PROJETO DE LEI
Dispõe sobre o cumprimento de sanções
impostas por resoluções do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, incluída a
indisponibilidade de ativos de pessoas
naturais e jurídicas e de entidades, e a
designação
nacional
de
pessoas
investigadas ou acusadas de terrorismo,
seu financiamento ou atos correlacionados.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas
naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou
acusadas de terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - ativos - bens, direitos, valores, fundos, recursos ou serviços, de qualquer
natureza, financeiros ou não;
II - indisponibilidade de ativos - proibição de transferir, converter, dispor,
trasladar ou disponibilizar ativos, direta ou indiretamente;
III - bases razoáveis - a existência de indícios ou provas da prática de terrorismo,
seu financiamento ou atos correlacionados, por pessoa natural ou por meio do uso de pessoa
jurídica ou entidade, conforme disposto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - entidades - arranjos ou estruturas legais que não possuem personalidade
jurídica, tais como fundos ou clubes de investimento; e
V - sem demora - imediatamente ou dentro de algumas horas.
Art. 3º A indisponibilidade de ativos de que trata esta Lei ocorrerá nas seguintes
hipóteses:
I - por execução de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou
por designações de seus comitês de sanções;
II - a requerimento de autoridade estrangeira, desde que o pedido de
indisponibilidade apresente bases razoáveis para demonstrar o atendimento aos critérios de

designação estabelecidos em resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de
seus comitês de sanções; ou
III - a requerimento de autoridade brasileira na hipótese de a pessoa natural, a
pessoa jurídica ou a entidade ser objeto de designação nacional.
Art. 4º

A indisponibilidade de ativos não constitui a perda do direito de

propriedade.
Art. 5º São nulos e ineficazes atos de disposição relacionados aos ativos
indisponibilizados com fundamento nesta Lei, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé.
CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS OU DE
DESIGNAÇÕES DE SEUS COMITÊS DE SANÇÕES
Seção I
Do cumprimento imediato
Art. 6º As resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações
Unidas e as designações de seus comitês de sanções são dotadas de executoriedade imediata
na República Federativa do Brasil e dispensam atos de internalização ou homologação para
produzirem efeitos no território nacional.
Parágrafo único. A executoriedade imediata de que trata o caput apenas se
aplica às resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas que versarem
sobre:
I - terrorismo;
II - financiamento de terrorismo; ou
III - proliferação de armas de destruição em massa.
Art. 7º Sem prejuízo da obrigação de cumprimento imediato das resoluções
sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas e das designações de seus comitês
de sanções, as resoluções e as designações de que trata este Capítulo, ou seus extratos, serão
publicadas no Diário Oficial da União pelo Ministério das Relações Exteriores, em língua
portuguesa, para fins de publicidade, em prazo a ser definido em regulamento.
Art. 8º É vedado a todos os brasileiros, residentes ou não, ou a pessoas naturais,
pessoas jurídicas ou entidades em território brasileiro, descumprir, por ação ou omissão,
sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou por
designações de seus comitês de sanções, em benefício de pessoas naturais, pessoas jurídicas ou
entidades sancionadas, inclusive para disponibilizar ativos, direta ou indiretamente, em favor
destas pessoas ou entidades.
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput se aplica aos órgãos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e às entidades da
administração pública indireta.

