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1. Das preliminares
 
1.1 Nulidade pela utilização de provas anteriores à vigência da Lei 13.260/16, face

à sua suposta irretroatividade no que tange a fatos anteriores à sua vigência
 
Essa preliminar foi levantada pelos réus LEONID EL KADRE DE MELO, ALISSON

LUAN DE OLIVEIRA, FERNANDO PINHEIRO CABRAL e LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA.
 
Contudo, razão não lhes assiste.
 
Para melhor elucidar a questão, reproduzo, inicialmente, os artigos 2º a 5º da Lei

13.260/16, publicada em 17-3-2016 e em vigor desde então, na parte em que interessam ao
presente julgamento:

 
'Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por
razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos
com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a
paz pública ou a incolumidade pública.
 
§1º São atos de terrorismo:
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I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos,
venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou
promover destruição em massa;
 
(...)
 
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de
mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de
comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais,
casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços
públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares,
instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede
de atendimento;
 
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência.
 
§2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em
manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria
profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar,
protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem
prejuízo da tipificação penal contida em lei.
 
Art. 3º Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a
organização terrorista:
 
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
(...)
 
Art. 5º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito:
 
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade.
 
§1º Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo:
 
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de
sua residência ou nacionalidade; ou
 
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade.
 
§2º Nas hipóteses do §1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado,
diminuída de metade a dois terços.
(...)' (destaquei)
 
Desde logo, um primeiro aspecto conceitual: o princípio da irretroatividade penal veda

a retroação da lei para punir fatos anteriores a sua vigência. Nas ações cometidas por longos
períodos, sobre as quais venha a incidir uma norma penalizante, embora seja certo que apenas os
fatos posteriores à lei sejam punidos, nada impede que as ações anteriores, atípicas, sejam utilizadas
para revelar importantes circunstâncias das ações cometidas no período posterior, em que já exista
tipificação. Nesse sentido, os diálogos anteriores à vigência da referida lei e transcritos na inicial
acusatória, porque instantâneos, não podem ser tomados como prova de atos de promoção de
terrorismo. Todavia, não há óbice a que sejam tomados como elementos aptos a demonstrarem o
contexto em que os réus estavam inseridos, servindo, assim, de subsídios à formação de um juízo
sobre a seriedade das postagens que faziam alusão a atos de terrorismo e que permaneceram
disponíveis mesmo após a entrada em vigor da citada lei.
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Para fins de tipicidade penal, o fundamental é que as ações criminosas sejam
praticadas na vigência da lei incriminadora ou da lei que posteriormente qualifique ou agrave a pena
prevista anteriormente.

 
No caso em apreço, embora a lei em questão não possa ser aplicada retroativamente, é

certo que os tipos penais acima indicados, tanto na modalidade promover (art. 3º), como na
modalidade realizar (art. 5º) são crimes permanentes, cuja execução se protrai no tempo enquanto
durar a referida permanência. No caso, segundo a denúncia, referida permanência restou
caracterizada pela manutenção de postagens, na vigência da nova lei, em redes sociais acessíveis a
terceiros. Essas postagens, mesmo que praticadas anteriormente à lei, por terem sido mantidas já no
período da nova Lei, são por ela regradas, pois fazem parte do arcabouço de informações que
estavam contidas nas ações de promoção da organização criminosa já na vigência da Lei
13.260/2016.

 
Como exemplos dessa comprovação quanto à permanência das postagens mesmo após

a edição da referida lei, pode-se citar, por amostragem, os seguintes documentos, todos constantes
do evento 415 do Inquérito Policial nº 5023557-69.2016.404.7000:

 
a) 'INF1' (ref. a pesquisa realizada em fontes abertas, redes sociais e especialmente no

Facebook, identificando postagens contendo possível promoção da organização terrorista 'Estado
Islâmico' e que ainda se encontravam disponíveis no dia 09-5-2016, data do documento);

 
b) 'INF14' (ref. a análise de Relatório Corporativo do Facebook - RCF nº

687106304761624 - referente às atividades do grupo 'Defensores da Sharia' e de suas respectivas
publicações havidas entre os dias 06-11-2015 e 16-5-2016, as quais ainda se encontravam
disponíveis em 04-7-2016, data do documento);

 
c) 'INF56' (ref. a síntese das publicações constantes na linha do tempo - timeline - do

Relatório Corporativo do Facebook (RCF) do acusado LEONID EL KADRE DE MELO, ainda
disponíveis em 08-9-2016, data daquele documento);

 
d) 'INF59' (ref. a síntese das publicações constantes na linha do tempo - timeline - do

Relatório Corporativo do Facebook (RCF) do acusado ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, ainda
disponíveis em 11-9-2016, data daquele documento); e

 
e) 'INF67' (ref. a síntese das publicações constantes na linha do tempo - timeline - do

Relatório Corporativo do Facebook (RCF) do acusado LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA, ainda
disponíveis em 09-9-2016, data daquele documento).

