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VOTO-VISTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedi vista para melhor exame da situação posta nos autos e, detidamente analisados,
concluo, com a devida vênia, por divergir, em parte, do voto da relatoria do Des. Federal Marcio
Antônio Rocha.

 
Quanto às preliminares, filio-me ao voto eminente relator, para rejeitá-las, pelos

fundamentos já expostos pela relatoria - com ressalva de fundamentação quanto a eventuais
consequências da ausência de advogado dos apelantes por ocasião do inquérito policial, já que, na
minha opinião, a circunstância de investigados maiores de idade e que não alegaram terem sofrido
coação espontaneamente responderem às perguntas formuladas em sede policial sem o oferecimento
de defensor jamais ensejaria a aplicação da teoria dos frutos envenenados em relação a tudo o que
foi desvendado a partir de tais depoimentos.

 
1. Síntese
 
Quanto ao mérito, o debate acaba por guardar complexidade dado o ineditismo no

enfrentamento da matéria pela Justiça Brasileira, destacando-se alguns dos pontos que norteiam meu
ponto de vista, em alguns aspectos distinto daquele apresentado pelo E. Relator, a saber:

 
a) A luta antiterror, por se basear na teoria do Direito Penal do Inimigo, implica em

ampla redução de garantias individuais do investigado e deve operar preventivamente,
incapacitando o agente e punindo atos preparatórios, mesmo que o ato de terror em si não seja
perpetrado;
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b) Os apelantes não 'promoveram' a organização criminosa Estado Islâmico, pois não
fundaram, administraram ou auxiliaram tal organização, com a qual não mantinham sequer contato;

c) Os apelantes nunca planejaram ato de terror - embora tenham mencionado
possíveis 'atentados' que gostariam de perpetrar, como envenenar um reservatório de água, em
nenhum momento levaram adiante qualquer proposta.  Planejar implica em discutir possibilidades,
dentre elas eleger determinado ato, selecionar participantes, levantar fundos, prospectar o local do
crime, distribuir tarefas, definir a ocasião. Nenhuma idéia lançada chegou a se tornar um projeto, ou
sequer ultrapassar a primeira fase de reflexão, ou brainstorming;

d) Qualquer ato de terror ou suporte a organização terrorista não passou da fase da
cogitacio do iter criminis;

e) De qualquer forma, nenhum ato preparatório - e muito menos algum ato de
execução - jamais iniciou. O sistema jurídico permite o sancionamento autônomo dos atos
preparatórios, porém não da cogitação. Os supostos integrantes do grupo sequer se conheciam ou
tinham fundos ou sede ou hierarquia. No máximo, os apelantes enalteceram ou propagandearam o
terror, fato atípico no sistema brasileiro;

f) O núcleo do tipo 'promover' (organização terrorista) aparece por nove vezes no
código penal, como se irá historiar, em nenhuma ocasião com o sentido que lhe conferiu a denúncia
e a sentença;

f) 'Promover' tem sentido jurídico definido e amadurecido no teste dos casos
concretos, pela doutrina e jurisprudência, significando criar, fundar, perpetrar, gerar, fazer,
empreender - ou 'praticar os atos de execução necessários', segundo Nelson Hungria. Os apelantes
muito propalaram, nada executaram;

g) 'Promover', para fins penais, não tem o sentido de propagandear, incitar ou
enaltecer;

h) A apologia, incitação ou propaganda do terrorismo - do ato terrorista, da pessoa que
o comete ou da organização que o suporta - não é tipificada no ordenamento jurídico pátrio, tendo
recebido o dispositivo correspondente veto presidencial, em prejuízo do combate a odiosa prática do
terror. O projeto de lei antiterror, aprovado às pressas por pressão internacional em vésperas de
evento esportivo global, sofreu oito vetos presidenciais;

i) Os precedentes internacionais por crimes de ódio trazidos pelo voto do Relator, com
a devida vênia, em muito distoam do caso concreto e nunca ensejaram a aplicação da lei antiterror.
Note-se que geraram penas leves e envolveram elementos distintos do caso vertente, com ênfase  na
forma de divulgação do discurso e no alcance do que foi apregoado - como o próprio voto registra.
O foco volta-se para o alcance, o protagonismo e a visibilidade do agente (nos exemplos, a
propaganda ao ódio em programa televisivo ao vivo com duração de 4 horas por líder de facção
anti-democrática composta por homens uniformizados de robe preto e cajado; ou a distribuição de
panfletos de ódio, durante vários anos, por congressista e presidente de partido político);

f) O voto do E. Relator, contudo, bem revela estarmos diante de crime de expressão
(apologia ou incitamento) e não de colaboração para a organização;

g) Em breve pesquisa, verifica-se que a casuística registrada nos Tribunais por países
já maduros no combate ao terrorismo, como no caso dos Estados Unidos, não alcançaria os
apelantes para condená-los. Debate-se qual a solução preventiva adotar relativamente aos 'sleepers'
- terroristas treinados que se encontram dormentes no território norte-americano, potencialmente
aguardando a designação de missão - e, não obstante a presença de um leque de medidas, muitas
delas urgentes, das quais se vale o governo para incapacitar o agente do terror - seja perante a Justiça
(prisão de testemunha material, persecução de crimes de pequena gravidade, aplicação da lei de
suporte material), seja militarmente (declaração presidencial como 'Inimigo' e prisão militar) - não
parecem envolver a condenação, a longas penas, de pessoas que enalteceram o terror mas que: a)
nunca se envolveram em planejamento de atos terroristas, b) nunca foram treinados em território
estrangeiro; c) não mantém comunicação com as organizações assim declaradas; d) não oferecem
apoio material efetivo a integrantes ou financiamento às organizações etc.
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 h) Ainda, acabaram sendo os apelantes condenados a associação criminosa para
promoção de organização terrorista, o que parece desafiar a lógica, com a devida vênia;

i) Ainda que fosse lógico conceber juridicamente uma associação criminosa (não
terrorista) não para cometer o crime fim - o ato de terror - mas sim para criar outra 'associação' ou
'organização' (agora terrorista), no caso concreto as conversas transcritas pelo MPF na denúncia, e
que calcaram a condenação, giravam no campo da intenção.

 
Tais pontos, desenvolvidos adiante, baseiam a divergência ora lançada, com a devida

venia.
 
2. Associação criminosa - 'cogitatio'
 
Foi oferecida denúncia que narra fatos demonstrando a existência de um agrupamento

de pessoas que cogitavam o cometimento de atos de terror e propagandeavam o terrorismo - asso
que jamais chegou a operar ou ingressar no planejamento efetivo de crimes ou em atos preparatórios
para a sua perpetração. Passo a transcrever a denúncia:

 
'Desde data incerta, mas no ano de 2015, até 21 de julho de 2016, os denunciados

LEONID, ALISSON, ISRAEL, OZIRIS, LEVI, HORTÉNCIO, LUÍS GUSTAVO e FERNANDO,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

 
Há, em mais de uma oportunidade, diálogos no sentido de realizar-se votação para a

escolha de um líder (formação de uma Shura - Conselho) e a necessidade de distribuição de cargos
e tarefas para a consecução dos planos traçados. Exemplificativamente, diálogos de 17/02/2016:
denunciados.

 
não sabemos o dia de amanhã, devemos estar preparados, vai que 16:19:23 5
o Brasil entra na coalisão....
 
coalisão 16:19:30
 
Alisson Mussab 16:20:17
Alguns Irmãos que estão no grupo do wpp sabem que tenho a intenção de alugar um

lugar e usar como mussala...
Seria um ponto crucial também para o recrutamento de mais e mais irmãos para o

jihad lisabilillah
 
Abu Khalled 16:21:00
sim, depois que estivermos estruturados, inshallah, financiaremos uma mussala, ou

mesquita e também nos dividiremos em setores de divulgação, comunicação, 16:21:21
 
vamos ter um setor só de contato com o Dawlat 16:21:34
 
pq é de lá que virá nossa principal orientação, depois de Allah e 16:22:04
Seu Mensageiro
 
mas para tudo isso acontecer, temos que formar o grupo, real, concreto 16:22:26
 
e precisamos de muito dinheiro 16:22:34
 
a verdade é que esta questão financeira é crucial 16:22:49
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e estou falando de muito dinheiro mesmo, milhões 16:23:05
 
o principal no momento é nos reunir e começar a trabalhar para adquirir dinheiro

16:23:47
 
Em 11/07/2016, ALISSON reforça a necessidade de uma Shura. Veja-se:
 
Alisson Hussab 19:15:21
Assum Neikum Wa Rámatulahi wa Barakatuh
Irmãos, precisamos marcar um dia de todos se encontrarmos para uma
shua e para darmos a bayat coletiva, insha'Nlah
 
Além da compactuação de uma divisão interna, nesse espaço virtual, ainda, muitas

orientações para a prática de crimes contra o patrimônio eram trocadas, inclusive com a
justificação religiosa para tanto - de forma evidentemente distorcida.