Art. 9º As pessoas naturais e jurídicas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998, cumprirão, sem demora e sem prévio aviso aos sancionados, as resoluções
do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou as designações de seus comitês de sanções
que determinem a indisponibilidade de ativos de titularidade, direta ou indireta, de pessoas
físicas, de pessoas jurídicas ou de entidades submetidas a sanções decorrentes de tais
resoluções, na forma e nas condições definidas por seu respectivo órgão regulador ou
fiscalizador.
Art. 10. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento imediato, o Ministério da
Justiça comunicará sem demora as sanções de:
I - indisponibilidade de ativos, aos órgãos reguladores ou fiscalizadores para que
comuniquem imediatamente às pessoas naturais ou jurídicas de que trata o art. 9º da Lei nº
9.613, de 1998;
II - restrições à entrada ou à saída de pessoas do território nacional à Polícia
Federal do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, para que adote providências
imediatas de comunicação às empresas de transporte internacional; e
III - restrições à importação ou à exportação de bens à Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, à Polícia Federal do Ministério Extraordinário da
Segurança Pública e às Capitanias dos Portos, para que adotem providências imediatas de
comunicação às administrações aeroportuárias, às empresas aéreas e às autoridades e aos
operadores portuários.
§ 1º A comunicação a que se refere o inciso I do caput será dirigida pelo
Ministério da Justiça, também, para cumprimento sem demora:
I - às corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal;
II - à Agência Nacional de Aviação Civil;
III - ao Departamento Nacional de Trânsito do Ministério das Cidades;
IV - às Capitanias dos Portos;
V - à Agência Nacional de Telecomunicações; e
VI - aos outros órgãos de registro público competentes.
§ 2º As comunicações de que tratam este artigo poderão ser feitas por via
eletrônica, com confirmação de recebimento.
Art. 11. A indisponibilidade de ativos e as tentativas de sua transferência
relacionadas às pessoas naturais, às pessoas jurídicas ou às entidades sancionadas por
resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou por designações de seus comitês de
sanções serão comunicadas ao Ministério da Justiça, aos órgãos reguladores ou fiscalizadores
das pessoas naturais ou das pessoas jurídicas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, e
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.
Seção II
Do auxílio direto judicial

Art. 12. Na hipótese de haver informações sobre a existência de ativos sujeitos à
indisponibilidade ou de pessoas e bens sujeitos a outra espécie de sanção determinada em
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou em designações de seus comitês
de sanções, sem que tenha ocorrido seu cumprimento na forma da Seção I, a União ingressará,
sem demora, com auxílio direto judicial para obtê-la.
Parágrafo único. As pessoas naturais e as pessoas jurídicas de que trata o art. 9º
da Lei nº 9.613, de 1998, na forma e nas condições definidas por seu órgão regulador ou
fiscalizador, e os órgãos e as entidades referidos no art. 10 desta Lei, informarão, sem demora,
ao Ministério da Justiça a existência de pessoas e ativos sujeitos à sanção e as razões pelas
quais deixaram de procedê-la.
Art. 13. O Ministério da Justiça comunicará, sem demora, a existência de ativos
sujeitos à indisponibilidade ou de pessoas e bens sujeitos a outra espécie de sanção à
Advocacia-Geral da União, para que promova, sem demora, o auxílio direto judicial.
Art. 14. Instruído o pedido com os elementos a que se refere o art. 12, o juiz
determinará, no prazo de vinte e quatro horas, contado da data do recebimento dos autos, e
sem a prévia oitiva do requerido, as medidas pertinentes para cumprimento da sanção.
Parágrafo único. Da determinação de que trata o caput serão intimados para
ciência e cumprimento da decisão as partes, os órgãos e as entidades referidos no art. 10 e,
caso seja necessário, a pessoa natural ou jurídica que informou a existência de pessoas ou de
ativos sujeitos à sanção.
Art. 15. O juiz ordenará a citação do requerido para, caso deseje, impugnar a
determinação no prazo de quinze dias, contado da data da citação.
§ 1º A impugnação de que trata o caput não terá efeito suspensivo e versará
somente sobre:
I - homonímia;
II - erro na identificação do requerido ou dos ativos que sejam objeto de sanção;
III - exclusão do requerido da lista de sanções, por força de resolução proferida
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou por designação de seus comitês de sanções;
ou
IV - expiração do prazo de vigência do regime de sanções.
§ 2º A União será ouvida sobre a impugnação no prazo de quinze dias, contado
da data da intimação.
Art. 16. Na hipótese de haver ou não a impugnação, o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. Intimados as partes, os órgãos e as entidades referidos no art.
10 e, caso seja necessário, a pessoa natural ou jurídica que informou a existência dos ativos
sujeitos à sanção, e na hipótese de não haver interposição de recurso, os autos serão
arquivados.
Art. 17. Na hipótese de sobrevir a exclusão posterior do requerido da ação
originária da lista de pessoas sujeitas ao regime de sanções ou qualquer outra razão que,
segundo o Conselho de Segurança das Nações Unidas ou seus comitês de sanções, fundamente
a revogação da sanção, as partes poderão ingressar com ação revisional do que foi estatuído na
sentença.