 
Assim, correto o julgador singular ao considerar aplicável à espécie o disposto no

verbete da Súmula nº 711 do STF (A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao
crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência),
bem como ao destacar que a acusação teve a cautela de, ao longo da denúncia, consignar o tempo de
permanência e o alcance das postagens produzidas anteriormente à vigência da referida norma
dizendo, ainda, que eventuais diálogos anteriores à citada vigência e transcritos na inicial acusatória,
porque instantâneos, não poderiam ser (como não foram) tomados como prova de atos de promoção
de terrorismo, embora não houvesse óbice a que fossem tomados como elementos aptos a revelarem
o contexto em que os réus estavam inseridos, servindo, assim, de subsídios à formação de um juízo
sobre a seriedade das postagens que faziam alusão a atos de terrorismo e que permaneceram
disponíveis mesmo após a entrada em vigor da citada lei.

 
Por tais razões, rejeito a preliminar.
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As duas preliminares a seguir foram levantadas pelo réu LEONID EL KADRE DE

MELO e, portanto, serão examinadas em conjunto.
 
1.2 Nulidade decorrente de busca e apreensão realizada em local que não era

residência do réu LEONID, pelo que, não lhe pertencendo os materiais apreendidos na
ocasião, seria nula toda e qualquer prova derivada daquele ato

 
1.3 Nulidade decorrente de confusão entre os mandados de busca e apreensão

relativos ao réu LEONID e Valdir Pereira Da Rocha
 
 A defesa afirma que o apelante LEONID, quando do cumprimento do mandando de

busca e apreensão, residia em local diverso do indicado no mandado judicial de nº 2192066.3
(evento 83 dos autos do pedido de busca e apreensão nº 5033189-22.2016.404.7000). Diz, ainda,
que a residência em que foi efetuada a busca e apreensão era, na verdade, do investigado Valdir
Pereira da Rocha.

 
Por essa razão, pede seja declarada a nulidade dos autos, sob o argumento de que as

provas colhidas em razão da referida busca estariam viciadas, pois angariadas em local diverso da
residência de LEONID.

 
Contudo, razão não lhe assiste.
 
Inicialmente, destaco que essa matéria só foi levantada por ocasião das razões de

apelação, não tendo sido abordada pela defesa em primeiro grau. Causa espécie, portanto, que, uma
vez encerrada a fase de instrução, surja a afirmação de que LEONID não residia no local indicado
nos autos, sem que seja trazida, contudo, qualquer comprovação quanto ao alegado. A defesa diz
que estariam anexados às razões recursais 'a conta de energia e o recibo de aluguel', os quais
supostamente comprovariam o endereço 'correto' do apelante (ev. 722, originário, fl. 16); todavia,
nada foi juntado.

 
Não bastassem essas circunstâncias, referida tese defensiva foi contrariada pelo

depoimento do próprio apelante (evento 98, Termo 4, do IPL) e de Valdir - já falecido - (Evento 38,
Termo 12, do IPL), tido por LEONID 'como sendo um irmão'. Ambos os testemunhos apontaram no
sentido de que LEONID residia no mesmo endereço que 'seu irmão' Valdir, numa casa de fundos,
tendo se dado exatamente nesse local o cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 2192066
(evento 98 do IPL).

 
Ademais, no evento 719 do IPL, a defesa pleiteou a restituição das coisas apreendidas

discriminadas no evento 98, que tratava do cumprimento do mandado de busca e apreensão na
residência de LEONID, revelando evidente contradição na afirmação de que os bens (cuja
restituição já fora inclusive solicitada), teriam deixado de pertencer ou jamais tivessem pertencido
ao réu LEONID.

 
Nessas condições, vai rejeitada também essa preliminar.  
 
As três preliminares a seguir foram trazidas pelos réus OZIRIS MORIS LUNDI DOS

SANTOS AZEVEDO, LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS, ISRAEL PEDRA MESQUITA e
HORTENCIO YOSHITAKE

 
1.4 Nulidade por cerceamento de defesa decorrente de denúncia inepta, porque

'não descritos adequadamente os fatos tidos como delituosos', e nem 'apresentada delimitação
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fática e jurídica das imputações relativas ao artigo 3° da Lei 13.260/16'
 
As defesas afirmam que haveria nulidade no recebimento da denúncia, a qual seria

inepta por ter trazido imputações que combinavam o artigo 3º da Lei 13.260/2016 com o artigo 288
do CP. Argumentam, também, que não houve a devida delimitação jurídica e fática das imputações,
não tendo essas, ademais, sido esclarecidas durante o curso da instrução, o que teria inviabilizado o
regular exercício de direito de defesa.

 
Especificamente em relação ao artigo 288, ressalta que o tipo penal exige que a

associação criminosa tenha 'finalidade duradoura'.
 
Sem razão.
 
A denúncia (evento 1, 'DENUNCIA1', 'DENUNCIA2' e 'DENUNCIA3', da ação penal

originária), abordou exaustivamente a conduta de cada um dos apelantes e demais réus, tendo sido a
descrição fática suficiente à compreensão dos fatos então imputados a cada um dos denunciados,
permitindo, assim, o pleno exercício do direito de defesa.