 
Como se referiu em diversas passagens desta inicial, a principal forma de

financiamento dos ideais do grupo seriam saques e espólios. LEONID compartilhou no grupo do
Facebook, e depois no grupo 'Defensores da Sharia' no Telegram, fatwa da revista 'Inspire', da
organização terrorista Al Qaeda justificando os saques e espólios para a realização da Jihad.

 
A título de exemplo, LEONID, em 17/02/2016:
 
Abu Khalled 16:29:33
a questão é simples, vamos formar um grupo, treinar, comprar
armas, saquear e aspoliar, investir em recrutamento e treinamento
 
ALISSON, por sua vez, já possuía em sua residência diversos números de cartões de

créditos e já havia pesquisado sobre como realizar fraudes por meio da internet, para a obtenção
de recursos. Ou seja, havia a intenção clara e bem compreendida por todos acerca da formação de
um grupo para a prática de crimes. Tanto é que a preocupação com o sigilo das comunicações era
frequente entre os denunciados.

 
Além dos grupos acima mencionados, há o e-mail (abordado exaustivamente no item

2.2 da presente inicial) enviado por LEONID aos demais denunciados, que demonstra o
reconhecimento dos 'irmãos' como idealizadores de um objetivo comum - muito bem esclarecido na
mensagem virtual.

 
Os diálogos nas ferramentas de conversações privadas do Facebook entre os

denunciados, bem como a troca de número de celulares para contato em aplicativos de conversação
criptografada, aliados às amizades virtuais no mais diferentes Sites de relacionamento, demonstram
o propósito associativo.'

 
Os apelantes tinham a intenção de montar associação para a prática de crimes,

associação que não chegaram a constituir ou fazer operar, muito embora tenham trocado idéias por
longo período de tempo sobre objetivos comuns, talvez quase um ano - vale dizer, teriam tido
tempo, caso realmente desejassem levar avante a empreita.

 
Porém não bastaria que os réus formassem a associação, deveriam se unir em torno do

cometimento de crimes específicos, desta feita a prática do ato de terror.
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Inicialmente, não vejo a possibilidade jurídica de cogitar-se de associação criminosa
(crime comum) visando cometer o crime de promover organização terrorista - a associação deve
visar o cometimento de crime de dano, e não de perigo, qual seja o próprio ato de terror, e
constituiria bis in idem a condenação por duplo delito associativo.

 
Quanto a se associarem para a prática de atos de terror, tem-se que nunca foram

seriamente cogitados. Quanto a se associarem para difundir e apologizar o terrorismo - conduta
perpetrada, segundo a prova - a ação não é típica.

 
2.1. Art. 288 do CP
 
Segundo a sentença, restou comprovada a estabilidade das relações havidas entre sete

dos denunciados, que com frequência dialogavam para promover a organização terrorista Estado
Islâmico, para realizar atos preparatórios de terrorismo (art. 5º da Lei nº 13.60/16), atos de
terrorismo propriamente ditos (art. 2º da Lei nº 13.260/16) e crimes de preconceito (Lei nº
7.719/89).

 
O artigo 288 do Código Penal contempla a associação de três ou mais pessoas, para o

fim específico de cometer crimes. É crime formal, independe do resultado criminoso objetivado pela
associação e constitui ato preparatório punível.

 
Nelson Hungria, analisando o tipo penal - à época denominado delito de quadrilha ou

bando - definia como 'suficiente o mero fato de se associarem mais de três pessoas (no mínimo
quatro) para o fim de cometer crimes, sem necessidade, sequer, do comêço de execução de qualquer
dêstes, isto é, independentemente da atuação do mais ou menos extenso plano criminoso que os
associados se hajam proposto'.

 
Trazia pitorescos exemplos, como o cangaceirismo do sertão nordestino e abigeatores.

Precisava a consumação como o momento associativo, o qual já apresenta perigo suficientemente
grave para alarmar o público e conturbar a paz ou tranquilidade de ânimo da convivência civil. E
assim aclarava: 'Não fôra o grave perigo concreto que a organização da quadrilha ou bando
representa por si mesma, e não passaria de mero ato preparatório, penalmente irrelevante'. Referia
ainda o caráter estável ou permanente da associação, para o fim de perpetração de uma
indeterminada série de crimes, bastando a organização rudimentar, a caracterizar-se apenas pela
continuada vontade de um esforço comum (Nelson Hungria. Comentários ao Código Penal - Vol.
IX. Ed. Forense. 1959).

 
Verifica-se que o crime de associação criminosa, por punir atos preparatórios, dispensa

a execução de plano criminoso engendrado pelo grupo. É dizer, a mera associação estável e
permanente para o fim de praticar crimes já constitui o crime, independentemente da perpetração
dos crimes pretendidos.

 
Entretanto, conforme ressalva feita por Guilherme de Souza Nucci, a finalidade

específica demandada não autoriza a criminalização de um singelo ajuntamento de pessoas que não
têm a menor noção do que fazer (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal comentado. Ed, Forense.
2017).

 
Luiz Regis Prado, em seu Tratado de Direito Penal Brasileiro, citando Heleno Fragoso,

adverte:
'Para evitar eventual dúvida, adverte-se que 'não basta o acordo de vontades,

enquanto se manifeste por palavras ou mesmo por reuniões. É necessário que a associação se
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traduza por atos e organização do bando, motivo pelo qual, na prática, não é fácil demonstrar a
existência da quadrilha antes do seu efetivo funcionamento'.

 
Magalhães Noronha não distoa deste entendimento:
'É mister, portanto, que essa reunião de pessoas tenha como escopo o cometimento de

delitos. Se o fim é outro, ainda que ilícito ou imoral, não existirá o tipo de que estamos tratando...
Não bastam meros atos preparatórios da convenção comum; não é suficiente simples troca de
idéias, ou conversas 'por alto' acerca do fim, mas o propósito firme e deliberado, a resolução
seriamente formada, com programa a ser posto em execução em tempo relativamente próximo, de
modo que se possam divisar de fato a lesão jurídica e o perigo social, contra os quais se dirige a
tutela penal'.

 
Os alertas se amoldam ao caso em análise, estando o problema de alguma forma

relacionado ao momento consumativo da associação - que pode não coincidir com o momento
consumativo do crime de dano a ser perpetrado. Como é ato de execução punível, não se admite a
tentativa - vale dizer, não se concebe punição de 'atos de execução de atos de execução' do crime de
dano. Se por um lado não há necessidade do cometimento do crime-fim, a aferição da seriedade,
capacidade de realização e, em gera, mesmo a iminência da realização do objetivo comum acabam
tendo exigência típica ('especificamente para cometer crimes').

 
Assim, para colocar o problema, depara-se com a dificuldade de perceber tanto a

seriedade, quanto a própria consumação, de uma associação cujos integrantes se limitam não a
formular planos para algum crime, mas sim, como em um grupo de iguais, externar a idolatria ao
terror, a rebeldia contra o mundo e a vontade de cometer atrocidades.

 
Percebe-se a seriedade, talvez, do apelante Leonid, com seus planos de traficar armas

para angariar fundos e sua insistência em arregimentar comparsas - porém a associação exige
pluralidade de integrantes comprometidos. Não se pode aferir a seriedade de Alisson, por exemplo,
que, em certa ocasião, afirma que deixou de viajar para integrar o Estado Islâmico porque no dia
em que iria comprar passagens houve um atentado na Europa e fecharam as fronteiras - afirmativa
totalmente desprovida de sentido e que mais parece um pretexto para a sua inação.