CAPÍTULO III
DO AUXÍLIO DIRETO JUDICIAL A REQUERIMENTO DE AUTORIDADE ESTRANGEIRA
Art. 18.
A União poderá ingressar com auxílio direto judicial para
indisponibilidade de ativos, a requerimento de autoridade estrangeira, de modo a assegurar o
resultado de investigações administrativas ou criminais e ações em curso em jurisdição
estrangeira em face de terrorismo, seu financiamento e atos correlacionados.
§ 1º O Ministério da Justiça em coordenação com o Ministério das Relações
Exteriores verificará, sem demora, se o requerimento de indisponibilidade de ativos formulado
por autoridade estrangeira apresenta bases razoáveis para o seu atendimento.
§ 2º Verificada a existência de bases razoáveis ao atendimento do requerimento
da autoridade estrangeira, o Ministério da Justiça encaminhará, sem demora, o requerimento à
Advocacia-Geral da União, para que promova, sem demora, o auxílio direto judicial, na hipótese
de haver elementos que demonstrem a existência na República Federativa do Brasil de ativos
sujeitos à medida de indisponibilidade.
Art. 19. Aplica-se o disposto nos art. 14, art. 15, § 1º, incisos I e II, e § 2º, e art.
16 ao auxílio direto judicial.
Parágrafo único. A impugnação de que trata o art. 15 poderá versar também
sobre a ausência de bases razoáveis para estabelecer a relação entre os ativos e os fatos
investigados.
Art. 20. Compete ao Ministério da Justiça, em consulta com a autoridade
estrangeira, informar a Advocacia-Geral da União sobre a situação da investigação ou da ação.
Art. 21. Na hipótese de a autoridade estrangeira informar que não é mais
necessária a indisponibilidade, as partes poderão ingressar com ação revisional do que foi
estatuído na sentença.
Art. 22. Aplica-se, no que couber, o auxílio direto judicial para atender a
requerimento de autoridade estrangeira que tenha por objetivo promover comunicações de
atos processuais e obter outras medidas cautelares ou provas necessárias à investigação
criminal ou às ações criminais em curso em outro país relativas ao financiamento ou apoio a
atos terroristas, nos termos das alíneas “e” e “f” do item 2, da Resolução 1373 (2001) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, de que trata o Decreto nº 3.976, de 18 de outubro
de 2001.
Parágrafo único. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, não
necessitem de prestação jurisdicional, o Ministério da Justiça adotará as providências
necessárias para seu cumprimento.
Art. 23. O Ministério da Justiça informará à autoridade estrangeira requerente:
I - as medidas adotadas; ou
II - a ausência de bases razoáveis para possibilitar o atendimento do
requerimento.

CAPÍTULO IV
DAS DESIGNAÇÕES NACIONAIS
Art. 24. A União será intimada pelo juiz, de ofício, de decisões que decretem
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores de pessoas investigadas ou acusadas, ou
existentes em nome de pessoas interpostas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos
crimes de terrorismo, na hipótese do art. 12 da Lei nº 13.260, de 2016, para que adote, caso
seja necessário, as providências de designação nacional junto ao Conselho de Segurança das
Nações Unidas ou a seu comitê de sanções pertinente.
§ 1º A Advocacia-Geral da União comunicará a decisão ao Ministério da Justiça e
ao Ministério das Relações Exteriores, para que deliberem sobre a designação nacional e, caso
seja necessário, comuniquem-na, sem demora, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas
ou ao seu comitê de sanções pertinente.
§ 2º A designação nacional será acompanhada dos elementos que a
fundamentem, de acordo com o procedimento estabelecido na resolução correspondente do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Art. 25. A designação nacional poderá ser deliberada pelo Ministério da Justiça e
pelo Ministério das Relações Exteriores, para comunicação a outros países, a pedido da Polícia
Federal do Ministério Extraordinário da Segurança Pública ou do Ministério Público Federal,
hipótese em que não será necessária prévia ordem judicial, mediante a indicação de ativos
sujeitos à indisponibilidade em razão de terrorismo, seu financiamento ou atos correlatos,
previstos na Lei nº 13.260, de 2016.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. Os órgãos reguladores ou fiscalizadores das pessoas naturais ou jurídicas
a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, editarão as normas necessárias ao
cumprimento das disposições desta Lei.
Parágrafo único. Cabe aos órgãos reguladores ou fiscalizadores orientar,
supervisionar e fiscalizar o cumprimento das medidas de indisponibilidade de ativos pelas
pessoas naturais ou das pessoas jurídicas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, e
aplicar as penalidades administrativas cabíveis.
Art. 27. O Ministério da Justiça manterá lista de pessoas naturais e jurídicas e
entidades cujos ativos estão sujeitos à indisponibilidade em decorrência de resoluções do
Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de designação de seus comitês de sanções, de
requerimento de outro país ou em virtude de designação nacional.
Art. 28. Qualquer pessoa natural ou jurídica ou entidade, sancionada em
decorrência de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de designação de
seus comitês de sanções, poderá solicitar a sua exclusão das listas de sanções.

