globalizado, trouxe novos desafios para a prevenção e 

combate a grupos terroristas. Dentre estes desafios o carácter transfronteiriço destes 

grupos leva a necessidade do aprofundamento da cooperação entre Estados, dentro 

de uma agenda antiterrorista, aumentando a eficiência das políticas no âmbito da 

segurança internacional para o tema (ENCONTRO DE ESTUDOS: TERRORISMO, 

2004). 

Considerando a participação em esforços e instrumentos 

multilaterais, a atuação brasileira é adequada, o país é parte das principais 

convenções internacionais multilaterais voltadas para o enfrentamento ao terrorismo 

e de mais de vinte acordos bilaterais (ENCONTRO DE ESTUDOS: TERRORISMO, 

2004). 

Na cooperação internacional existem três setores, que definem 

esferas próprias de ação, no que concerne a cooperação entre os Estados: o 

intercâmbio de informações voltado para o monitoramento dos fluxos de pessoas, 

bens e recursos no interior dos países e através das fronteiras; a supervisão e 

monitoramento de fluxos financeiros transnacionais potencialmente relacionados ao 

terrorismo e a outros ilícitos transnacionais; e a cooperação em matéria judicial 

(ENCONTRO DE ESTUDOS: TERRORISMO, 2004). 

Dessa forma, quando se consideram os campos de atuação e a 

multiplicidade das instâncias de que o Brasil participa, percebem-se as 

características e limitações da atuação brasileira. Dois fatores concorrem para 

reduzir a presença e atuação do Brasil na cooperação internacional frente ao 

terrorismo, em primeiro lugar, uma visão política de postura refratária à militarização 

do enfrentamento ao terrorismo; em segundo, as limitações dos diferentes órgãos e 

instrumentos de segurança do Estado e que se traduzem em carência de recursos 

humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e de capacidade operacional em 

matéria de inteligência (ENCONTRO DE ESTUDOS: TERRORISMO, 2004). 

O controle de fronteiras é um assunto em evidência quando o tema é 

terrorismo. O fluxo de pessoas e de mercadorias são preocupações constantes dos 

líderes mundiais. Nesse contexto a permeabilidade das fronteiras brasileiras é um 
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fator que facilita a entrada de pessoas dispostas a cometer atendados, 

aproveitando-se do vácuo de poder do Estado nessas áreas. 

 Nesse contexto, cabe lembrar que o Brasil possui fronteira com os 

principais países produtores de cocaína e maconha no mundo - Colômbia, Bolívia, 

Paraguai e Peru. Em todos esses países os traficantes adentram em território 

brasileiro por meios fluviais, terrestres e aéreos, aproveitando-se da falta de 

tecnologia e pessoal necessário à fiscalização dessas áreas, o que demanda 

grandes esforços das forças de segurança brasileiras para combater esses ilícitos.  

Percebe-se dessa forma que, ainda que de forma incipiente, esforço 

brasileiro no combate à porosidade das suas fronteiras gira em torno do crime 

organizado e suas práticas ilícitas. Não há de fato uma política pública que envolva 

medidas efetivas para impedir o acesso de terroristas no país através da faixa de 

fronteira brasileira.  

Conclui-se que, as deficiências dos Órgãos Segurança Pública, 

aliada as complexas questões fronteiriças do Brasil são fatores que restringem a 

participação do país nas discursões referentes à cooperação internacional para 

combate ao terrorismo, dificultando assim a necessária troca de conhecimentos 

entre as agências de inteligência brasileiras com as agências de nações amigas, 

especialmente com os vizinhos sul americanos.  

Cabe ao Estado brasileiro executar esforços no sentido de 

coordenar ações entre as diversas instâncias atuantes no âmbito da atividade de 

inteligência para mitigar essas restrições, pois a cooperação internacional é uma 

ferramenta vital, que  permite a articulação e a disseminação de conhecimentos e 

das melhores práticas em curso no mundo, facilitando a avaliação de possibilidades 

e de disponibilidade de recursos e insumos para a implementação de políticas 

antiterror mais eficazes no Brasil (ENCONTRO DE ESTUDOS: TERRORISMO, 

2004). 

 

4.3.5 A deficiente integração dentro do Sistema Brasileiro de 

Inteligência 

Relatórios nos EUA mostraram que o êxito dos atentados terroristas de 

11 de setembro de 2001 se deve, principalmente, pela falta de integração entre os 

serviços de inteligência norte americanos. A Comissão Nacional sobre os Ataques 

Terroristas de 11/Set, que apresentou seu relatório em 2004, conhecido como: “9/11 
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Commission Report”, concluiu que grande parte dos problemas ligados à falta de 

efetividade na antecipação e na resposta aos atentados esteve relacionada à falta 

de unidade de esforços entre as diversas agências responsáveis por alertar e 

prevenir os atentados (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2004). 

Ao observarmos a experiência norte americana, podemos verificar que a 

falta de integração também é um fator que dificulta o combate ao terrorismo no 

Brasil, em que pese o contido no decreto de criação do SISBIN, no seu Art 2º, que 

determina o objetivo deste Sistema: 

 “[...] integrar as ações de planejamento e execução da atividade de 
Inteligência do País.”. Seu funcionamento, de acordo com o Art 5º, deve ser 
feito pela “[...] articulação coordenada dos órgãos que o constituem [...]” e 
tem como uma de suas competências, citada no Inciso V do Art 6º, o 
estabelecimento de “[...] mecanismos e procedimentos necessários ao 
intercâmbio de informações e conhecimentos no âmbito do Sistema, 
observando medidas e procedimentos de segurança e sigilo, sob 
coordenação da ABIN.” (BRASIL, 2002). 