 
Mesmo em 17/7/2016 sequer os integrantes das conversas online sabiam quem estaria

participando seriamente. Em fls. 70, a denúncia transcreve o ultimatum feito por Leonid na data:
'A idéia agora é migrar e se reunir pessoalmente, esquecer internet. Quem não fizer

isso dentro de 30 dias, o grupo vai estar fechado e vamo agir com quem estiver. Se estiver uma só
pessoa, vai agir uma só pessoa. Se tiver duas, vai agir duas. Se tiver cinco, irão agir cinco
pessoas'... 'Parar de falar e começar a agir. Se toda essa falação que temos feito todo esse tempo, se
a gente colocar em ações, isso vai dar muitos frutos'.

 
O MPF, ao longo de centenas de páginas, faz transcrever trechos descontextualizados

de conversas, muitas vezes sem referência a datas, tirando conclusões bastante remotas, distanciadas
dos fatos - chega a narrar como 'tentativa' de aquisição de arma AK-47 por Alisson o envio de um e-
mail, cuja data não refere, em que ele simplesmente indaga a alguém sobre as condições de compra
de tal arma. Enfatiza a intenção do envenenamento de reservatório, que consistiu nisso:

 
- 'De fato as olimpíadas seria uma ótima chance... Alguém aqui manja em manusear materiais
químicos? Eu mais ou menos... Já imaginaram um ataque bio químico, contaminar as águas em uma
estação de abastecimento de água por exemplo? Fazer tipo um pogrom contra os kaffirs, entraria pra
história, e garanto que seria muito eficaz, o problema é que não daria para fazer isso com poucas
pessoas, no mínimo 5 no grupo... Ou caso for exagero demais faríamos um ataque mais simples, eu
estaria disposto...'
- 'Masha allah'.
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- 'Ou fazer igual aos chechenos naquela maratona em Boston. Mas pra isso tem q planejar
pessoalmente e sem suspeita'.
- 'Acho que o pogrom seria muito mais fácil e sem suspeita... As Olimpíadas já estão nas portas'.
 
 
Pelo que se colhe a partir de pesquisas no site de buscas Google, a Estação de

Tratamento de Águas do Guandu, localizado em Nova Iguaçu (RJ), é responsável pelo
abastecimento de 85% da cidade do Rio de Janeiro, com vazão de 3,6 bilhões de litros de água por
dia. Envenenar uma fonte dessa magnitude exigiria, estimativamente, 90 mil litros de solução
química capaz de provocar toxicidade, ou algo como seis caminhões-pipa de médio porte.

 
Assim, questionável a seriedade da associação, o seu firme desiderato de cometer

crimes.
 
À luz dos princípios da taxatividade e da ofensividade, não pode ser admitida a

condenação pela simples intenção de ajuste de vontades, sob pena de admitir-se a punição de
pensamentos. Reforço que o mero desejo de praticar um crime (voluntas sceleris), anterior à própria
formação da associação (societas sceleris), não é legitimador da intervenção penal, haja vista a
ausência de potencial lesivo.

 
O ato preparatório de perigo remoto não está abrangido pelo campo de incidência

do artigo em análise. A finalidade específica de cometer crimes integra o tipo, e sua caracterização
a exige séria e minimamente amedurecida - saber-se, ao menos, qual crime exatamente será
cometido. Mas no caso, jamais foi planejado qualquer ato de terror que justificasse a criminalização
pela cogitação. Consumaram a apologia ao terror, que sabiam ser atípico.

 
Por essas razões, com a devida vênia, concluo pela absolvição dos réus LEONID,

ALISSON, OZIRIS, LEVI, ISRAEL, HORTÊNCIO e LUIS GUSTAVO da imputação de prática do
delito do artigo 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal - e adicionais argumentos relativos ao presente tópico serão mencionados ao longo do voto.

 
3. Prevenção penal ao terrorismo - bases teóricas
 
Inicialmente, cumpre dizer que muitas das críticas que a doutrina jurídica nacional

assaca à lei anti-terror, em especial contra a criminalização de estágios precedentes e preparatórios
ao próprio ato de terror, são infundadas, não compreendendo a natureza do que se pretende coibir.

 
A finalidade da norma antiterror é combater não somente as ações concretas (dano) dos

grupos extremistas, mas também os atos preparatórios (perigo de dano) postos em prática por seus
aficcionados, conforme desenvolvimento da teoria internacional.

 
Assim, puníveis uma série de condutas precedentes ao início do iter criminis do ato de

terror propriamente dito, com base em teorização jurídica válida, não constituindo o alcance penal
de tais ações exercício de futurologia ou, como dito por alguém, inspiradas no filme Minority Report
- desde que soluções coerentes com o Direito sejam apropriadamente desenhadas pela
jurisprudência, pois a punição de atos preparatórios deve obedecer a pressupostos jurídicos, não
dispensando a aplicação das teorias de direito penal.

 
Isso porque os atos de terrorismo distinguem-se dos demais ilícitos em diversos

aspectos, explorando a assimetria informativa e utilizando a violência contra alvos aleatórios e
'inocentes', de modo a inculcar, a baixo custo, o temor e a paralisia no seio de grandes grupos
populacionais, semeando estado de guerra, com objetivos de desestabilização da democracia, sendo,
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em geral, repelidas as próprias conquistas civilizacionais. É extrema a magnitude da lesão a bens
jurídicos de ordem coletiva, atingindo simultaneamente e mantendo em estado de ameaça um
número indeterminado de pessoas. Em regra, o propósito do terrorismo, independentemente do
substrato ideológico que o anima, é desestabilizar a ordem política no seio da comunidade
sociopolítica, afrontando a expectativa de segurança garantida pelo Estado. Vale dizer, tem a
pretensão de eliminar violentamente a própria sociedade política, que precisa se defender,
preventivamente. Impacta bens jurídicos difusos e coletivos, o direito a vida e a paz pública, a
economia, o sistema financeiro, a ordem e a segurança públicas.

 
Dentre as teorias que justificam o recrudescimento na repressão penal - movimento

também denominado de neocriminalização - figura com maior relevância a Teoria do Direito Penal
do Inimigo, inaugurada pelo filosofo alemão Günther Jakobs. Em sua obra, o professor Jakobs
defende a ideia do Direito Penal como um instrumento garantidor da funcionalidade e da eficácia do
sistema social. Encerra, basicamente, a dicotomia entre o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal
do Inimigo - o primeiro aplicável à delinquência comum, sancionando o cidadão que não observar
os parâmetros de conduta pré-estabelecidos pelo ordenamento (prevenção geral positiva); e o
segundo, à macrocriminalidade, visando à destruição do dito inimigo do sistema, a fim de preservar
a ordem política e social frente a ameaças de tal nível que expõem ao risco a própria existência da
sociedade política (prevenção especial).

 
Para Jakobs, somente pode ser considerado cidadão o indivíduo cujo comportamento

pessoal ofereça garantias necessárias à concretização de um mínimo normativo, que é vinculante e
intransponível. Ao transpor essa barreira, essa ordem mínima juridicamente vinculante, o indivíduo
não pode mais ser considerado dentro do ordenamento jurídico vigente.

 
Inimigo, então, é aquele que descumpre, de forma radical e permanente, a ordem

vigente, não conseguindo mais se ajustar à sociedade, que pretende dizimar, e, por essa razão, deve
ser tratado como adversário, sendo necessário combatê-lo (Günther Jakobs e Manuel Cancio Meliá.
Dierito Penal do Inimigo: noções e críticas. 6ª edição. Organização e tradução de André Callegari e
Nereu José Giocomolli. Ed. Livraria do Advogado. 2015).

 
Assim, o delinquente comum sofrerá persecução penal sem grave perturbação de sua

personalidade, de seu status de cidadão (ou de pessoa), consubstanciados em determinados direitos e
garantias constitucionais, que serão limitados na medida da ordem tradicional. Já o inimigo sofre um
processo de despersonalização, no qual será destituído da ordem jurídica protetora, tornando-se  um
agressor e um não-cidadão (ou uma não-pessoa).