 
Além disso, não foi feita qualquer imputação alternativa, tratando-se, na realidade, de

se correlacionar os fatos narrados à sua (eventual) tipicidade, conforme a compreensão do órgão
acusador.

 
Todos os fatos imputados encontravam suporte nas provas constantes no inquérito

policial nº 0007/2016DPF/MJ (Inquérito Policial nº 502355769.2016.4.04.7000 no e-Proc), tendo
havido suficiente ajuste entre as condutas atribuídas aos denunciados e a capitulação jurídica
respectiva durante o trânsito da ação penal.

 
Um dos argumentos defensivos aponta que seria paradoxal imputar aos réus a prática

dos delitos previstos no artigo 3º da Lei 13.260/2016 e do artigo 288 do Código Penal, pois,
prevendo a chamada 'Lei Antiterrorismo' tipo plurinuclear, a associação criminosa já estaria
compreendida no seu artigo 3º.

 
A defesa entende, portanto, que o tipo penal que incrimina a conduta de 'promover,

constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização
terrorista' compreenderia, em si, o delito de 'associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim
específico de cometer crimes', e seria especial em relação a esse.

 
Contudo, tal tese não merece guarida.
 
A denúncia imputou aos réus a 'promoção' de organização terrorista, não tendo os réus

sido acusados de 'constituírem organização terrorista', única hipótese que, eventualmente, poderia
ensejar a procedência da citada argumentação defensiva quanto ao crime de associação criminosa.

 
Assim, não se tratando de imputação de formação de grupo terrorista, mas apenas de

'promoção' de organização terrorista (já constituída), revela-se adequada, em tese, a imputação
concomitante daquele crime com o delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

 
Por tais razões, afasto a preliminar defensiva atinente à inépcia da denúncia.
 
1.5 Nulidade do aproveitamento de provas ilícitas, consistentes na realização de

interrogatórios policiais obtidos em regime de incomunicabilidade, sem a presença de defensor
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As defesas sustentam suposta nulidade dos depoimentos constantes do evento 194 dos
autos do IPL, por alegada inobservância às garantias constitucionais da ampla defesa, do
contraditório, do devido processo, ao direito de informação e da não autoincriminação.

 
A sentença rejeitou a arguição nos seguintes termos:
 
'(...)
É incontroverso que os atos realizados nas dependências da Penitenciária Federal de Campo Grande
nos quais foram colhidas as primeiras declarações prestadas pelos denunciados após suas prisões
temporárias não foram acompanhadas por defensores.
 
Entretanto, não há indícios de ilegalidades praticadas em detrimento dos réus.
 
A colheita dessas declarações foi registrada em vídeos (eventos 38 e 194), nos quais é possível
verificar a regularidade dos procedimentos adotados pela Autoridade Policial, inclusive com
referência às garantias constitucionais dos declarantes. Não há qualquer indício ou evidência de que
os acusados tenham sido coagidos a prestar qualquer tipo de declaração. Ao contrário, alguns
optaram serenamente por fazer uso do direito ao silêncio enquanto outros preferiram desde logo
exercer o direito de defesa pessoalmente.
 
Considerando a natureza então temporária das prisões, adequado e recomendável o procedimento de
pronta colheita das declarações dos denunciados para a celeridade da investigação, até mesmo para
se apurar a extensão da organização que afirmavam, segundo constava nos elementos de prova até
então colhidos, integrar e os riscos concretos que representavam para a coletividade com vistas,
também, a se evitar a prática de qualquer ato efetivamente terrorista.
 
(...)
  
A prisão dos denunciados era do conhecimento de seus familiares (ocorreu simultaneamente ao
cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas respectivas residências, existindo nos autos
prova de que cópias de todos os mandados permaneceram com algum parente próximo) e as
informações acerca do local de custódia sempre estiveram acessíveis aos interessados,
estando disponível a seus familiares buscar assistência jurídica.' (ev. 613, originário)
 
Inicialmente, percebo que as questionadas declarações foram resultado direto da prisão

temporária decretada pelo MM. Juiz, com base na Lei 7.960/89, artigo 1º, incisos I, II, III, alíneas
'm' e 'p'. No sistema brasileiro, a prisão temporária é forma de prisão provisória, de limitada duração
temporal (máximo de 30 dias) e visa, precipuamente, municiar a investigação policial em
andamento através de inquérito policial.

 
Decreta-se a prisão temporária quando a segregação for imprescindível às

investigações e quando houver fundadas razões a indicarem a participação dos investigados em
crimes especificados na Lei 7.960/89, entre os quais se inclui o terrorismo. A prisão temporária pode
evoluir para o decreto de prisão preventiva, prevista no Código de Processo Penal, em seu artigo
312, prisão de requisitos mais elevados, e que, por isso, diferentemente da Lei 7.960/89, não
apresenta limitação temporal especificada em Lei, podendo durar toda a fase da investigação e do
processo penal posterior, desde que presentes seus pressupostos de mantença.