 

A Política Nacional de Inteligência também ressalta a importância da 
integração ao tratar, em seu capítulo 5º, como essenciais os seguintes instrumentos:   

V - intercâmbio de dados e conhecimentos no âmbito do SISBIN, nos 

termos da legislação em vigor;  

VI - planejamento integrado do regime de cooperação entre órgãos 

integrantes do SISBIN;  

IX - ajustes de cooperação mediante instrumentos específicos entre órgãos 

ou entidades integrantes da Administração Pública Federal (APF), das 

Unidades da Federação (UF) ou da iniciativa privada;  

XII - intercâmbio de Inteligência e cooperação técnica internacionais. 

(BRASIL, 2016b).  

 
A despeito de toda a legislação determinando a integração do SISBIN e suas 

estruturas componentes, um dos desafios visualizados no dia-a-dia e, 

principalmente, durante operações e atividades interagências, refere-se ao 

amadurecimento, formalização, efetivação e ampliação da integração na área de 

Inteligência, havendo considerável espaço para maior integração (MENDES, 2016). 

Outro ponto observado é que dentro do SISBIN as redes de integração e 

compartilhamento de dados são informais e existem por iniciativa das pessoas, de 

acordo com suas necessidades momentâneas de conhecimento. A falta de 

confiança entre os atores que pertencem à Comunidade de Inteligência é apontada 

como fator que restringe o compartilhamento. A confiança adquirida pelo 

relacionamento interpessoal entre as partes envolvidas tem sido primordial para as 

atuais conexões entre as AI do SISBIN. 
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A inexistência de uma estrutura hierarquizada no SISBIN, o que torna as 

iniciativas um ato de colaboração voluntária entre as partes, também é vista como 

um óbice para o compartilhamento de dados no Sistema. Além disso, a ausência de 

coerência, o corporativismo, a falta de priorização de assuntos e a insuficiência de 

pessoal especializado são vistos como fatores críticos para a troca de 

conhecimentos entre as agências de inteligência nacionais (CEPIK, 2005).  

Outro fator que dificulta a cooperação e integração do SISBIN reside num dos 

princípios basilares da Inteligência: “a necessidade de conhecer”. Esse princípio, 

muitas vezes, coloca nas mãos do detentor da informação, o qual por vezes não 

possui uma visão do todo, a decisão sobre com quem deve compartilhar o  

conhecimento (POLO e FORNAZARI, 2017).  

Num mundo globalizado a complexidade das redes e a diversidade de atores 

obrigam o Estado a agir com sinergia de esforços, dessa forma os órgãos que 

compõem o SISBIN devem atentar para a necessidade de intercâmbio e de 

compartilhamento de ideias, procedimentos e conhecimentos de forma a obterem 

melhores resultados, seja no levantamento e análise de riscos ou no suporte ao 

processo decisório.  

Nesse sentido, a falta de confiança entre os integrantes das agências do 

SISBIN é um fator de fraqueza que precisa ser superado com urgência, a fim de que 

o Brasil tenha um Sistema de Inteligência mais eficiente e colaborativo para poder 

cumprir com sua principal finalidade no combate ao terror, ou seja, a antecipação 

aos atos extremistas no território nacional. 

 

4.5  A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA BRASILEIRA NO COMBATE AO 

TERRORISMO 

Nesta seção abordaremos duas experiências recentes de sucesso do 

serviço de inteligência brasileiro no combate ao terrorismo: os Grandes Eventos 

ocorridos no Brasil de 2014 a 2016 e a Operação Hashtag.  

 

4.5.1 As experiências para a inteligência advindas dos Grandes 

Eventos no Brasil 

Os grandes eventos ocorridos no Brasil nos anos de 2014 a 2016, em 

especial a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 

2016, trouxeram importantes ensinamentos para a Atividade de Inteligência 
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nacional, principalmente no que tange a integração e compartilhamento de 

informações, como nos contam Alexandre Polo e Daniel Rosar Fornazari: 

Assim, é possível afirmar que um dos legados significativos das 
experiências com os Grandes Eventos, em especial, os Jogos Rio 2016, é 
justamente o fortalecimento de uma cultura de cooperação e integração 
interagências, por meio de iniciativas como o PESI Rio 2016 e a criação do 
CIET, os quais, certamente, apontarão demandas por novos equipamentos, 
protocolos e soluções tecnológicas.  
Espera-se que, com o sucesso obtido durante os Jogos Rio 2016, a 
integração dos esforços das Agências que atuam na área de Inteligência 
permaneça efetiva. O desafio a partir do fim dos supramencionados Jogos é 
que essa sinergia seja mantida, diferentemente do que foi verificado após 
os demais Grandes Eventos onde, após o fechamento das estruturas 
criadas para a integração das AI, o SISBIN retornou à situação inicial. 
Nesse sentido, o DISBIN tem papel fundamental em relação à 
operacionalização das estruturas empregadas nos eventos, incorporadas ao 
dia-a-dia dos Órgãos e Agências de Inteligência brasileiras (POLO e 
FORNAZARI, 2017, p 19). 
 

Para estes eventos foram realizados trabalhos para a detecção, 

identificação e acompanhamento de pessoas ou grupos ligados a organizações 

extremistas. Suspeitos foram monitorados a fim de evitar qualquer ação que 

colocasse em risco a segurança de atletas, autoridades e da população em geral. A 

ABIN foi a responsável por coordenar a prevenção ao terrorismo e contou com a 

cooperação dos órgãos componentes do SISBIN, além dos serviços de Inteligência 

estrangeiros (AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA, 2019).  

O trabalho de cooperação internacional iniciou cedo. O Brasil 

desenvolveu um programa de observadores de grandes eventos internacionais que 

consistia em proporcionar a diversos agentes de segurança pública a vivência e 

prática adotadas nos mais diversos eventos de amplitude mundial, como o US Open 

de Golfe, a Maratona de Boston (nos EUA), com 30 mil corredores e um milhão de 

espectadores e o Super Bowl, maior evento norte americano (SILVA, 2017).  