 
Buscando, então, assegurar a legitimidade da ordem jurídica diante dos riscos

impingidos pela ação da macrocriminalidade, o Estado se protege:
a) promove a antecipação da incidência da tutela penal, vale dizer, tipifica condutas

dispensando a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, criminalizando os ditos delitos de perigo;
sanciona os atos preparatórios e criminaliza a participação ou o auxílio a determinadas organizações;

b) relativiza garantias penais e processuais, além de aplicar um regime punitivo mais
grave (Direito Penal de terceira velocidade), quando não a própria legislação de guerra (militar);

c) institui instrumentos de urgência, incorporando ao ordenamento a flexibilização ou
inteira supressão de garantias do réu e que possam permitir a instantânea incapacitação do agente
pelo Estado, providências dignas de um estado de exceção (Alexandre Rocha Almeida de Moraes.
Direito Penal do Inimigo. A terceira velocidade do Direito Penal. Ed. Juruá. 2009).

 
O quadro de recrudescência acima sintetizado é, sobretudo, legitimo, desde que tratado

sob saudável e criterioso prisma jurídico, que supõe distinções e classificação de condutas,
necessário o cumprimento da legislação em vigor, ou ao menos dos standards que nos legou a
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casuística internacional, mais madura - e que não impliquem na segregação daquele que simpatiza,
deseja ou idealiza, sem que tenha capacidade de ação, quando a lei não pune a mera simpatia,
propaganda ou apologia, como a brasileira.

 
4. Legislação nacional
 
No Brasil, além do art. 4º, inciso VIII, da CF, a criminalização das práticas

relacionadas ao terrorismo decorre de imperativo de proteção expresso tanto no artigo 5º, inciso
XLIII, quanto nos inúmeros tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e com os quais se
comprometeu perante à ONU, com especial destaque à Convenção Interamericana contra o
Terrorismo de Barbados, internalizada pelo Decreto nº 5.639/05, cotejada com a Convenção
Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, promulgada entre nós pelo Decreto
nº 5.640/05.

 
Nos termos da Convenção Interamericana, cada Estado signatário irá estabelecer sua

própria legislação antiterror, tendo a obrigação de internalizar uma série instrumentos internacionais
lá arrolados (artigo 2o, parágrafo 1), além de medidas preventivas e repressivas (artigo 4o), sempre
com pleno respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais (artigo 15o).

 
Na seara infraconstitucional, antes da Lei nº 13.260/16, o tema era mencionado raras

vezes e de forma imprecisa. Ganha maior expressão na Lei de Segurança Nacional (Lei nº
7.170/83), sendo, mais tarde, referido na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), mas sem muito
acrescentar, tendo em vista que nossa Carta Magna já o havia classificado como crime hediondo.

 
Nesse contexto e às vésperas de sediar grandes eventos globais esportivos e por

pressão da comunidade internacional, foi promulgada a controversa Lei nº 13.260/16, que recebeu
oito vetos presidenciais. Aborda não somente as condutas terroristas, mas também uma série de
atos a ela conexos, que propiciam a atuação dos grupos extremistas.

 
4.1 Imputação do delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e a fase do cogitatio
 
Os apelantes LEONID, ALISSON, OZIRIS, LEVI, ISRAEL, HORTÊNCIO, LUIS

GUSTAVO e FERNANDO foram condenados por promover a organização terrorista Estado
Islâmico, nos termos do dispositivo em questão.

 
Sua atuação se deu, basicamente, por meio de publicações em redes sociais, diálogos e

compartilhamento de conteúdo em grupos fechados ou de forma direta em rede social Facebook e
aplicativo Telegram, assim como pela troca de e-mails em que expressavam desejo de formar célula
do grupo extremista Estado Islâmico em território nacional; manifestavam devoção e irrestrito apoio
às ações promovidas pelos radicais islâmicos, afirmando, inclusive, a intenção de ação terrorista no
decorrer os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o objetivo de reunião para a preparação de
treinamento e futura migração à região de dominação do grupo extremista.

 
O conjunto probatório dos autos demonstra em fotos e transcrições o material sobre o

qual se funda o libelo acusatório. Controverte-se tão somente em relação ao enquadramento jurídico
de tais condutas.

 
Dentre as publicações em ambientes virtuais, são vídeos e fotos contendo clara

apologia ao Estado Islâmico e exaltando sua ideologia fundamentalista. Já em relação aos diálogos,
os excertos encartados na inicial demonstram que os réus mantinham-se atualizados sobre as ações
daquele grupo, trocavam informações das mais diversas sobre o assunto terrorismo, almejavam
ações terroristas em território nacional, principalmente em razão do evento olímpico realizado na
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capital fluminense no ano de 2016, e, ainda, externavam desejo de associação futura, tanto para a
realização de treinamentos, quanto para a execução de pequenos delitos, visando ou a emigração
para se somarem às tropas de guerrilheiros do Islão, ou a formação de uma célula terrorista em
território nacional.

 
O que não há no material probatório é a notícia de qualquer contato com o Estado

Islâmico, ou treinamento paramilitar, ou planejamento efetivo de ação de terror, ou recebimento de
qualquer missão, ou fornecimento de apoio, informações, abrigo ou documentação a qualquer
terrorista, ou financiamento de ações - aliás, não contavam com quaisquer recursos para levar seus
desejos avante.

 
Na hipótese, por mais desprezíveis que sejam os fatos ora analisados, parece-me que as

condutas atribuídas aos réus não se coadunam com a elementar descritiva do verbo 'promover'
prevista no tipo pelo qual foram condenados.

 
Corretamente, aponta a Defensoria Pública da União a atipicidade das condutas

apuradas. A denúncia jamais narrou, e a investigação policial ou a instrução penal jamais lograram
demonstrar a existência de qualquer pendor para a ação; ou o planejamento concreto de qualquer
ato, seja preparatório, seja de próprio terror, que fosse além de frases soltas externando desejos de
explodir ou contaminar represa; ou a presença de mínima capacidade de organização ou senso
prático; ou a existência de fonte de custeio ou financiamento; ou a capacidade paramilitar; e muito
menos a aquisição de armamentos, explosivos ou componentes químicos destinados à prática de
atentados.

 
4.2. Punição de 'atos preparatórios de atos preparatórios'?
 
Quando não está presente o dano, a punição de atos preparatórios obedece especial e

rigoroso regime jurídico, e sua ocorrência está presa à critérios que permitam afastar o dano quando
este demanda especial proteção do Estado - como o terrorismo.

 
Por isso, no ordenamento jurídico brasileiro, excepcionalmente admite-se a

criminalização do âmbito prévio, a antecipação da tutela penal (vorfeldkriminalisierung).Todavia, é
necessário estabelecer um ponto de referência, a partir do qual os atos, até então irrelevantes para o
Direito Penal, passam a ser criminalizados.

 
Considerando que o ato preparatório é aquele que estabelece as condições idôneas para

a execução de um delito planejado - apartir de quando se extrapola a mera planificação interna do
fato, até que seja dado início à imediata execução típica da vontade delitiva - não é possível
admitirmos o extremo da criminalização da mera vontade ou intenção do agente, sob pena de se
estar corroborando com a subjetivização do Direito Penal.

 
No entender de Luiz Flávio Gomes: 'Quando aconduta apresenta remota distância

frente ao bem jurídico (ou seja, quando o bem jurídico não entra no raio de relevância da
periculosidade da conduta) a incidência do direito penal viola o princípio da ofensividade, bem
como o da proporcionalidade'. Conclui que, 'para a punibilidade do fato, é fundamental que o
objeto de tutela (e o ataque) realmente tenha entrado no 'raio de ação' da conduta perigosa e que a
lesão se mostra concretamente provável' (Luiz Flávio Gomes. Débora de Souza de Almeida. Fábio
Roque Júnior. Rogério Sanches Cunha. Ronaldo Batista Pinto.Terrorismo. Ed. Juspodivm. 2017).

 
Ainda na lição de Luiz Flávio Gomes, o perigo abstrato de periculosidade real seria a

barreira máxima da intervenção punitiva - o ato de dirigir embriagado com a capacidade
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psicomotora alterada é dado como exemplo pelo professor, não alcançando, para traçar um paralelo
com o caso concreto, a intenção, não concretizada, de dirigir embriagado.

 
No caso dos autos, as conversas tendentes a desestabilização democrática

não ingressaram na fase de preparação, ou dos atos preparatórios. A conversa entre os apelantes
- embora possa ser considerada de cunho propagandistico, ao menos deles para com eles - não
esgotou, para o núcleo do tipo 'promover', a fase da cogitação.