 
Colhe-se, dos autos nº 5033189-22.2016.4.04.7000, que a prisão visava a atender

específicos fundamentos indicados pelo magistrado, reiterados na sentença, assim expressamente
declarados no despacho judicial constante do evento 62:

 
'A fim de evitar que os investigados tomem conhecimento das investigações, caso intimados pela
autoridade policial ou caso presenciem diligências de busca e apreensão em suas casas, e de modo a
também se evitar que emitam qualquer alerta a demais membros da organização e ajustem o
fornecimento de versões previamente acertadas entre si, o que poderia prejudicar as declarações a
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serem colhidas individualmente, a segregação temporária se revela medida indispensável ao início
da fase ostensiva das investigações. (...)
 
A conduta atribuída aos investigados é gravíssima, na medida em que a organização criminosa
internacional com a qual compactuam, consoante indícios até agora colhidos, almeja a execução de
atos de destruição em massa, em que não há meios de as vítimas escaparem à ação dos criminosos.
A repercussão social que cerca casos de terrorismo como o presente, evidenciados em especial na
imprensa internacional, se soma aos demais elementos concretos colhidos e expostos acima, para
sustentar a segregação cautelar dos investigados.
 
Assim, a manutenção dos investigados em liberdade durante as investigações é, sem a menor
dúvida, atentatória à ordem pública e à efetividade do procedimento investigatório.' (ev. 62 do
Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5033189-22.2016.4.04.7000/PR) (destaquei)
 
Percebe-se, pois, que a prisão visava à preservação da ampla apuração dos fatos,

mediante, inclusive, a obstrução da possibilidade de os diversos investigados combinarem versões.
Visava, ainda, à neutralização de possíveis ameaças à ordem pública, diante da grave notícia de
desenvolvimento de ações típicas de terrorismo. É certo que, até o momento da prisão e da coleta de
provas, a polícia e o juízo não detinham a completa extensão do potencial das ações criminosas dos
investigados preponderando, naquele momento, a preservação dos interesses sociais e da
incolumidade pública.

 
É nesse contexto que foram decretadas as prisões e que se seguiram, prontamente, os

interrogatórios acoimados de ilegais. Percebe-se que os interrogatórios foram, de regra, realizados
no mesmo dia das prisões ou muito próximos às capturas (dias 21, 22 e 23 de julho), evidenciando
que a autoridade policial buscou, tanto quanto possível, atender às finalidades para as quais
solicitara as prisões e em razão das quais essas foram deferidas pelo magistrado, quais sejam, a
neutralização de possíveis ataques, a ampla compreensão dos fatos, e a avaliação dos riscos a partir,
inclusive, das versões fornecidas pelos investigados sem que lhes fosse possível combinar linhas de
argumentação.

 
Essa defesa da sociedade seria suficiente para se acolher a legitimidade de tais

inquirições sem a oportuna entrevista com defensor, dado que o fim colimado em ato desse jaez não
é a colheita de confissões, mas, precipuamente, de informações que levem à paralisação de possíveis
riscos a terceiros, aos investigadores e, certamente, à paralisação de ações terroristas. Interpretação
dessa natureza pode ser extraída, de modo muito claro, da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, segundo a qual nenhum exercício de direito pode sobrepor-se aos direitos de terceiros,
aniquilando a esfera de direitos das demais pessoas, notoriamente sob o aspecto da defesa da
incolumidade física, a qual decorre do asseguramento da ordem pública. Com efeito, o artigo 29 da
Convenção Interamericana deixa claro que nenhum direito pode ser exercido de forma absoluta e,
portanto, não serão absolutos o direito de silêncio, de não autoincriminação, de prévia assistência
por defensor, quando a oitiva do suspeito puder auxiliar a deter graves riscos às liberdades
individuais e à incolumidade de pessoas. A segurança pública é um direito de todo cidadão, e tal se
dá inclusive por força de todo o conjunto de tratados internacionais destinados à defesa dos direitos
humanos e das liberdades civis e políticas.

 
Também, estabelecendo esse equilíbrio entre os interesses da sociedade e a teoria da

eliminação da provas obtidas por meios ilícitos, a Suprema Corte Americana entendeu existir uma
'exceção de interesse público' em New York v. Quarles (1984), sob a qual a necessidade de
preservação da segurança pública pode dar ensejo a inquirições sem completa informação das
garantias constitucionais processuais do acusado, no se que inclui, portanto, não ser inquirido sem
prévio aconselhamento de defensor e não produzir provas contra si. Por segurança pública, entenda-
se o risco imediato a pessoas e mesmo aos policias que fazem uma determinada abordagem, fazendo
a Corte distinção 'entre perguntas necessárias para assegurar sua própria ou a segurança do
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público e perguntas destinadas apenas a colher prova testemunhal ilícita de um suspeito' (467
U.S., 651-652- 1984).