Ainda sobre cooperação internacional, merece destaque o constante na 

página oficial do Ministério da Justiça do Brasil:  

 “O governo brasileiro desenvolveu uma série de ações de cooperação 
internacional como parte do planejamento de segurança para a realização 
dos Jogos Rio 2016. Essas atividades são coordenadas pelo Ministério da 
Justiça e Cidadania e incluem intercâmbio policial internacional com cursos 
e programas de observadores de grandes eventos. O Centro de 
Cooperação Policial Internacional (CCPI) e o Centro Integrado 
Antiterrorismo (CIANT) terão a colaboração de policiais de outros países.” 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016). 

 

A Portaria Nº 57-GSI/PR, de 12 de dezembro de 2012, estabeleceu a 

Diretriz para o Planejamento e a Execução da Atividade de Inteligência a ser 
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observada pelos órgãos integrantes do SISBIN, sob a coordenação da ABIN, por 

ocasião dos Grandes Eventos. Esse documento também atribuiu à ABIN a 

competência de desenvolver ações integradas com instituições federais, estaduais e 

municipais, e produzir conhecimentos sobre óbices, antagonismos ou ameaças 

relativas a assuntos e temas essenciais para a tomada de decisões e ações 

decorrentes, de natureza preventiva ou repressiva, vinculados aos Grandes Eventos. 

Sob a citada Diretriz, após discussões quanto à governança e sobre a definição de 

responsabilidades, a Presidência da República aprovou, pela Portaria Interministerial 

Nº 1.678, de 30 de setembro de 2015, o Plano Estratégico de Segurança Integrada 

(PESI) para os Jogos Rio 2016 (POLO e FORNAZARI, 2017, p 9). 

O PESI estabeleceu três grandes eixos de atuação: Segurança Pública, 

Defesa Nacional e Inteligência. Estes eixos seriam a base do planejamento e ações 

a serem realizadas por todas as agências envolvidas na segurança dos Jogos 

Olímpicos (POLO e FORNAZARI, 2017). 

Abordaremos, a partir de agora, as principais medidas adotadas dentro do 

eixo inteligência do PESI. 

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

(GSI/PR), por intermédio da ABIN, estabeleceu as seguintes estruturas em níveis 

nacional e regional: 

- Centro de Inteligência Nacional (CIN), em Brasília-DF;  

- Centro de Inteligência dos Jogos (CIJ), no Rio de Janeiro-RJ;  

- Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros (CISE), no Rio de 

Janeiro-RJ; e  

- Centro de Inteligência Regional (CIR), nas cinco cidades-sede do 

Futebol Olímpico: Manaus (CIRAM), Brasília (CIRDF), Belo Horizonte (CIRMG), 

Salvador (CIRBA) e São Paulo (CIRSP) (POLO e FORNAZARI, 2017). 

O CIN foi estabelecido pela ABIN na sua sede, em Brasília-DF, teve como 

missão assessorar a tomada de decisão no mais alto nível e em estreita ligação com 

o eixo da Defesa e o eixo da Segurança Pública, consolidando os conhecimentos 

produzidos pelo CIJ e pelos cinco CIR. O CIN funcionou de 24 de julho a 24 de 

agosto e de 5 a 20 de setembro de 2016 (POLO e FORNAZARI, 2017).  

O CISE funcionou, de 1º a 23 de agosto e de 5 a 20 de setembro de 2016, 

e contou com a presença de 110 AI de países amigos, que foram fundamentais para 
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compartilhamento de informações de interesse, especialmente no tema terrorismo 

(POLO e FORNAZARI, 2017).  

O CIJ foi a principal estrutura de Inteligência estabelecida pelo eixo Inteligência. 

Essa instalação funcionou 24 horas por dia, os 7 dias da semana (24/7), durante o 

mesmo período do CIN.  

Agências e Órgãos, integrantes e não-integrantes do SISBIN, participaram dos 

trabalhos desenvolvidos no CIJ, entre elas: O Departamento de Polícia Federal; o 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); a Receita Federal do Brasil 

(RFB); a Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC); a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa); a Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP), do Rio de Janeiro; a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), 

da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro; o Metrô do Rio de Janeiro 

(METRORIO); e a Guarda Municipal (GM) do Rio de Janeiro. (POLO e FORNAZARI, 

2017). 

No CIJ, diariamente, eram difundidos às Agências e Órgãos integrantes 

Sínteses de Eventos Significativos, Análises de Mídia, e Análises de Risco. Outros 

usuários envolvidos na organização do evento como o Comitê RIO 2016, a 

Autoridade Pública Olímpica (APO), a Empresa Olímpica Municipal (EOM) e a Casa 

Civil do Estado do Rio de Janeiro, também receberam os conhecimentos produzidos 

pelo CIJ. 

O sucesso dos trabalhos desenvolvidos no CIJ pode ser sintetizado nas 

afirmações de Polo e Fornazari:   

Esta rede montada proporcionou o alerta oportuno, quando detectada 
qualquer ameaça por parte desses órgãos, por meio do fluxo de 
conhecimento que permeava as respectivas AI que tratavam das ações 
Antiterrorismo. Desse modo, as informações obtidas no terreno permitiram o 
acionamento adequado das estruturas de Contraterrorismo, por intermédio 
do Comitê Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo (CIET) buscando 
obedecer ao princípio da oportunidade e da unidade de esforços, pois os 
meios eram acionados de acordo com o grau e a especificidade da ameaça. 
Destaca-se, assim, a importância da Inteligência permeando os demais 
eixos estruturantes do PESI Rio 2016 (POLO e FORNAZARI, 2017, p 13). 
 