§ 1º A solicitação será fundamentada, com vistas a atender aos critérios
estabelecidos na resolução pertinente do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de
designação de seus comitês de sanções, e encaminhada ao Ministério da Justiça.
§ 2º Analisada a solicitação de exclusão, o Ministério da Justiça a encaminhará
ao Ministério das Relações Exteriores, que a transmitirá ao Conselho de Segurança das Nações
Unidas ou ao comitê de sanções pertinente para sua deliberação.
Art. 29. Os ativos indisponibilizados poderão ser parcialmente liberados, caso
seja necessário, para o custeio de despesas ordinárias ou extraordinárias.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se despesas ordinárias, entre
outras:
I - despesas básicas com alimentos, aluguéis, hipotecas, medicamentos,
tratamentos médicos, impostos, seguros e tarifas de serviços públicos;
II - pagamento de honorários profissionais de montante razoável e reembolso de
gastos efetuados em relação com a prestação de serviços jurídicos; e
III - pagamento de taxas ou encargos relacionados com a administração e a
manutenção ordinárias de fundos ou de outros ativos ou recursos indisponíveis.
§ 2º Na hipótese de pessoas naturais, pessoas jurídicas ou entidades incluídas
nas listas de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de designação de seus
comitês de sanções, a liberação parcial dos ativos bloqueados:
I - para o custeio de despesas ordinárias, será autorizada, após notificação do
Conselho de Segurança das Nações Unidas ou do seu comitê de sanções competente, sem que
tenha havido objeção no prazo de quarenta e oito horas, contado da data da notificação; e
II - para o custeio de despesas extraordinárias, será autorizada após notificação e
aprovação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou pelo seu comitê de sanções
competente.
§ 3º Nas hipóteses de indisponibilidade decorrente de requerimento de
autoridade estrangeira ou de ordem judicial brasileira, a liberação parcial compete ao juiz que
decidiu sobre a indisponibilidade, do que será intimada a União, com vistas à comunicação ao
Conselho de Segurança das Nações Unidas ou a seu comitê de sanções competente.
Art. 30. As medidas de auxílio direto judicial previstas nesta Lei tramitarão sob
segredo de justiça.
Art. 31. Nas hipóteses de os ativos estarem sujeitos a qualquer grau de
deterioração ou depreciação ou de haver dificuldade para sua manutenção, poderá ser
requerido ao juízo competente a alienação antecipada dos ativos declarados indisponíveis para
a preservação de seus valores.
§ 1º O interessado será intimado da avaliação dos ativos para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de dez dias, contado da data da intimação.
§ 2º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o valor atribuído
aos ativos, será determinada a sua alienação em leilão ou pregão, preferencialmente
eletrônico, por valor não inferior a setenta e cinco por cento do valor atribuído pela avaliação.
§ 3º Realizado o leilão ou o pregão, a quantia apurada será depositada em conta
bancária remunerada.

§ 4º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão ou no pregão os tributos e as
multas incidentes sobre o ativo alienado.
Art. 32. Será designada pessoa qualificada para a administração, a guarda ou a
custódia dos ativos indisponibilizados, caso seja necessário.
§ 1º Aplicam-se à pessoa designada, no que couber, as disposições legais
relativas ao administrador judicial.
§ 2º Na hipótese de se tratar de ativos financeiros, a sua administração caberá
às instituições em que se encontrem, com incidência do bloqueio dos juros e de outros frutos
civis e rendimentos decorrentes do contrato.
Art. 33. O Ministério da Justiça comunicará:
I - ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal do Ministério Extraordinário
da Segurança Pública as medidas de indisponibilidade de ativos adotadas e as tentativas de
transferência relacionadas às pessoas naturais, às pessoas jurídicas ou às entidades designadas,
para avaliação de abertura ou não de investigação criminal; e
II - ao Ministério das Relações Exteriores as medidas de indisponibilidade
adotadas em cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de
designações de seus comitês de sanções, para conhecimento e comunicação ao respectivo
organismo internacional.
Art. 34. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil, e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, no que couber.
Art. 35. O Poder Executivo federal regulamentará esta Lei no prazo de noventa
dias, contado da data de sua publicação.
Art. 36. Fica revogada a Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Brasília,