 
No mesmo sentido, conforme anotado na sentença, verbis:
 
'Recentemente, a Grande Câmara da Corte Europeia de Direitos Humanos, examinando caso em que
havia imputação da prática de terrorismos e se reclamava a falta de assistência de advogado na
primeira oitiva policial dos investigados, assentou, por 15 votos a 1, que a ausência de um defensor,
em certas condições, pode ser justificável, sobretudo quando é necessário, rapidamente, apurar todos
os contornos da organização, para evitar a iminente prática de crimes relacionados ao terrorismo.
(Ibrahim e outros v. Reino Unido (...)'(ev. 613, originário) (destaquei)
 
Nesse contexto, sob a perspectiva da defesa da sociedade, tais interrogatórios são

legítimos, necessários mesmo, notadamente porque está certo que foram procedidos sem violência e
sem constrangimento moral. Os próprios réus confirmam que não sofreram violência ou ameaças, e
o constrangimento por alguns alegado, v.g. FERNANDO CABRAL (evento 284, doc. Auto-
qualific1, IPL nº 50235576920164047000) e LUIS GUSTAVO (evento 284, doc. Auto-qualific2,
IPL nº 50235576920164047000), além de ser genérico e sem a menção a qualquer coação moral
irresistível, se ocorrente, inclui-se na natural dificuldade, para qualquer ser humano, decorrente do
fato de estar preso e das dificuldades impostas pela segregação, e não exatamente de alguma
conduta violenta ou constrangedora por parte da autoridade questionadora.

 
A ausência de constrangimento, aliás, deflui dos arquivos em vídeo de tais inquirições,

que se encontram no evento 194, os quais deram ensejo aos termos constantes no evento 38 do IPL
nº 50235576920164047000. Em tais vídeos, está clara a indicação da possibilidade de os réus
permanecerem calados e que não se sucederam atos de violência durante toda da inquirição, a modo
que seria viável admitir-se, inclusive, a permanência em silêncio, o que de fato ocorreu para alguns
dos investigados.  Nesse sentido, as declarações dos réus, que são completamente válidas a partir do
momento em que eles prestaram depoimentos acompanhados de defensores, deixam inclusive de
anotar pontos que teriam declarado por coação ou fatos que não seriam fruto de suas voluntárias
declarações, o que se pode observar no evento 284 do referido inquérito policial: réu OZIRIS
(autoqualific4), réu LEVI (auto13), réu ISRAEL (auto12), réu HORTÊNCIO (auto10), réu
ALISSON (auto7), réu Luiz (auto2), réu FERNANDO (auto1) e réu LEONID (auto13).

 
Todavia, ocorre que, de fato, a autoridade policial não alertou os investigados sobre o

direito de consultarem um defensor previamente a responderem aos seus questionamentos. Essa
orientação era necessária, pois estavam na qualidade de potenciais autores de crimes conhecidos
pela autoridade.

 
Sem esse alerta, tais inquirições não são válidas enquanto meio de prova e, portanto,

não podem ser, como não foram, utilizadas para fins de demonstração da culpa dos réus. Por essas
mesmas razões, também não serão utilizadas por esta Corte para qualquer efeito na análise das
participações dos réus.

 
Contudo, correta a sentença quando afirma que não há obrigatoriedade de o preso ser

inquirido somente na presença de advogado, pois é legítima a opção do acusado em decidir, por si,
prestar depoimento a uma autoridade policial, dispensando a prévia entrevista com um advogado.

 
No entanto, é fundamental que ao acusado seja dada a orientação, de modo claro, sobre

essa opção de ter direito a um defensor e de poder dispensar seu defensor, ou seja, de que tem um
direito e de que tem o poder para renunciar validamente a esse mesmo direito. Nesse contexto, soa
como possivelmente ilegal a colheita de depoimento de acusados em cujo termo não conste, de
modo expresso e claro, que lhes tenha sido informado o direito ao aconselhamento de defensor antes
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de responderem a qualquer indagação da autoridade policial. Constatada a irregularidade, há que
verificar, caso haja impugnação, quais ônus concretos decorreram de tal depoimento, dado que
determinadas respostas podem trazer ônus aos interesses defensivos.

 
De fato, o depoimento prestado por investigado sem a orientação de advogado, mas

sem a presença de violência ou coação e garantida, portanto, determinada voluntariedade, deve ter
suas consequências jurídicas devidamente dimensionadas em cada processo. Isso porque essa
ocorrência diz respeito diretamente ao direito público subjetivo de o acusado ter adequada
assistência jurídica, bem como o direito de não produzir prova conta si próprio. São esses os direitos
potencialmente afetados, ambos integrantes do postulado jurídico maior do devido processo legal.
Em ambos os casos, trata-se de garantias constitucionais personalíssimas, que não se reverberam nos
direitos de outros investigados, cuja provas de suas respectivas participações tenham sido elucidadas
a partir de uma inquirição que, tendo sido colhida sem violência, e, portanto, sob uma perspectiva
voluntária, ocorreu, todavia, sem a prévia assistência de defensor.