A criação do Centro Integrado Antiterrorismo (CIANT), em 2015, também 

foi uma importante medida adotada para coordenar e integrar as ações de 

inteligência durante os eventos. O CIANT foi supervisionado pela Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge) e coordenado pela PF 

com apoio da ABIN. Sua atuação foi focada no enfrentamento ao terrorismo, contou 
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com a cooperação entre as polícias nacionais e internacionais. Foram analisados os 

perfis de, aproximadamente, 700 mil convidados da organização Olímpica a fim de 

identificar potenciais suspeitos.  

O CIANT promoveu, ainda, a troca de informações entre os órgãos de 

inteligência de outros países e da Interpol, monitorando todas essas informações em 

tempo real. Eram assuntos de interesse e alvo de monitoramento constante: a 

permanência e deslocamento das delegações, atuação de grupos terroristas, 

atuação de grupos ciberativistas e ameaças à realização dos Jogos (SILVA, 2017). 

O Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) também deu sua contribuição no 

eixo inteligência do PESI, por intermédio da Seção de Inteligência Prospectiva e 

Institucional (SIPI) da Divisão de Inteligência (DI) do Centro de Inteligência do 

Exército (CIE). Dessa forma, foram elaborados documentos, visando a orientar os 

trabalhos preliminares e a complementar o banco de dados já existente.  

Operações de busca foram realizadas, bem como a coleta e a análise de dados 

nas diversas agencias integrantes do SIEx. Os conhecimentos eram difundidos ao 

CIE e processados pela Cent Intlg/DI, particularmente no que tange aos dados 

oriundos das 37 (trinta e sete) aditâncias das Agências de Inteligência dos 

Comandos Militares de Área e dos Grandes Comandos e das Agências Especiais. 

Foram recebidos e encaminhados conhecimentos para outras Agências do SISBIN. 

A figura a seguir mostra as principais estruturas presentes nos três eixos de 

atuação do PESI e como se processava o fluxo de informações entre eles: 

  

FIGURA 2  
Fonte: (POLO e FORNAZARI, 2017, p 13) 

 

Segundo a ABIN, foram 8 centros de inteligência nos Jogos, contando 

com mais de 800 profissionais de inteligência nacional e mais de 70 internacionais. 
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Foram produzidos 200 (duzentos) documentos de inteligência, documentos com 

conteúdos táticos destinados à segurança das arenas e das delegações e questões 

logísticas, além de 43 (quarenta e três) avaliações de riscos e 63 (sessenta e três) 

relatórios preparatórios antes das competições.  

Foram confeccionados, ainda, relatórios de Sensibilidade Hoteleira e de 

Fontes de Ameaça, focados em avaliação de risco da estrutura hoteleira do Rio de 

Janeiro, onde se hospedaram integrantes do Comitê Olímpico, autoridades e chefes 

de Estado. Os relatórios de Fontes de Ameaça divulgaram um resumo da avaliação 

da ABIN sobre a origem e gravidade das ameaças sobre o evento, a segurança das 

delegações e do público espectador (ABIN, 2019). 

Dentre as principais Lições Aprendidas nos Jogos Rio 2016, no âmbito do 

SISBIN, estão as discriminadas a seguir: 

a) participação de Órgãos e Agências integrantes e não integrantes do 

SISBIN (como o METRORIO, a SSINTE, a GM do Rio de Janeiro-RJ, o SEAP, entre 

outros) no CIJ. A participação desses Órgãos e Agências proporcionou a necessária 

integração, verificada por intermédio da pronta disponibilização, por parte desses 

Órgãos, das informações necessárias, o que viabilizou um fluxo adequado de dados 

para o bom assessoramento;  

b) implementação de um Painel de Eventos no CIJ. Esse painel 

multimídia era de acesso a todos os Órgãos/Agências integrantes. Nele, eram 

lançados os principais eventos em tempo real e futuros, além de avisos gerais e 

anexo das imagens relativas ao respectivo assunto;  

c) realização das atividades antecipadas de forma Conjunta e 

Interagências. A troca de conhecimentos de Inteligência, ainda nas fases 

preparatórias, foi amplamente incentivada e realizada a contento, evitando o 

retrabalho e os redirecionamentos de esforços dos elementos empregados;  

d) ativação da Cédula Integrada de Inteligência de Segurança Pública 

Setorial (CIISP) nos Comando de Defesa. A CIISP foi uma estrutura no nível tático, 

integrada por representantes dos eixos de Defesa, Segurança Pública e Inteligência, 

a qual coordenou o emprego integrado dos elementos de Inteligência em cada 

competição; 

e) valorização do Canal Técnico de Inteligência realizada por meio da 

confirmação da veracidade do grande volume das informações provenientes de 

origens variadas;  
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f) uso do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) em prol 

da Consciência Situacional, proporcionando o acompanhamento das ações em 

tempo real;  

g) execução do trabalho colaborativo Interagências. O trabalho realizado 

pelas AI nos três eixos ocorreu de forma integrada e complementar, o que favoreceu 

as ações; 

h) desenvolvimento de Sistemas de TI em apoio à Atividade de 

Inteligência;  

i) emprego de Plataformas Aéreas (SARP e o “Olho da Águia”) para 

atender às necessidades de inteligência, sendo mais um sensor da fonte 

Geointeligência (Inteligência de Imagens); e  

j) o acesso aos sistemas de câmeras controlados por órgãos estaduais e 

municipais (POLO e FORNAZARI, 2017).  

Os grandes eventos, em especial dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 

entraram na história brasileira por terem contado com a maior operação de 

cooperação policial internacional da história do Brasil e da própria Interpol. A 

cooperação internacional mostra que o Brasil está executando as melhores práticas 

internacionais para segurança desse tipo de atividade. Fruto disso, atualmente a 

ABIN também faz a representação do governo brasileiro em organismos 

internacionais, como o Comitê Interamericano contra o Terrorismo, da OEA e o Foro 

Especializado em Terrorismo (FET) da Reunião de Ministros do Interior do Mercosul 

e Estados Associados (SILVA, 2017). 