 
'Cogitação é aquela fase do iter criminis que se passa na mente do agente. Aqui ele

define a infração penal que deseja praticar, representando e antecipando mentalmente o resultado
que busca alcançar.' (GRECO, 2008, p. 268).

 
Bom que se repita, não há nem longinquamente a presença sequer de um planejamento

minimamente delimitado, no tempo e no espaço, de alguma ação ou atentado, que compreenda a
escolha de um objetivo, a divisão de tarefas, a organização de um fluxo de ação, a prospecção de
local, a captação de informações adicionais, a relação de instrumentos a utilizar e a responsabilidade
por sua angariação. Jamais definiram qualquer linha de ação alguma vez no longo tempo de troca de
idéias.

 
Vale dizer, nunca ingressaram nos 'atos preparatórios'. Poderiam os apelantes ter se

sujeitado a medidas coercitivas de investigação, de caráter preventivo, pois a teoria as prevê bastante
agressivas. Porém não se diga possível a condenação se não ingressaram em atos preparatórios - que
são aqueles puníveis conforme a teoria internacional, à mingua da tipificação da apologia.

 
'Os atos preparatórios constituem atividades materiais ou morais de organização

prévia dos meios ou instrumentos para o cometimento do crime. Tanto pode ser a aquisição ou
municiamento da arma para o homicídio, como a atitude de atrair a vítima para determinado lugar
para ser atacada.' (DOTTI, 2001, p. 325).

 
Em regra, os atos preparatórios não são puníveis - e a sua punibilidade no contexto do

terrorismo não dispensa o standard jurídico de início de atos de execução:
 
'Os atos preparatórios também não são puníveis, a não ser quando o legislador os

define como atos executórios de outro delito autônomo. Nesses casos, o sujeito pratica crime não
porque realizou atos preparatórios do crime que pretendia cometer no futuro, mas sim porque
praticou atos executórios de outro delito. Ex.: aquele que, desejando cometer uma falsidade, fabrica
aparelho próprio para isso, responde pelo crime do art. 291 do CP. É punido não por que realizou
ato preparatório (a fabricação do instrumento) da falsidade futura, mas porque realizou a conduta
descrita no dispositivo citado.' (JESUS, 2010, p. 372)

 
Atribui a denuncia planejamento de terror - o que poderia constituir, com boa vontade,

ato preparatório punível - em conversas perpetradas através de mensagens escritas em aplicativo de
celular, por pessoas que jamais se conheceram e residiam em Estados diversos da federação, e que
sequer recursos para viajar pareciam deter. Troca de idéias por Telegram, realizada entre
desconhecidos, sem estabelecimento de elos de confiança. Idéias puerís, que jamais lograram
continuidade ou amadurecimento - por exemplo, a postagem de uma receita de como fabricar
explosivos, extraída da Internet, sem que jamais tivesse ocorrido qualquer ulterior cogitação de
quem compraria os ingredientes, com quais fundos, aonde e quando tais explosivos seriam
concretamente utilizados, qual a capacidade de destruição do artefato etc. Idéias soltas, que eram
abandonadas tão logo externadas, sem que os membros sequer se dedicassem a um brainstorming, a
avaliação de hipóteses, quanto mais o planejamento organizado.
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Digno de nota que o desvario perdurou pelo longo período de um ano, jamais saindo
do nível da externalização de um desejo para ganhar o terreno do efetivo planejamento.

 
A peça acusatória relata e a prova indica que houve incitação ao ódio e a intolerância,

assim como a difusão dos ideais extremistas do Islã e do terrorismo - vale dizer, atos de apologia,
idolatria ou propaganda ao terrorismo. Porém, no Brasil, o tipo penal que previa tais condutas
recebeu o veto presidencial.

 
Assim, em que pese que o voto de relatoria corretamente advogue a repressão ao

discurso de ódio e a incitação à violência - o que não implicaria, aliás, a subsunção à lei anti-terror,
como de fato nenhum dos exemplos mencionados pelo E. Relator referia-se a essa legislação e
continha elementos adicionais e distintivos da questão aqui tratada - é fato que não existe, na
legislação nacional, o crime de apologia ou incitação ao terrorismo.

 
Os apelantes, eternos propagandistas, nunca tiveram sequer contato com a organização

terrorista a que foram condenados a promover, o que está provado nos autos quando, por exemplo,
Leonid fala sobre o juramento ou baya:

 
'Aqui estamos tendo um ao outro por testemunha, declaramos aos irmãos que

conhecemos. Presto testemunho de fidelidade ao Amir Abu Bakr Al Bagdad e prometo obedecê-lo
enquanto ele obedecer o Alcorão e a Sunnah... o máximo que podemos fazer no momento é isso,
dizer uns aos outros, diga a quem vc confia, diga pela net mesmo, aqui no Brasil não tem como
fazer mais que isso no momento já que não existe um líder correto e de coragem, várias pessoas
estão gravando vídeos dando a baya e enviando para contatos no Dawlat' (fls. 80).

 
4.3. O núcleo do tipo 'Promover' 
 
Os apelantes foram condenados pelo artigo 3º da Lei nº 13.260/16, que pune os atos de

'promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a
organização terrorista' - verbos que, alinhados pela legislação em ordem decrescente de
comprometimento do agente (onde promover equivaleria a ação máxima, de empreender ou fazer),
podem ser definidos como efetiva participação ou colaboração a grupos dessa natureza, de todo
inocorrentes no caso concreto.

 
Para efetios jurídicos, 'promover' não equivale a 'propagandear' ou 'apologisar' - tanto

que tais modalidades foram capitulados como crimes diversos pelo anteprojeto de lei, que recebeu
vetos. No ordenamento jurídico do Canadá foi recentemente criminalizada a conduta de propaganda
ao terrorismo, em providência bastante inédita, mesmo entre os tradicionais Estados que combatem
o terror.

 
Contudo, o termo promover não é desconhecido do Direito e tem significado jurídico

sólido, trabalhado pela doutrina e pela jurisprudência no teste histórico de casos concretos. Pois o
Direito Penal pátrio contempla o núcleo do tipo promover em quase uma dezena de circunstâncias,
todas elas bastante distantes do significado que lhe atribuiu a sentença. A interpretação é jurídica,
descabendo utilização de dicionário de sinonimia como fonte de definição da abrangência típica.

 
Em sua acepção bastante genérica, promover significa realizar algo, ter iniciativa de

algo - v.g. promover uma festa, promover uma cobrança. Na terminologia jurídica, o vocábulo é
usualmente empregado no sentido de propor alguma coisa em juízo - v.g. promover o despejo,
promover a ação (Limongi França. Enciclopédia Saraiva do Direito. Ed. Saraiva. 1981), como a
ação do Promotor de Justiça. Promovente, então, seria a denominação dada àquela pessoa que tem
a iniciativa, reúne as condições e toma as providências necessárias para a realização de algum
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evento (Limongi França. Enciclopédia Saraiva do Direito. Ed. Saraiva. 1981). Melhor dizendo, é a
pessoa que, por ato próprio, provoca a feitura ou a execução de alguma coisa; é o que põe a ação em
movimento ou a leva para diante (Joseph de Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico. Ed Forense.
2009).

 
No Código Penal vigente, o vocábulo é empregado por nove vezes: artigos 177; 232-

A, caput e parágrafo 1º; 241; 309, parágrafo único; 349-A; 351; 359-F e 359-H. Em todos eles, o
verbo promover dá a conotação de que o sujeito ativo do crime, por iniciativa ou ato próprio,
viabiliza ou realiza a ação incriminadora. Há, no meu sentir, uma evidente exigência de concepção
da idéia, reunião de condições e envolvimento pessoal com a execução da conduta ilícita. Pode
supor desde a constatação das necessidades de um mercado ou de uma posição, o alinhamento das
várias opções pertinentes, a seleção da melhor alternativa, a reunião de fatores de produção, o
patrocínio, a coordenação de esforços - reunião de documentos, contratação de pessoas, obtenção de
financiamento etc.

 
Em todos os casos são punidas ações concretas e positivas, geradoras do resultado,

ou, segundo Hungria, 'praticar os atos de execução necessários' - jamais sonhos, desejos,
propagandas ou elocubrações que em nada resultaram, que foi tudo o que denúncia acabou por
descrever, apesar da repetitividade e gravidade de tais excertos.