 
As consequências da inquirição de acusados sem prévia assistência de advogado têm

seus efeitos restritos unicamente ao próprio acusado, que teria o direito de não produzir prova contra
si e de ter assistência de advogado. Importante perceber que tal depoimento não é nulo de forma
absoluta. A nulidade daí decorrente é relativa, mesmo para o próprio acusado depoente, tanto que o
réu e seu defensor poderão posteriormente, adotar, relativamente à inquirição, a posição processual
que melhor convenha à defesa (não a ratificando, ratificando-a em parte ou mesmo ratificando-a
integralmente). A avaliação de um depoimento nessas circunstâncias ficará, portanto, grandemente
ao sabor dos reclamos da defesa respectiva. Nesse sentido, pode-se imaginar situação na qual a
defesa técnica pretenda dar validade integral ao depoimento colhido sem assistência de defensor,
mesmo representando a produção de prova contra o réu, colimando demonstrar, com isso, a
cooperação do réu para a elucidação dos fatos, visando arrefecimento das condições de prisão
preventiva ou benefícios relacionados à futura dosimetria de pena.

 
Outro importante aspecto, sob a perspectiva de direito de não produzir prova contra si

é que, colhido o depoimento sem prévia assistência de defensor, também as provas decorrentes
diretamente de tal inquirição serão passíveis de anulação, assim como a confissão. Por provas
diretamente decorrentes da inquirição entendem-se as provas que, não fosse o depoimento, a
autoridade investigativa não teria acesso no normal curso da investigação. Disso decorre que a
arguição de nulidade de inquirição não pode ser feita de forma genérica, pois não impõe a nulidade
automática de todo o processo posterior, conforme pretende a defesa. Vale dizer, ainda que se
perceba irregularidade na inquirição, essa não importará, necessariamente, na nulidade de todo o
processo e muito menos de todas as provas produzidas posteriormente contra o depoente. Haverá de
ser estabelecido o necessário nexo de causalidade entre o depoimento ilegal e a prova colhida, bem
como a ausência das demais hipóteses do ensejo da teoria da atenuação da nulidade. Portanto, trata-
se de nulidade relacionada a provas devidamente identificadas e não se aceita arguição meramente
genérica e sem indicação de prejuízo concreto.

 
Porém, em relação a terceiros, investigados ou não, as provas decorrentes de inquirição

sem prévia assistência de defensor a um corréu específico não são, em princípio, anuláveis. A
informação colhida perante o corréu, desde que não extraída com violência ou outro meio ilícito, é
válida como qualquer outra fonte de informação, e eventual nulidade, sob a perceptiva do direito do
acusado de não produzir prova contra si ou de apresentar defensor, não se reflete na esfera jurídica
dos demais acusados que tenham sido eventualmente delatados ou cuja prova de participação em um
delito decorra da inquirição de corréu, mesmo quando colhida sem assistência de defensor. A cadeia
de provas, mesmo que iniciada na mencionada inquirição não se ressentirá de nulidades passíveis de
arguição pelo corréu delatado. Isso porque, como visto, a inquirição de qualquer pessoa somente
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pode ofender garantias processuais do próprio depoente, sob o aspecto do direito de não produzir
prova contra si e do direito de ter assistência de defensor.

 
Trazendo esses preceitos para o caso em concreto, está claro que, aos acusados,

embora não informados do direito de deporem após entrevista com defensor, foi assegurado o direito
de permanecerem silentes. Há suficiente voluntariedade nos depoimentos e a nulidade, se ocorrente,
seria relativa, dependendo de prova de efetivo prejuízo à defesa de cada acusado. Portanto, os
depoimentos poderiam, em tese, ser questionados quanto a aspectos ligados à confissão e ao direito
de não produzir prova contra si. Ocorre que, conforme referido pelo Juiz, os aspectos confessionais
contidos em tais depoimentos não foram aproveitados para fundamentar a culpabilidade dos réus.
Por outro lado, os réus não indicam qualquer prova utilizada para a formação da culpa, que tenha
decorrido exclusivamente de tais inquirições, ou que não tenha sido advinda de fonte independente,
e principalmente, que não tenha decorrido do já volumoso conjunto probatório acessado pela
autoridade policial antes de tais depoimentos, mediante interceptação de dados e comunicações
autorizadas judicialmente.

 
De fato, os principais elementos probatórios colhidos pela autoridade policial,

conforme inclusive consta no decreto de prisão provisória mencionado, são advindos de dados
colhidos por investigação conduzida com outros meios de prova. Conforme esclarecido na decisão
do decreto de prisão temporária, que deu ensejo às inquirições maculadas, as autoridades policial e
judicial já tomavam por base outros elementos indiciários, a saber, nos termos da decisão:
'elementos probatórios constantes do Inquérito Policial nº 5023557-69.2016.404.7000 (IPL
0007/2016-DPF-MJ) e dos autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos
nº 5023595-81.2016.404.7000 e 5030120-79.2016.404.7000' (evento 63 - Despadec1, autos pedido
de busca e apreensão criminal nº 5033189-22.2016.4.04.7000/PR).

 
Ou seja, há notória fonte probatória completamente independente de toda a colheita de

prova subsequente, que se desenvolveu não a partir dos depoimentos acoimados de ilegais, mas com
base em robustos dados eletrônicos buscados pela polícia com prévia autorização judicial. E mais,
foi através das interceptações de dados eletrônicos, das interceptações telefônicas, da colheita dos
dados de mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Telegram etc.) que todo o conjunto probatório
subsequente foi originado, e não de depoimentos dos réus obtidos sem o alerta de que poderiam
previamente consultar defensores. A autoridade policial já percorria uma via probatória plenamente
independente e autônoma para esclarecer os fatos, não dependendo dos depoimentos em referência.