Destaca-se, ainda, a importância do trabalho colaborativo verificado 

durante os trabalhos no CIJ e nas Centrais de Inteligência mobiliadas durante os 

Jogos Rio 2016. A participação ativa dos elementos de ligação que participaram das 

Centrais foi uma parcela considerável do sucesso, pois as situações apresentadas 

eram prontamente esclarecidas com a proatividade dos integrantes. A confiança 

mútua obtida entre as Agências envolvidas nos Jogos Rio 2016, numa temática 

onde a segurança é fundamental, foi fortalecida pela ausência de vazamentos, 

provando que é possível compartilhar conhecimentos de Inteligência dentro do 

SISBIN (POLO e FORNAZARI, 2017).   

Conclui-se, portanto, que é fundamental que com o sucesso obtido 

durante os Jogos Rio 2016 a integração dos esforços das Agências atuantes na área 

de Inteligência permaneça efetiva. Um dos legados das experiências com os 
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Grandes Eventos, em especial, os Jogos Rio 2016, é justamente o fortalecimento de 

uma cultura de cooperação e integração interagências, o qual, certamente, apontará 

demandas por novos equipamentos, protocolos e soluções tecnológicas que 

fortalecerão a capacidade brasileira de combater o terrorismo. 

 

4.5.2 As experiências advindas da Operação Hashtag 

A Operação Hashtag é outro exemplo bem sucedido de como a 

integração do trabalho de inteligência, investigação policial e amparo jurídico podem 

evitar a ocorrência de atentados terroristas, entrando para a história como o primeiro 

caso brasileiro aonde pessoas foram presas com base na aplicação da Lei 

13.260/2016 (Lei Antiterrorismo).  

A preocupação quanto à ameaça de um atentado terrorista por 

extremistas islâmicos nos grandes eventos de 2014 a 2016, residia na eventual 

possibilidade de atentados no Brasil, se não como alvo, mas como palco, a partir de 

uma célula comandada por uma espécie de matriz internacional, vinculada a grupos 

como Al Qaeda e o Estado Islâmico. Nos anos que antecederam os grandes 

eventos, a inteligência estudou o terrorismo a partir da análise dos diferentes grupos 

terroristas internacionais, identificação de possíveis células atuantes no Brasil e 

acompanhamento de indivíduos, residentes ou em trânsito no país, vinculados ou 

ideologicamente simpáticos a grupos extremistas. (THIAGO A.* AUGUSTO 

O.**ALLAN S., 2017) 

Com isso, a Operação Hashtag foi fundamental para o desenvolvimento de 

trabalhos de inteligência que resultaram na identificação e neutralização de 

indivíduos e grupos que estavam em processo de radicalização no país. Tal 

operação foi coordenada pela Polícia Federal brasileira e contou com o apoio dos 

diversos órgãos de inteligência do Estado brasileiro, incluindo as Forças Armadas e 

a ABIN, resultando no desmantelamento de grupos radicais que estavam sendo 

formados em diferentes estados brasileiros. 

Os suspeitos foram acusados de formar uma pequena célula do Estado 

Islâmico no Brasil, compartilhando suas ideias por meio de grupos criados nas redes 

sociais. Foi realizado o monitoramento de um aplicativo de disseminação de 

mensagens que um desses grupos utilizava para promover frases de apoio ao ISIS, 

seus integrantes foram presos em nove estados (Paraná, Amazonas, Ceará, 

Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul).  



64 
 

 

Por meio de quebras de sigilo telefônico, as autoridades rastrearam redes 

sociais, sites acessados e as mensagens trocadas entre o grupo pelo aplicativo 

Telegram  e verificaram intensa comunicação entre os integrantes, conclamando 

interessados a se organizar para prestar apoio ao Estado Islâmico, inclusive com 

treinamento já em território brasileiro (PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO 

PARANÁ, 2016). 

O grupo que se denominava “Defensores da Sharia” planejava comprar 

armamentos para cometer crimes no Brasil e no exterior e, em julho de 2016, foram 

presos por suspeita de planejar um ataque terrorista durante os Jogos Olímpicos do 

Rio. Os crimes cometidos se enquadram nos Art. 3º e 5º da Lei Antiterrorismo, que 

preveem respectivamente: integrar organização terrorista ou promovê-la; e, iniciar 

atos preparatórios tendentes à prática de terrorismo. Em maio de 2017, oito réus 

foram condenados sob denúncia do Ministério Público Federal por tais atos (SILVA, 

2017, p 57). 

A Operação Hashtag também foi alvo de críticas por parte de alguns 

membros da sociedade, que alegam arbitrariedade nas prisões, levando em conta 

que, o “amadorismo” do grupo preso, revela baixo potencial para a execução das 

ações, que afirmavam estar dispostos a pôr em prática durante as suas conversas 

nas redes sociais. Podemos verificar esse tipo de visão em matérias publicadas na 

mídia, como a que escreveu R. Pacheco Jordão, no seu artigo para o jornal El País: 

“O que existe é uma troca de mensagens”, disse à Pública o procurador 
Rafael Brum Miron, do MPF de Curitiba, que apresentou a denúncia contra 
os suspeitos de terrorismo em setembro de 2016. “Dá para perceber uma 
intenção muito forte de fazer isso. Mas o que não se tem é ‘ah, comprou 
arma, comprou explosivo’. Um ato concreto disso não existe”, afirmou. E de 
fato, ao sumarizar sua denúncia de 328 páginas, o promotor circunscreveu a 
disposição dos suspeitos em praticar um atentando terrorista no Rio ao 
campo da “intenção”. 