 
Senão, vejamos:
 
A) No artigo 177, o Código Penal pune aquele que promove fraude na fundação de

sociedade por ações, isto é, cria uma sociedade por ações ou (a) fazendo afirmação falsa sobre a
constituição da sociedade ou (b) ocultando fraudulentamente fato a ela relativo.

 
Promover significa gerar, provocar ou originar. Trata-se de crime cometido por

quem constitui uma sociedade de ações fraudulentas, omitindo dados relevantes sobre sua criação,
sobre seu capital, sobre seus recursos ou qualquer outro elemento fundamental para a detecção da
real saúde financeira da empresa, com suas perspectivas de sucesso (Guilherme de Souza Nucci.
Código Penal comentado. 17ª Edição. Ed. Forense. 2017).

 
B) O artigo 232-A, inserido pela Lei nº 13.445/17, pune a promoção de imigração

ilegal, seja pelo transporte ilegal ou pela garantia dos meios necessários para a entrada ilegal de
estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro (caput), seja pelo transporte
ilegal ou pela garantia dos meios necessários para a saída ilegal de estrangeiro do território nacional
para ingressar ilegalmente em país estrangeiro (parágrafo 1º). Aqui, promover significa
proporcionar, facilitar, viabilizar ou oportunizar.

 
C) O artigo 241 pune aquele que promove o registro de nascimento inexistente, isto

é, comparece junto ao cartório para fazer inserir em um registro civil declaração falsa de nascimento
inexistente; seja declarando ter nascido vivo um natimorto, seja inscrevendo o nascimento de uma
criança que jamais foi concebida.

 
Promover significa gerar ou dar origem (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal

comentado. 17ª Edição. Ed. Forense. 2017).
 
D) O artigo 309, parágrafo único, pune quem promove a entrada de estrangeiros

no Brasil mediante fraude à lei de estrangeiros, punindo aquele que atribui qualidade falsa a
estrangeiro, a fim de que esse possa entrar em território nacional.
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Aqui, reporto-me aos ensinamentos do professor Nelson Hungria que, ao estudar o
crime em comento (antes capitulado no artigo 310 da redação original do Código Penal de 1940),
aclarava que 'a substituição e a atribuição de falsa qualidade a estê poderão frustrar a vigilância
quanto à entrada de estrangeiros no país, prejudicando interêsses de ordem pública, notadamente
os da política da imigração e os de polícia interna (preservação de nossa vida nacional contra o
ingresso de indesejáveis). (...) O elemento subjetivo compreende não só a vontade dirigida à
referida ação (dolo genérico), com o fim de entrar ou permanecer o agente (estrangeiro) no Brasil
(art. 309) ou de promover a entrada de estrangeiro no Brasil (art. 310) (dolo específico)' (Nelson
Hungria. Comentários ao Código Penal - Vol. IX. Ed. Forense. 1959).

 
E) Os artigos 349-A e 351 punem aquele que, de alguma maneira, promove a entrada

clandestina de aparelho telefônico de comunicação móvel ou similar em estabelecimento prisional
(favorecimento real impróprio) ou promove a fuga de apenado.

 
Promover obviamente significa ação positiva, qual seja, a tomada de providências de

forma a oportunizar que o ato típico se realize.
 
Aliás, novamente no art. 349-A a tecnica legislativa envolve a classificação do verbo

nuclear segundo o grau de gravidade ou comprometimento do agente com o resultado, em ordem
decrescente: 'Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho
telefônico... em estabelecimento prisional'. A narrativa parte da conduta mais severa ou
comprometida - ingressar e promover - à mais coadjuvante - facilitar - a entrada do aparelho de
comunicação.

 
Mais uma vez destaco a importância de lembrar a doutrina de Nelson Hungria que, ao

analisar o crime do artigo 351 do Código Penal de 1940 (fuga de pessoa presa ou submetida a
medida de segurança, cuja redação permanece inalterada), elucidava que 'promover a fuga é levá-la
a efeito, praticando os atos necessários à sua execução, haja, ou não, prévia ciência do
beneficiário' (Nelson Hungria. Comentários ao Código Penal - Vol. IX. Ed. Forense. 1959).

 
F) Por fim, os artigos 359-F e 359-H tratam de crimes contra as finanças públicas,

punindo quem deixa de ordenar, autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos
a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei; ou ordena, autoriza ou promove a oferta
pública de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam
registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia.

 
Promover significa perpetrar, realizar, executar - ou ser causa geradora de algo

(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal comentado. 17ª Edição. Ed. Forense. 2017).
 
G) Especificamente na Lei nº 13.260/16, o verbo empregado no artigo 3º - promover

organização terrorista - também assume o sentido de realizar ou proporcionar os meios necessários
para que algo aconteça (Luiz Fernando Kazmierczak. Terrorismo: Direito Penal Constitucional e os
limites da criminalização. 22ª edição. Ed. Juruá. 2017).

 
Nesse sentido, é digna de nota a definição trazida pelo Mestre em Direito Penal e

Delegado da Polícia Federal Carlos Pelegrini (https://www.conjur.com.br/2016-ago-01/carlos-
pellegrini-operacao-hashtag-foi-acerto-publicidade-foi-erro):

 
'Promover, tenho a convicção de estar associada, no aspecto criminal, a prática de atos concretos
relevantes para efeitos de promoção a organização terroristas, os quais não estão vinculados aos atos
preparatórios de ações terroristas propriamente dito.
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São, por natureza jurídica atos de execução, aqueles cujas ações ou feitos são direcionados a
organização criminosa, de modo secundário, porém relevante sob a ótica penal para consumação do
delito como explosão de bombas e artefatos, queda de aeronaves, destruição de imóveis etc.
 
Logo, divulgar bandeiras e fotos do grupo terrorista e enviar mensagens genéricas de apoio, ainda
que com juramento de lealdade, não configura o núcleo do tipo promover. Entretanto, no aspecto
persecutório, pode ser utilizado como indício para instauração de inquérito policial para dar início às
investigações ou, de modo preliminar, elementos de análise para fins de inteligência policial'.
 
Marcelo Rodrigues da Silva, por sua vez, define o tipo como crime de participação em

organização criminosa. Nesse estudo, o autor até confere ao verbo promover uma acepção que possa
abranger a divulgação e a publicidade de atos, desde que nelas não se esgote a atuação, obviamente,
sendo exigível um efetivo elo de ligação com a organização terrorista promovida. Assim, a
participação na organização poderia se dar de diversas formas, admitindo variado auxiliamento -
como a propaganda - desde que o participante estivesse, obviamente, vinculado à organização.

 
E conclui: 'Importante destacar que para o agente incidir na conduta típica do artigo

3º, não basta o mero simpatizar com a organização terrorista. Ou seja, se alguém pratica um
determinado ato terrorista por mera idolatria a determinada organização terrorista sem promovê-la
não satisfaz os verbos núcleo do tipo integrar ou prestar auxílio. De acordo com Mark A. Zöller,
para que o agente seja considerado participante de uma organização teroorista, o 'auxílio (do
agente) deve ser feito e proveitoso à organização, assim entendido como aquele auxílio que
fortaleça a disponibilidade dos membros a desempenhar suas atividades' (Marcelo Rodrigues da
Silva. Organizações Terroristas: Intersecções e diálogos entre as Leis nº 12.850/2013 e 13.260/2016,
in Lei Antiterrorismo. Coordenador Gabriel Habib. Ed. Juspodivm. 2017).

 
Essa compreensão, aliás, é compatível com a análise do artigo 2º da Lei nº 12.850/13 -

que pune quem promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa, cominando pena de reclusão de 3 a 8 anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas - onde o sentido do favorecimento pessoal
também está presente.

 
Assim, a incitação ao ódio e a intolerância fundada em ideais extremistas, bem como a

adoração ou simpatia a um grupo terrorista, quando ocorre no âmbito interno do indivíduo, ainda
que externada e, até mesmo, compartilhada com outros indivíduos que nutrem os mesmos
sentimentos, não foi tipificada pelo dispositivo em questão.

 
A análise dos atos legislativos anteriores à promulgação da Lei nº 13.260/16

corroboram com tal entendimento.
 