 
Essa fonte independente é importante, pois é um dos elementos da atenuação da teoria

da 'exclusionary rule', bem como de sua decorrência na chamada teoria 'The fruits of poisonous
tree', ambas desenvolvidas pela Suprema Corte Americana e chamadas no Brasil de 'teoria da
ilicitude por derivação' ou 'teoria dos frutos da árvore envenenada'. Sabe-se que, pela aplicação
da teoria da exclusão da prova ilícita, também seriam descartadas as provas derivadas de uma prova
originariamente ilícita. A atenuação da exclusão da prova pode ocorrer, em geral, por três fatores, a
saber: 1) a proximidade temporal entre a conduta ilícita e a descoberta da prova subsequente; 2) a
existência de circunstância interveniente entre a conduta e a descobertas da prova; e 3) a intenção da
autoridade policial ao praticar a ilicitude e notadamente violações aos direitos dos acusados de não
produzir provas contra si (Brown v. Illinois, 422 U.S. 590(1975)).

 
Dois dos três fatores indicam suficientes circunstâncias para que, aqui, não se acolha a

alegação de ilicitude derivada de tais depoimentos. Com efeito, a existência de prévia investigação,
robusta na colheita de dados eletrônicos, é uma circunstância interveniente a demonstrar uma fonte
independente de provas da participação dos réus e do prosseguimento da investigação em
andamento naquele momento. Também, nenhum indício há de que as oitivas tenham ocorrido pela
intenção da autoridade em obter confissões ou mesmo produzir provas contra os depoentes. Ao
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contrário, lembrando que foi assegurado o direito ao silêncio, concomitantemente, sobejam indícios
de que a autoridade visava a obstaculizar o andamento de condutas de promoção ao terrorismo em
um momento acentuadamente crítico, próximo à ocorrência dos Jogos Olímpicos Mundiais na
cidade do Rio de Janeiro.

 
Essas circunstâncias, a impedirem o reconhecimento da ilicitude no ato de inquirição,

e mesmo de nulidades dele derivadas, segundo os padrões da jurisprudência norte-americana,
também são reconhecidas no Brasil, notadamente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

 
'A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos 'frutos da árvore envenenada') repudia, por
constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente,
em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária,
que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos
dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão
praticada, originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da
inviolabilidade domiciliar. Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por
derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da
prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos
e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo
brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos.
Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos
de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de
dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal
-, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula
da ilicitude originária. A questão da fonte autônoma de prova (an independent source) e a sua
desvinculação causal da prova ilicitamente obtida. Doutrina. Precedentes do STF.' (STF, HC
93.050/RJ, 2ª T., rel. Min. Celso de Mello, 10-6-2008, DJe 142, de 1º-8-2008)
 
Por fim, mas não menos relevante, conforme observado pela sentença: 'as primeiras

declarações prestadas pelos denunciados na esfera policial sem a presença de defensor não foram
sequer mencionadas pelo MPF na denúncia.', tampouco foram utilizadas pela sentença de primeiro
grau ou mesmo por esta Corte.

 
Todavia, as declarações dos réus, para fins probatórios, são completamente válidas a

partir do momento em que prestaram depoimentos acompanhados de defensores, o que consta no
evento 284, do Inquérito Policial nº 5023557-69.2016.404.7000, a saber: réu OZIRIS
(autoqualific4), réu LEVI (auto13), réu ISRAEL (auto12), réu HORTÊNCIO (auto10), réu
ALISSON (auto7), réu Luiz (auto2), réu FERNANDO (auto1) e réu LEONID (auto13).

 
Rejeito, portanto, essa alegação de nulidade.
 
1.6 Nulidade da prova obtida por informações coletadas por agente colaborador

infiltrado sem a devida autorização judicial
 
As defesas sustentam que as cópias dos arquivos contendo os diálogos travados no

grupo 'JUNDALLAH' no aplicativo de mensagens instantâneas 'Telegram' (ev. 524, originário)
teriam sido encaminhadas à Autoridade Policial em 15-6-2016, quando já em curso o inquérito
policial instaurado para a apuração dos fatos. Daí, afirma que 'provavelmente' teria havido
infiltração de agentes com violação ao disposto no artigo 10 da Lei 12.850/13, porquanto ausente
autorização judicial prévia.

 
Asseveram, ainda, que o inquérito policial foi instaurado em 09-5-2016 como

resultado de encaminhamento de memorando subscrito pelo FBI em 06-5-2016, o que teria sido
negado pelas testemunhas integrantes da Polícia Federal ouvidas em Juízo.
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Mais uma vez, não merece guarida a tese defensiva.
 