A denúncia traz uma centena de imagens e um total de 62 trechos de 
diálogos e frases extraídas de grupos do Facebook e do Telegram. Nesses 
trechos, apenas sete contêm alguma menção à Olimpíada. Duas advindas 
de um perfil não identificado pela polícia. Das cinco restantes, quatro são 
atribuídas a Alisson Luan de Oliveira, de Saquarema (RJ); a mais 
contundente indica uma intenção de envenenar as águas do Rio de Janeiro, 
como veremos adiante (JORDÃO, 2017).  

A assertiva acima revela a visão superficial e o desconhecimento que 

alguns membros da sociedade, especialmente os formadores de opinião, têm sobre 

as técnicas e procedimentos utilizados pelos grupos terroristas na atualidade. 

https://brasil.elpais.com/autor/agencia_publica/a/
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/DennciaOperacaoHashtag.pdf
http://brasil.elpais.com/tag/facebook/a
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Esperar para agir apenas quando um atentado for concretizado ou quando todos os 

elementos comprobatórios de uma ação terrorista (líderes estrangeiros identificados 

ou coletes explosivos montados em agentes extremistas a caminho do seu alvo) 

estiverem disponíveis é, no mínimo, uma atitude irresponsável para com a sociedade 

brasileira. 

A despeito das críticas, a operação Hashtag angariou respeito da maior 

parte dos brasileiros. Ressalta-se que a forma de atuar globalizada das 

organizações terroristas, implicou numa atenção especial sobre o tema em todos os 

países do mundo, exigindo assim medidas mais rigorosas por parte do governo 

brasileiro para combater o extremismo no país. Com a Lei Antiterrorismo e a 

cooperação internacional atuando como ferramentas para os órgãos de segurança 

brasileiros, foi possível efetuar a referida operação e garantir a tranquilidade durante 

os grandes eventos de 2014 a 2016 (SILVA, 2017, p 58). 

Dentre as conclusões advindas da Operação Hashtag podemos destacar:  

a) a identificação, em 2015, que as inovações implementadas pelo ISIS a 

partir do método de doutrinação da Al Qaeda, que foram determinantes para a 

expansão e capilaridade alcançadas pelo grupo no mundo desde o início de sua 

formação, encontraram campo fértil em parte dos jovens muçulmanos sunitas no 

Brasil (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017);  

b) o ISIS inovou e aprimorou a propaganda visual e simplificou a 

linguagem da Al Qaeda, utilizando grande aparato tecnológico e propagação na 

internet, com forte apelo emocional, alcançando espaço na mente de vários jovens 

brasileiros (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017);  

c) os brasileiros convertidos passaram por uma trajetória de 

distanciamento familiar, ruptura compelida de práticas da cultura ocidental secular e 

de parte de seu vínculo pátrio, passando por fases de isolamento social (THIAGO 

A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017); 

d) os brasileiros convertidos ao Islã, que não participavam de alguma 

comunidade física (a maioria deles), passaram por experiências isoladas de 

conversão e suas práticas religiosas eram fomentadas por pares nas redes sociais 

(THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017);  

e) também foram observados, entre os convertidos, sentimentos de 

inferioridade, carências relacionadas ao sentimento de pertencimento, problemas 
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conjugais, desemprego e baixas perspectivas laborais (THIAGO A.* AUGUSTO 

O.**ALLAN S., 2017); 

f) o discurso radical supriu os anseios de superioridade, os líderes 

jihadistas ocuparam o espaço de carência paternal, a irmandade dos mujahedin 

substituiu a família, o ideal do califado, sua pátria, a jihad, sua causa, sendo que o 

poder de arregimentação do EI tornou-se particularmente maior perante o público 

jovem (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017); 

g) assim como ocorre na Europa, o Estado Islâmico no Brasil não se 

preocupou em incentivar formação de células dirigidas diretamente por um comando 

central, que planeja todas as ações em detalhes, mas estimulou seus combatentes 

(todo aquele que fez a bay‘ah - juramento) a agirem localmente e de maneira 

simples, mas efetiva (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017);  

h) os extremistas brasileiros podem ser divididos em cinco as camadas: 

comunidades, doutrinadores, defensores do pensamento radical, radicalizados 

dispostos à ação e os já envolvidos no ciclo da ação. A camada mais crítica refere-

se aos indivíduos que iniciaram alguma atividade relacionada ao planejamento e 

preparação para a ação terrorista. É o caso de um dos denunciados, considerado 

líder intelectual do principal grupo identificado na rede, que foi condenado pelo crime 

de atos preparatórios de terrorismo (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017); e 

i) atualmente, as lideranças religiosas islâmicas no Brasil têm pouca ou 

nenhuma influência nos processos de radicalização de seus seguidores. Os líderes 

de fato desses radicais, normalmente, são escolhidos pelos próprios extremistas, 

com base na capacidade de persuasão e no conhecimento mais aprofundado sobre 

a lei islâmica (THIAGO A.* AUGUSTO O.**ALLAN S., 2017).   

A desmobilização de uma rede extremista composta por cidadãos 

brasileiros, trazida a público com a divulgação da Operação Hashtag e dos 

inquéritos, denúncias e processos judiciais, evidenciou a evolução e capacitação da 

Atividade de Inteligência no Brasil para identificar, acompanhar e reprimir a formação 

de células terroristas no território nacional.   

 

5. CONCLUSAO 

A ameaça  terrorista tem deixado suas marcas ao longo de toda a história da 

humanidade, desde civilizações mais antigas como a chinesa até os dias atuais. 

Observa-se que, a despeito do termo Terrorismo ter surgido durante a 
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Revolução Francesa, o uso da violência com o intuito de promover medo na 

sociedade, a fim de se obter objetivos específicos como a conquista de 

territórios, implantação de regimes políticos, lutas de independência, imposição 

de valores religiosos, entre outros, já fora observado nos na China de Sun Tzu e 

nas lutas de povos contra a dominação do Império Romano.  