A Emenda Modificativa nº 29 ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 2016/2015, datada

de 10/08/2015, visava estabelecer diferenciação entre aquele que promove, constitui, integra ou
presta auxílio à organização terrorista, e aquele que favorece pessoa que tenha praticado atos de
terrorismo, afirmando ser 'conduta menos reprovável e que, portanto, merece pena menor'
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1369014&filename=Tramitacao-EMP+29/2015+%3D%3E+PL+2016/2015).

 
Nesse sentido, o legislador afirmar que a ação daquele que promove organização

terrorista é mais reprovável do que a ação daquele que presta favorecimento pessoal a quem
tenha efetivamente praticado atos de terrorismo, parece-me uma conclusão lógica afastar o ato
de incitar e de fazer apologia do horizonte de abrangência da conduta típica promover - haja
vista que essa conduta seria ainda inferior ao favorecimento pessoal.
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E para minar qualquer questionamento que ainda remanesça, torno a sublinhar que o
artigo 4º da Lei antiterrorismo previa originariamente a incriminação do ato de 'fazer, publicamente,
apologia de fato tipificado como crime nesta Lei ou de seu autor' e de 'incitar a prática de fato
tipificado como crime nessa lei', tendo sido vetado pela Presidente da República à época, sob a
justificativa de que se estaria penalizando um 'ato a partir de um conceito muito amplo e com pena
alta, ferindo o princípio da proporcionalidade e gerando insegurança jurídica. Além disso, da
forma como previsto, não ficam estabelecidos parâmetros precisos capazes de garantir o exercício
do direito à liberdade de expressão' (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Msg/VEP-85.htm).

 
Havia, até mesmo, uma causa de aumento de pena para o crime praticado pela rede

mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social (parágrafo 2º do artigo
4 da lei, também objeto de veto presidencial), típicos instrumentos dessa professia nefasta.

 
A respeito do veto, é o posicionamento do professor Guilherme de Souza Nucci: 'Não

visualizamos nenhuma razão plausível ao referido veto. (...) Ora, o crime de apologia ao crime ou
ao criminoso existe no Código Penal (art. 287), razão pela qual não se pode simplesmente
considerar o tipo penal uma 'ofensa à liberdade de expressão'. Quem quiser pode expor seu
pensamento a respeito de tudo, mas não pode, licitamente, pegar o lado positivo de um crime ou do
criminoso, como forma de incentivo à prática da infração penal, pois ofende a paz pública. Com a
maior razão, no cenário do terrorismo, a apologia é condenável' (Guilherme de Souza Nucci. Leis
processuais penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 10ª Edição. Ed. Forense. 2017).

 
Tenho por manifesta, portanto, a opção por não criminalizar a prática da incitação ao

ódio ou da apologia ao crime de terrorismo - e a opinião pública deve ser mobilizada para reparar tal
equívoco, que fragmentou a legislação antiterror brasileira e enfraqueceu drasticamente a
capacidade preventiva do Estado.

 
4.4. A apologia
 
Pelo contrário, nas ocasiões em que o legislador pretendeu punir ações de estimulo ou

induzimento à prática de outra conduta, ele o faz expressamente, empregando outros verbos mais
adequados ao tipo. Quando a conduta é extremamente grave, não somente a promoção do resultado,
quanto a sua incitação, costumam ser puniveis, ampliando o caráter preventivo do quadro legal.

 
Condutas do tipo incitar ou fazer apologia, quando típicas, têm o sentido de estimular,

açular, instigar, induzir, louvar, aprovar, exaltar, elogiar e defender a prática de uma conduta ilícita.
Vejamos.

 
A) A Lei nº 1.802/53, que definia os Crimes contra o Estado e a Ordem Política e

Social, é um bom exemplo.
 
No artigo 3º punia quem promovesse a insurreição armada contra os poderes do

Estado, prevendo pena de reclusão de 3 a 9 anos, aos cabeças; e de 2 a 6 anos aos demais agentes. Já
nos artigos 11, 12, 15 e 17, punia quem fizesse propaganda de processos violentos para a subversão
da ordem política ou social, incitasse à luta violenta o ânimo deliberado as classes sociais,
incitasse atentado contra pessoa ou bens, por motivos políticos, sociais ou religiosos, ou
instigasse desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública, cominando-lhes penas
bastantes inferiores.

 
Inegável, aliás, a existência de um escalonamento axiológico ao longo dos artigos

daquela lei, diretamente proporcional ao desvalor da conduta tipificada. E, nesse rol, o ato de
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promover está muito acima dos atos de fazer propaganda, de incitar e de instigar.
 
Assim como na Lei nº 1.802/53, verifica-se em outras leis do nosso ordenamento que,

quando o legislador quis incriminar a 'disseminação', a 'reprodução', a 'difusão' e o 'encorajamento
de idéias' o fez de forma categórica.

 
B) O artigo 20 da Lei nº 7.716/89 fala em praticar, 'induzir ou incitar' a discriminação

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
 
C) O artigo 3º da Lei nº 2.889/56 pune aquele que 'incitar', direta e publicamente

alguém a cometer ato definido como genocídio.
 
D) O artigo 23 da Lei nº 7.170/83 trata de 'incitar': I - à subversão da ordem política ou

social; II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as
instituições civis; III - à luta com violência entre as classes sociais; e IV - a prática de qualquer dos
crimes previstos nequela lei.

 
F) O artigo 11 da Lei nº 1.802/53 versa sobre 'fazer publicamente propaganda': a) de

processos violentos para a subversão da ordem política ou social; b) de ódio de raça, de religião ou
de classe; e c) de guerra.

 
G) O artigo 33, parágrafo 2º, da Lei nº 11.343/06 pune quem 'induzir, instigar ou

auxiliar alguém' ao uso indevido de droga.
 
H) Do mesmo modo fez o Código Penal, nos artigos 286 ('incitar', publicamente, a

prática de crime) e 287 ('fazer, publicamente, apologia' de fato criminoso ou de autor de crime).
 
As leis nº 12.850/13 e 13.260/16, repiso, claramente não fazem menção e esses verbos

- e foi essa a conduta descrita na denúncia e facilmente perceptível da prova.
 
Aliás, o tipo de 'promover' organização terrorista é em tudo assemelhado àquele

previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. Em ambas promover a realização do crime traz a ideia
de concretizar a conduta delituosa, a partir de uma posição destacada em relação aos demais.
Significa, inclusive, ser mais do que um mero integrante da organização. Significa ser o autor
intelectual do crime, o organizador ou o líder.

 
Pressupõe-se, pois, que haja uma efetiva ascendência do artífice intelectual (aquele

que promove ou constitui) sobre os demais (aqueles que integram ou prestam algum tipo de
auxílio).

 
Na técnica jurídica, para fins penais, em geral só pode menos do que o perpetrador o

ordenador (quando dele distinto) ou a autoridade com competencia para autorizar (arts. 359-F e
359-H, do CP).

 
Há, portanto, um escalonamento de exigência de envolvimento com o crime (de maior

ao menor grau) em relação àquele que promove ou constitui, em relação àquele que integra ou
presta auxílio (este podendo nem integrar) e, por fim, em relação àquele que apenas divulga, induz,
incita ou faz propaganda. Essa 'hierarquia' de comprometimento, inclusive, justifica o matiz das
penas cominadas, onde se verifica uma gradação (da mais grave a mais branda) diretamente
proporcional à ascensão na escalada criminosa.
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E os apelantes nunca tiveram contato com a organização criminosa. Não
poderiam tê-la promovido.

 
Por esses motivos, com a devida vênia, julgo que o ato de promover tipificado pelo

artigo 3º da Lei nº 13.260/2016 em nada se confunde com os atos de incitação e apologia narrados
na inicial.

 
Nesse sentido, sobre os limites da atuação judicial diante de possível omissão ou

ausência de detalhamento normativo da tutela penal invocada, o professor Luciano Feldens adverte
não competir ao juízes, substituindo-se ao legislador, decidir sobre a melhor opção política;
compete-lhes, tão somente, afastar a decisão política incompatível com a Constituição. Agir
diferentemente, afirma o autor, seria subverter o sistema de garantias, o princípio da legalidade e,
com isso, o regime democrático (Luciano Feldens. Direitos Fundamentais e Direito Penal: A
Constituição Penal. 2ª edição. Livraria do Advogado, 2012).