PL-INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS (L5)

EMI nº 00008/2018 GSI AGU MJ MRE

Brasília, 5 de Junho de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1.
Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que
“dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas (CSNU), por seus comitês de sanções ou a requerimento de autoridade
estrangeira, incluindo a indisponibilidade de ativos de pessoas e entidades, assim como sobre a
designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, seu financiamento e atos
correlacionados”.
2.
As profundas transformações por que vem passando o cenário internacional,
decorrentes, sobretudo, do fim da chamada “Guerra Fria” entre as duas superpotências então
hegemônicas, vêm promovendo a participação de um grupo maior e mais representativo de
nações nos processos de tomada de decisões com relação à paz e à segurança internacionais.
3.
Essa busca de soluções concertadas e participativas no âmbito da comunidade
internacional tem como um de seus reflexos mais destacados o aumento exponencial do número
de Resoluções editadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, do qual
o Brasil participa com frequência. Ressalte-se que o Brasil é o país em desenvolvimento que
mais vezes foi eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para integrar o seu Conselho de
Segurança, havendo exercido dez mandatos desde 1946.
4.
Na forma dos Capítulos V e VII da Carta das Nações Unidas, incorporada ao
ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1946, foi conferida ao
Conselho de Segurança a principal responsabilidade de determinar a existência de qualquer
ameaça à paz, risco de sua ruptura ou ato de agressão, bem como de fazer recomendações ou
decidir medidas a serem tomadas para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais.
5.
No que concerne à importância que a Carta das Nações Unidas atribui ao Conselho
de Segurança, cabe ressaltar que as decisões desse órgão são únicas e têm caráter obrigatório
para todos os países membros da Organização das Nações Unidas, mercê da relevância de suas
atribuições. Tal obrigatoriedade está expressamente prevista no artigo 25 da Carta, que reza:
Artigo 25
Os Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões do
Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta.

6.
O Brasil, ao ratificar a Carta das Nações Unidas, concordou e se submeteu às
diretrizes estabelecidas com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais, bem como à
obrigatoriedade em executar decisões emanadas do Conselho de Segurança. Nesse sentido, as
decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas devem ser compreendidas como uma
norma imperativa de Direito Internacional Geral (jus congens), reconhecida pela sociedade
internacional como um todo. Referida natureza normativa possui previsão na Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados, internalizada no Brasil por meio do Decreto nº 7.030, de 14
de dezembro de 2009 (arts. 53 e 64).
7.
Conforme essa linha de cooperação internacional para a manutenção da paz e da
segurança, o Brasil deve possuir mecanismos que lhe permitam adotar, de forma mais célere e
eficaz, as medidas necessárias para dar cumprimento às obrigações assumidas pelo País na
ordem internacional, dentre as quais se destaca o bloqueio cautelar de bens, valores e direitos
pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às sanções impostas pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas (CSNU).
8.
A Resolução 1373, internalizada pelo Decreto nº 3.976, de 18 de outubro de 2001, é
o normativo que fundamenta a executoriedade de que trata o anteprojeto, sendo que a menção às
Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas serve como banco de dados de
pesquisa para identificação das pessoas físicas e jurídicas que devem ser objeto do congelamento
de ativos.
9.
O Brasil, ao assinar a Carta das Nações Unidas, se submete às resoluções do
Conselho de Segurança das Nações Unidas de forma imediata. Nesse sentido, por serem
imperativas e terem caráter urgente, tais resoluções devem ser anotadas como de cumprimento
imediato pelo Brasil e deve-se avaliar meios efetivos de publicização, sem demora, de tais
resoluções em território nacional, independente da publicação por meio do decreto presidencial.
10.
Dada a natureza desses bloqueios, em regra utilizados para impedir o uso de bens
para a prática de delitos contra a humanidade, entende-se que essas medidas devem ser
realizadas por procedimento administrativo, sob pena de ineficácia. Com efeito, a celeridade,
nesses casos, é condição essencial da sua efetividade, tendo em vista que, hoje, a movimentação
de recursos, principalmente financeiros, é extremamente veloz, e qualquer atraso pode
possibilitar a execução de atrocidades que representam grave perigo para a paz e a segurança
internacionais.
11.
Importa salientar que a proposta ora apresentada não representa risco de qualquer
desrespeito aos direitos fundamentais das pessoas eventualmente atingidas por tais medidas,
tendo em vista que a via do controle judicial estará sempre aberta ao interessado, de acordo com
a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Nem se
olvide, ainda, que o ordenamento jurídico nacional prevê outras medidas de constrição
administrativa cautelar de bens, cuja constitucionalidade já foi chancelada pelo Supremo
Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade.
12.
Ademais, observe-se que a obrigação de que o País possua procedimentos da espécie
decorre das Recomendações nºs 5, 6 e 7 do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de
Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), de cumprimento obrigatório em razão
não somente da participação do Brasil naquele Grupo, mas da adesão pátria a várias convenções
internacionais, tais como a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional (a Convenção de Palermo, promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de
2004), a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (a Convenção de Mérida,