A Era industrial, no entanto, permitiu o desenvolvimento de armamentos que 

maximizaram o poder de destruição dos grupos terroristas, os quais passaram a 

contar com meios de alta letalidade para consecução de suas ações. Desde 

então o uso de explosivos, armas automáticas e veículos terrestres, marítimos e  

aéreos permitiram que pequenos grupos, ou até mesmo indivíduos isolados,   

tivessem a capacidade de destruir a vida de milhares de pessoas num mesmo 

atentado. 

Já no século XXI, os avanços trazidos pela globalização, por meio do 

desenvolvimento dos sistemas de transporte e redes de informação, foram e têm 

sido utilizados para propagar a causa de grupos terroristas em todo o mundo.  

Tal fato pode ser observado nas ações midiáticas propagadas por grupos como 

a Al Qaeda e o Estado Islâmico, as quais além de disseminar o terror servem 

para angariar novos adeptos à causa terrorista em diferentes países do mundo.   

Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA foram a evidência mais 

clara de que o terrorismo havia atingido um patamar capaz de ameaçar todo o  

sistema internacional, em especial o modo de vida ocidental. Ao atingir um dos 

símbolos da prosperidade do mundo capitalista, as Torres Gêmeas, a Al Qaeda  

mostrou que possuía pessoal motivado e os recursos materiais necessários para 

prosseguir com suas ações em qualquer lugar, sendo a principal responsável por 

trazer o tema terrorismo para o centro da agenda internacional.  

Os atentados relacionados ao extremismo islâmico, apesar da redução 

observada nos últimos anos, permanecem sendo a principal preocupação nos 

países ocidentais no que tange ao terrorismo internacional.  A Al Qaeda, o 

Estado Islâmico, o Talibã, o Al Shabab e o Boko Haran constituem os grupos 

terroristas mais letais da atualidade, suas ideologias e métodos ainda possuem 

simpatizantes em todo o mundo. 

Nesse sentido, o Brasil passou a direcionar seus esforços no sentido de 

cooperar com a Comunidade Internacional no combate ao terror, implementando 

novas legislações, como a Lei nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), além de criar 
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e fortalecer estruturas de combate ao terror, como a ABIN e o COAF. Ressalta-

se que o território brasileiro não possui histórico recente de atentados terroristas, 

em especial os de motivação fundamentalista islâmica, sendo o Brasil um dos 

países ocidentais aonde as comunidades islâmicas estão mais bem integradas, 

vivendo de forma pacífica e ordeira com os brasileiros. 

No entanto o Estado brasileiro não pode prescindir de estar vigilante, a fim de 

que o país não seja palco de atentados. Ressalta-se que o Brasil possui 

vulnerabilidades relacionadas principalmente a permeabilidade de suas 

fronteiras, fazendo com que o  território brasileiro, mesmo que não seja palco de 

um atentado, possa ser utilizado como um local de homizio de pessoal e material 

de redes extremistas, além de ponto de lavagem de dinheiro para o 

financiamento de grupos terroristas internacionais. Cabe ressaltar que a visão, 

muitas vezes ideologizada, sobre o tema também é um empecilho para que se 

desenvolvam no país medidas mais eficazes na prevenção e no combate ao 

terror. 

Observamos, ao longo deste trabalho, que a Atividade de Inteligência é 

imprescindível para o combate ao terror, desempenhando um papel vital na 

identificação de extremistas, no corte das fontes de financiamento, no bloqueio 

de armamentos e munição, entre outros.  

No que tange a legislação e amparo legal, o Brasil deu um importante passo 

no enfrentamento ao terrorismo fruto da aprovação, no ano de 2016, da lei nº 

13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), a qual tipificou o crime de terrorismo no país 

estabelecendo penas aos que incidirem nesse tipo de delito. Destacam-se, 

ainda, a PNI e a ENINT, documentos de mais alto nível do Estado Brasileiro que 

regulam a Atividade de Inteligência do país. Esses documentos colocam o 

terrorismo como sendo um dos principais temas que nortearão os trabalhos do 

SISBIN, constituindo a produção de conhecimentos voltados à ameaça terrorista 

um objetivo estratégico para a inteligência. 

No Brasil a atual estrutura de inteligência foi delineada a partir da criação do 

Sistema Brasileiro de Inteligência, por meio da lei 9.883 de 07 de setembro de 

1999. Esse sistema tem por objetivo realizar a coordenação e integração das 

informações produzidas pelas diversas agências e órgãos de inteligência do 

Estado Brasileiro, tendo como órgão central do sistema a Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN). 
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Para que a Atividade de Inteligência seja eficaz no combate ao terror é 

necessária a somatória dos trabalhos e cooperação entre diferentes órgãos 

estatais, o que tem se observado na prática é que, no Brasil, estes trabalhos são 

realizados e coordenados basicamente pelo Gabinete se Segurança 

Institucional, por meio da ABIN, pelo Ministério da Defesa, especialmente por 

meio do Exército Brasileiro, e pelo Ministério da Justiça por meio da Polícia 

Federal. Nesse sentido esses órgãos desenvolvem as principais atividades 

voltadas para mitigar a ameaça terrorista no país. 

O controle de armas de destruição em massa, a fim de evitar que esse tipo de 

material chegue às mãos de extremistas, é um papel desempenhado 

principalmente pela ABIN e pelo DFPC do Exército Brasileiro, evidenciando o 

papel vital da Atividade de Inteligência nesse tipo de controle e na redução dos 

riscos dos efeitos devastadores que tais materiais podem produzir, se utilizados 

em atentados terroristas. 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o qual atualmente 

é subordinado ao Ministério da Fazenda, é uma unidade de Inteligência 

Financeira do Brasil que recebe as comunicações dos diversos participantes do 

sistema financeiro nacional, monitorando-as e dispõe de uma ampla base de 

dados que permite um acompanhamento cerrado das transações envolvendo 

moeda real e virtual dentro do país. Dessa forma o COAF realiza um papel vital, 

a fim de obter informações voltadas para reduzir o suporte financeiro às 

organizações terroristas no território brasileiro. Considerando que o 

financiamento é uma das espinhas dorsais dos grupos terroristas como o ISIS e 

a Al QAEDA, pode-se concluir que o COAF é um dos principais atores do Estado 

brasileiro no combate ao terrorismo. 