 
5. Direito comparado
 
Por entender pertinente à interpretação do tipo penal em apreço, reputo ser de grande

valia observar como a legislação estrangeira criminalização a participação em organização terrorista
e a incitação ao ato de terror. Para tanto, valho-me do competente estudo elaborado pela Defensoria
Pública da União atinente à matéria, reproduzindo alguns de seus trechos.

 
Espanha
 
Código Penal Espanhol, art. 575:
 
Los que, con el fin de allegar fondos a las organizaciones o grupos terroristas señalados
anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, serán
castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere por el delito cometido, sin perjuicio
de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de
colaboración.
 
Código Penal Espanhol, art. 579:
 
1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos
571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda,
respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores. Cuando no quede comprendida em
el párrafo anterior o en otro precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución o
difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o
favorecer la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, generando o
incrementando el riesgo de su efectiva comisión, será castigada con la pena de seis meses a dos años
de prisión.
 
O Código penal espanhol claramente distingue as ações de favorecimento pessoal a

organizações ou grupos terrorista (art. 575) daquelas destinadas à provocação, à divulgação ou ao
incentivo de ações terroristas (art. 579), cominando-lhes penas distintas também.

 
Itália
 
Código Penal Italiano
 
- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democrático - Chiunque promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di
eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
 
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
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O Código Penal italiano pune quem promove associações que propõe a tarefa de

violência com o propósito de subversão da ordem democrática. Quem participa dessas associações é
punido com pena inferior. O texto punitivo não fala em apologia ou incitação.

 
Alemanha
 
Código Penal Alemão (tradução em espanhol)
 
§ 129a. Conformación de asociaciones terroristas
 
(1) Quien funde una asociación cuyos objetivos o actividades estén orientados a cometer 1. asesinato,
homicidio, o genocidio (§§ 211, 212 o 220a)
 
2. hechos punibles contra la libertad personal en los casos del § 239a o del § 239b o 3. hechos
punibles según el § 305a o hecho punibles que constituyen un peligro público en los casos de los §§
306 a 306c, o 307 inciso 1 a 3, del § 308 inciso 1 a 4, del § 309 inciso 1 a 5, de los §§ 313, 314 o 315
inciso 1, 3 o 4, del § 316b inciso 1 o 3, o del § 316c inciso 1 a 3 57 o quien participe en tal asociación
como miembro, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta diez años.
 
(2) Si el autor pertenece a los cabecillas o autores mediatos, entonces se reconocerá pena privativa de
la libertad no inferior a tres años.
 
(3) Quien apoye a una asociación de las descritas en el inciso 1, o haga propaganda a favor de ella,
será castigado CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE SEIS MESES HASTA CINCO AÑOS.
 
(4) El tribunal puede disminuir la pena según su criterio (§ 49 inciso 2) para los participes cuya culpa
sea menor y cuya colaboración sea de importancia inferior, en los casos de los incisos 2 y 3.
 
(5) El § 129 inciso 6 rige en lo pertinente. (6) Adicionalmente a la pena privativa de la libertad de por
lo menos seis meses, el tribunal puede denegar la capacidad de ocupar cargos públicos y la capacidad
de obtener derechos emanados de elecciones públicas (§ 45, inciso 2).
 
(7) En los casos de los incisos 1 y 2 el tribunal puede ordenar sujeción a vigilancia de la autoridad (§
68 inciso l).
 
O Código Penal alemão pune quem pertence associação de cunho terrorista e, com

mais rigor, seus líderes e mediadores. Digno de nota que o apoio e a propaganda da associação
também são punidos, com sanções reduzidas a metade.

 
Bélgica
 
Código Penal Belga:
 
Art. 140. § 1er. Toute personne qui participe à une activité d'um groupe terroriste, y compris par la
fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de
financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation
contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans
à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
 
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une
amende de mille euros à deux cent mille euros.
 
Art. 140bis.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la
disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [2 directement ou
indirectement]2 à la commission d'une des infractions visées [2 aux articles 137 ou 140sexies]2 , à
l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et
d'une amende de cent euros à cinq mille euros [2 ...]2 .]1
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Em que pese não haja distinção de penas, o Código Penal belga faz expressa distinção

entre as condutas de participar de grupo terrorista e de divulgar mensagem com a intenção de
induzir à prática de atos terroristas.

 
França
 
Código Penal Francês:
 
Article 421-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement
et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport,
définis par le livre II du présent code ;
2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en
matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles
431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4º Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I
de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-
13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L.
2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la
défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D
définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
 
Article 421-2 Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les
aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une
substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
 
Article 421-2-1 Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé
ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un
des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
 
Article 421-2-2 Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste
en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en
donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en
sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des
actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel
acte.
 
Article 421-2-3 Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en
étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes
visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros
d'amende.
 
Article 421-2-4 Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des
dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle
participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de
terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de
dix ans d'emprisonnement et de 150 000 ? d'amende.
 
O Código Penal francês pune quem participa de grupos terroristas e pratica atos

terroristas previstos em lei. O texto punitivo não fala em apologia ou incitação.
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Reino Unido
 
Terrorism Act
 
Encouragement of terrorism (section 1): Prohibits the publishing of 'a statement that is likely to be
understood by some or all of the members of the public to whom it is published as a direct or indirect
encouragement or other inducement to them to the commission, preparation or instigation of acts of
terrorism or Convention offences.' Indirect encouragement statements include every statement which
glorifies the commission or preparation (whether in the past, in the future or generally) of such acts or
offences; and is a statement from which those members of the public could reasonably be expected to
infer that what is being glorified is being glorified as conduct that should be emulated by them in
existing circumstances.' In England and Wales, a person guilty of this offence is liable, on conviction
on indictment, to imprisonment for a term not exceeding seven years, or to a fine, or to both, or, on
summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding twelve months, or to a fine not
exceeding the statutory maximum, or to both. In Scotland and Northern Ireland, a person guilty of this
offence is liable, on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding seven years, or
to a fine, or to both, or, on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months,
or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both.
 
Disseminating terrorist publications (Section 2): Prohibits the dissemination of a publication which is
either (a) likely to be understood as directly or indirectly encouraging terrorism, or (b) includes
information which is likely to be understood as being useful in the commission or preparation of an act
of terrorism. The maximum penalty is seven years' imprisonment.
 
O terrorism act pune expressamente o encorajamento ao terrorismo e a divulgação de

publicações terroristas.
 
A guisa de conclusão, percebe-se que as legislações internacionais citadas fazem clara

distinção entre tipos penais de promover, constituir e integrar organização terrorista dos relativos à
apologia, manifestações de simpatia, propaganda, difusão ou disseminação de ideiais extremistas.

 
Por essas razões, com a devida vênia, concluo pela absolvição dos réus LEONID,

ALISSON, OZIRIS, LEVI, ISRAEL, HORTÊNCIO, LUIS GUSTAVO e FERNANDO da
imputação de prática do delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/16, nos termos do artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal.

 
Mantenho a condenação do réu Leonid relativamente ao delito remanescente.
 
Reitero que as condutas perpetradas por todos os apelantes são abjetas e de

extrema gravidade, como bem ressaltou o ilustrado voto do Eminente Relator. Contudo, há
que se lançar um alerta para que a apologia, a incitação e a propaganda ao terror sejam
devidamente criminalizados pela legislação brasileira - tais condutas não estão, segundo
entendimento global, encampadas no direito à livre manifestação do pensamento. 

 
6. Conclusão
 
Destarte, peço vênia para discordar dos votos que me precederam e, pelos

fundamentos acima defendidos, concluir pelo provimento dos recursos defensivos dos réus
LEONID, ALISSON, OZIRIS, LEVI, ISRAEL, HORTÊNCIO, LUIS GUSTAVO e FERNANDO,
relativamente aos crimes previstos nos arts. 288, do CP, e artigo 3º da Lei nº 13.260/16, nos termos
do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

 
Acompanho o E. Relator no que refere ao provimento do apelo ministerial

relativamente ao apelante LEONID, sem que disso tenha resultado alteração na pena fixada.
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Acompanho, também, quanto à manutenção da condenação de LEONID ao delito remanescente.
 
Ante o exposto, voto por dar provimento às apelações do Ministério Público Federal e

dos réus ALISSON, OZIRIS, LEVI, ISRAEL, HORTÊNCIO, LUIS GUSTAVO e FERNANDO, e
dar parcial provimento ao apelo de LEONID.
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