promulgada pelo Decreto nº 5.687 de 31 de janeiro de 2006) e a Convenção Interamericana
contra o Financiamento do Terrorismo (Decreto nº 5.639, de 26 de dezembro de 2005), bem
como a vinculação a Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que tratam do
combate ao terrorismo e seu financiamento e recomendam a aplicação de medidas de
congelamento de bens ligados a terroristas, também incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio.
13.
As Recomendações do GAFI estatuem a necessidade da criação de instrumentos para
que os países “bloqueiem sem demora os recursos ou outros bens” de propriedade ou em
benefício de qualquer pessoa ou entidade que seja designada pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas, respectivamente para a prevenção e supressão do terrorismo e seu financiamento
(Recomendação nº 6) e para a prevenção, supressão e interrupção do financiamento da
proliferação de armas de destruição em massa (Recomendação nº 7).
14.
Com isso, o Brasil passa a atender a Recomendação do GAFI/FATF, que exige a
executoriedade imediata dessas resoluções, sem que haja qualquer desrespeito ao ordenamento
jurídico pátrio, uma vez que, como já dito, é a Resolução 1373, já internalizada pelo Decreto nº
3.976, de 2001, que permite a execução imediata das posteriores resoluções do CSNU e seus
comitês.
15.
Considerando a executoriedade imediata de tais resoluções sancionatórias do CSNU
e as designações de seus comitês de sanções, faz-se desnecessária qualquer decisão judicial,
como previa a Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015.
16.
Diversos são os países que já adotam em seu ordenamento jurídico instrumentos da
espécie, a exemplo da quase totalidade dos países integrantes do GAFI/FATF, que compreendem
as principais economias, bem como, no âmbito da América Latina (Argentina, Bolívia,
Colômbia, México e Uruguai). Não é despiciendo informar que a inexistência de procedimentos
da espécie pode ser tida como atitude de não colaboração com o sistema internacional de
prevenção e combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, situação
que, de acordo com a Recomendação nº 19 do GAFI/FATF, pode estimular a adoção de
restrições ao comércio e às transações financeiras internacionais, que poderiam ser desde a
imposição de medidas reforçadas de devida diligência nas relações de negócio com esses países,
até mesmo a aplicação de contramedidas, dentre as quais se destacam as limitações a negócios
ou transações financeiras e o fechamento de filiais de instituições do país-alvo.
17.
Ressalte-se, a esse propósito, que o G-20, integrado pelo Brasil, e que é o órgão
internacional que atribui mandatos ao GAFI/FATF, decidiu, em razão de recentes atentados
terroristas em vários países, bem como por força da atuação do grupo terrorista autodenominado
Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ser necessária a adoção de medidas reforçadas para
inibir o financiamento de operações de terrorismo. Nessa linha, o GAFI/FATF também
promoveu levantamento factual das normas das diversas jurisdições, para estabelecer que
aquelas que não adotem o bloqueio de bens de pessoas listadas pelo CSNU estarão sujeitas a
contramedidas por aquele organismo.
18.
Cabe destacar que o não cumprimento das Recomendações do GAFI/FATF pode
implicar em retaliações, que se agravam na medida em que um país demore em sanar as
deficiências. As sanções para um país que não as implemente vão da sua inclusão em listas de
países com deficiências estratégicas (de alto risco ou não cooperativos), à aplicação de
contramedidas pelo sistema financeiro dos demais países ou até a sua exclusão do GAFI/FATF e,
eventualmente, de outros grupos ou organismos internacionais que apoiem esse processo, tais
como o G-20, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Assim, a eventual aplicação