Outro importante recurso de inteligência para combater o terrorismo é a 

Geointeligência, que pode ser utilizada no apoio a atividades de prevenção a 

ataques terroristas contra autoridades, no apoio as ações de minimização de 

vulnerabilidades das infraestruturas críticas e recursos essenciais a ataques 

terroristas, no apoio a prevenção do uso do território nacional para o 

financiamento e apoio ao terrorismo e no apoio a prevenção dos reflexos 

resultantes de medidas antiterroristas de outros países, sendo um valioso 

instrumento de análise e obtenção de dados, favorecendo a execução de 

planejamentos mais minuciosos, concedendo aos decisores uma consciência 
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situacional mais facilitada e cooperando tanto para as ações voltadas ao 

antiterrorismo como para as medidas voltadas ao contraterrorismo. 

Um dos óbices para o desenvolvimento dos trabalhos de inteligência no 

Brasil reside na visão equivocada da sociedade sobre a Atividade de Inteligência, 

especialmente por parte da elite intelectual do país, ligando esta atividade à 

repressão e a violação de direitos humanos. Tal fato dificulta a obtenção de um 

maior apoio da população aos trabalhos de instituições como a ABIN, o EB e a PF, 

sendo esse um desafio a ser vencido no sentido de realizar o enfrentamento do 

terror em melhores condições no país. 

A necessidade de uma melhor organização institucional, a carência de 

regulamentação das operações de inteligência e a reduzida cooperação 

internacional, em especial com os vizinhos sul americanos, são outros desafios 

apontados ao longo deste trabalho para que a Atividade de Inteligência possa obter 

resultados mais eficazes. Sendo assim, o país deve superar essas deficiências por 

meio da busca por uma maior interoperabilidade entre os órgãos de inteligência 

nacionais, por um robusto amparo legal aos agentes de campo e por uma maior 

troca de conhecimentos entre as agências de inteligência brasileiras com as 

agências de nações amigas. 

A deficiente integração dentro do SISBIN pode ser apontada como o 

principal óbice para a melhor efetividade dos trabalhos de inteligência contra as 

ações terroristas no território nacional. Tal deficiência não é exclusiva no Brasil, uma 

vez que relatórios, pós atentados de 11 de setembro, apontaram que a falta de 

compartilhamento de informações entre as agências de inteligência norte 

americanas foram as principais causas que impediram a não antecipação das forças 

de segurança daquele país para impedir tais atentados. No Brasil observa-se que a 

falta de confiança entre os atores que pertencem à Comunidade de Inteligência é um 

fator que restringe o compartilhamento de informações. Assim sendo, o Estado 

Brasileiro tem como desafio a realização ações que promovam a cooperação e a 

busca de confiança mútua entre os diferentes órgãos e agências de inteligência do 

país. 

A despeito dos óbices enfrentados pelo SISBIN na promoção de medidas 

para combater o terrorismo no Brasil, a história recente revela que a Atividade de 

Inteligência brasileira vem obtendo bons resultados no cumprimento dessa missão. 

Nesse trabalho foram apresentadas as experiências de sucesso dos grandes 
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eventos ocorridos no Brasil em 2014 e 2016 e da Operação Hasthag, aonde foram 

realizados trabalhos de inteligência de forma organizada e integrada, os quais 

resultaram num modelo de cooperação a ser mantido dentro do SISBIN, a fim de 

evitar que ocorram atentados no território brasileiro. 

Com relação aos grandes eventos, em especial dos Jogos Olímpicos Rio 

2016, pode-se dizer que foi a maior operação de cooperação policial internacional da 

história do Brasil e da própria Interpol. A cooperação internacional mostra que o 

Brasil passou a adotar as melhores práticas internacionais para segurança desse 

tipo de atividade. O desempenho colaborativo verificado durante os trabalhos, a 

participação ativa dos elementos de ligação nas Centrais de Inteligência e a 

confiança mútua obtida entre as Agências envolvidas nos Jogos Rio 2016 são 

legados que devem ser mantidos para o fortalecimento de uma cultura de 

cooperação e integração interagências, aumentando a capacidade brasileira de 

combater o terrorismo. 

A Operação Hashtag é outro bom exemplo de integração do trabalho de 

inteligência, juntamente com a investigação policial e o amparo jurídico, para evitar a 

ocorrência de atentados terroristas, entrando para a história como o primeiro caso 

brasileiro em que pessoas foram presas com base na aplicação da Lei 13.260/2016 

(Lei Antiterrorismo). Esta operação desmantelou uma rede extremista que estava 

sendo formada no Brasil, evidenciando a evolução e capacitação da Atividade de 

Inteligência no Brasil para identificar, acompanhar e reprimir o terrorismo no território 

nacional. 

Conclui-se, por fim, que o terrorismo ainda é uma ameaça presente na 

comunidade internacional e que o Brasil não está isento da mesma. A Atividade de 

Inteligência brasileira tem um papel vital para prevenção e combate ao terror no 

país. A existência de óbices e deficiências dentro do SISBIN são desafios a serem 

suplantados pela sociedade brasileira, entretanto é inegável o fato de que as 

agências e órgãos de inteligência nacionais já deram provas que têm capacidade 

para cooperar, de maneira decisiva, de forma a manter o território livre de atentados 

terroristas.  
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