dessas sanções teria efeitos negativos tanto à imagem internacional de um país quanto para sua
atuação nos principais mercados financeiros internacionais.
19.
Nesse contexto, o Brasil deu um importante passo com a promulgação da Lei nº
13.170, de 16 de outubro de 2015, que “disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos
ou valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU”.
No entanto, essa Lei, após ser apreciada pelos organismos internacionais dos quais o Brasil
participa e que realizam avaliações periódicas de seus membros, não foi considerada
tecnicamente de acordo aos padrões internacionais, tendo em vista inconsistências jurídicas e
procedimentais que inviabilizam agilidade no processo de bloqueio de bens ligados a terroristas,
em cumprimento às Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
20.
O Projeto de Lei que ora apresentamos busca sanar as deficiências identificadas na
Lei nº 13.170, de 2015, em especial com relação aos procedimentos para viabilizar a execução
imediata das resoluções.
21.
Essa é a principal inovação trazida pelo anteprojeto. Diferentemente da previsão da
Lei nº 13.170, de 2015, passa a não ser mais necessária a internalização das Resoluções
Sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas no ordenamento jurídico brasileiro
e uma posterior decisão judicial para conferir executoriedade a essas Resoluções.
22.
No novo modelo proposto no anteprojeto, a fase judicial para a execução das
resoluções sancionatórias do CSNU e as designações de seus comitês de sanções resume-se às
situações em que essas normas não estiverem sendo cumpridas e houver a informação da
existência de ativos ou pessoas e bens sujeitos a sanções.
23.
A Lei nº 13.170, de 2015, por sua vez, previa a necessidade de ajuizamento de ação
judicial para cumprimento de toda e qualquer sanção imposta pela ONU, o que não estava de
pleno acordo com as Recomendações do GAFI mencionadas nas considerações gerais.
24.
Apesar da Lei nº 13.170, de 2015, não tratar do requerimento de indisponibilidade de
ativos de países, já há tal previsão na Portaria Conjunta nº 2, de 31 de janeiro de 2017, da
Advocacia-Geral da União, Ministério da Justiça e Cidadania e Ministério das Relações
Exteriores. Não há maiores inovações, apenas a reunião dos normativos em um único diploma.
25.
As designações nacionais já haviam sido previstas em capítulo próprio da Lei nº
13.170, de 2015. Igualmente, a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, já prevê o procedimento
para que o juiz brasileiro sentencie, no curso da investigação ou da ação penal, medidas
assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de
interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos naquela lei.
26.
O anteprojeto visa a regular a intimação da União dessas medidas adotadas pelo Juiz
criminal, para que o Estado brasileiro possa comunicar ao Conselho de Segurança das Nações
Unidas. Novamente, informa-se que já há a previsão da comunicação das designações nacionais
realizadas por meio de decisão judicial na Portaria Conjunta nº 1, de 31 de janeiro de 2017 e,
portanto, o anteprojeto não traz inovação no tocante ao seu art. 24.
27.
O art. 25, por sua vez, prevê a possibilidade de, antes mesmo de haver uma decisão
judicial, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, a pedido da
Polícia Federal ou do Ministério Público, deliberarem acerca da comunicação a terceiros países

da indicação de ativos, naqueles países, sujeitos a indisponibilidade em razão de terrorismo, seu
financiamento e atos correlatos, previstos na Lei nº 13.260, de 2016.
28.
Assim sendo, mostra-se necessário aprovar novo diploma legal que incorpore todos
os ajustes que sanem as preocupações e inconsistências apontadas por organismos internacionais
em relação à Lei nº 13.170, de 2015, tornando a legislação aderente na íntegra aos padrões
internacionais e evitando que o Brasil sofra sanções ou restrições no campo político, diplomático
e financeiro. Nesse sentido, de acordo com o princípio “lex posterior derocat priori”, propõe-se
que esse novo diploma legal revogue totalmente a Lei nº 13.170, de 2015, por tratarem do
mesmo assunto.
29.
São essas, Senhor Presidente, as razões que nos conduzem a submeter ao elevado
descortino de Vossa Excelência as medidas propostas que, se acolhidas, constituirão um
instrumento consentâneo e eficaz em prol da paz e da segurança internacionais.

Respeitosamente,
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