Primeiro, porque a investigação não se iniciou em virtude do memorando oriundo da

Adidância do Federal Bureau of Investigation - FBI, no Brasil. Embora feita essa comunicação, o
inquérito policial foi aberto após diligências em redes abertas realizadas pela polícia (evento 1, docs.
Inf2, inf3, e inf4, autos 5023557.69.2016.4.04.7000), o que ficou claro nos depoimentos prestados
pelos agentes policiais. Além disso, como inclusive já salientado pelo Juízo sentenciante, não
haveria relevância processual caso a investigação tivesse iniciado a partir do citado memorando,
porque não se confundem a 'informação eventualmente aproveitada na investigação' com a chamada
'cooperação jurídica', que envolve provas coletadas em virtude de decisões judiciais estrangeiras,
sujeitas ao sigilo e à autorização para internacionalização. A troca de informações entre autoridades
internacionais faz parte da estratégia mundial de contraterrorismo, conforme previsto em inúmeras
resoluções do Conselho de Segurança da Nações Unidas, das quais se pode citar, ilustrativamente,
as resoluções 2253(2015) e 2199(2015), ambas prevendo de forma expressa essa troca de
informações entre autoridades.

 
Da mesma forma, a remessa de informação, anonimamente, via internet é lícita e

usual, tratando-se de prática, aliás, bastante corriqueira diante da implantação pelos Órgãos do
Estado de mecanismos abertos ao público em geral para registrar, de forma 'on line', reclamações e
denúncias.

 
Assim, não se reveste da importância que lhe pretende dar a defesa o fato de que as

cópias de telas do grupo 'JUNDALLAH' do aplicativo 'Telegram' tenham sido enviadas
posteriormente à instauração do IPL pela DPF/DAT, mesmo porque não há afirmação de que a
origem da investigação estaria na citada denúncia anônima.

 
Da mesma forma, quando da prolação da sentença, nada havia nos autos que

amparasse o argumento de que o acesso aos diálogos houvesse se dado por 'agente infiltrado'. Nesse
ponto, a sentença bem destacou que o alegado 'acesso aos diálogos travados no bojo do grupo do
aplicativo 'Telegram' através de agente infiltrado em violação à legislação aplicável' traduzia mera
ilação defensiva, não havendo qualquer prova que amparasse minimamente essa conclusão.

 
Anoto, no aspecto, meu ponto de vista, sem que isso importe em decisão nestes autos,

pois dita questão não é aqui pertinente, que grupos sociais conectados via internet, tais como
Facebook, Telegram etc. não podem ser considerados como expressão da intimidade, quando
expostos ao adicionamento de pessoas e a inclusão de participantes que só se conhecem entre si pelo
próprio ambiente virtual. A privacidade, sabe-se, está diretamente ligada à ideia de se operar em
meio no qual há honestas expectativas de que o conteúdo de pensamentos e ações não sejam
compartilhadas com terceiros, e aí, leia-se pessoas humanas. A abertura de dados a perfis de
internet, sejam eles quais forem (Facebook, Telegram etc.), ou seja, entre pessoas que não se
conhecem de fato, reflete o evidente risco e a tolerância com o fato de se dispor de dados a criações
imaginárias, e mesmo a perfis virtuais que não contenham necessária compatibilidade com a
realidade. Nessas circunstâncias, o reclamo fundamentado em 'quebra de privacidade' não pode ser
imposto a autoridades públicas e tampouco a cidadão que, visando um interesse público, baseado na
existência da possibilidade de crimes estarem ocorrendo, tenha acessado tais dados, mediante
autorização dos administradores de tais grupos, e os tenham levado a conhecimento de autoridade
para apuração. Em situações de acesso enganoso em grupos e perfis, poder-se-á pensar em favor do
lesado ou enganado, a disponibilização de remédios de natureza civil, e indenizatória, como todo e
qualquer ilícito civil, porém raramente se poderá emprestar a mesma tutela do direito à intimidade,
conforme seu matiz constitucional.
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Em petição protocolada no dia 23-4-2018, às 10h42min (evento 15), a defesa trouxe
informação que, a seu ver, reforçaria a necessidade de reconhecimento de nulidade por uso de
agente colaborador infiltrado à margem de autorização judicial. Disse que o próprio 'possível
colaborador' teria confessado na defesa prévia por ele apresentada nos autos da ação penal n.º
5001839-45.2018.404.7000, eventos 14 e 16. Contudo, alega que até agora 'não teve como conhecer
o real alcance das atividades do jornalista', a quem imputa a condição de ter sido o 'colaborador
infiltrado'.

 
Como se observa, a própria DPU afirma não ter condições de afirmar em que termos e

em que medida a participação daquele ora apontado como 'colaborador infiltrado' teria contribuído
para a apuração dos fatos imputados aos réus deste processo.

 
Ademais, analisando-se a denúncia oferecida na ação penal n.º 5001839-

45.2018.404.7000, verifica-se que Felipe de Oliveira Araújo Rodrigues consta denunciado como
incurso nas sanções do delito tipificado no artigo 3º da Lei 13.260/2016 (Promover organização
terrorista), sendo que essa circunstância é suficiente, nesse momento, para infirmar a afirmação
atinente à sua alegada condição de 'colaborador infiltrado', pois comprova aquilo que, até aqui, foi
decidido sobre a ausência dessa figura nos fatos objeto desta ação penal.

 
Além disso, não há nos autos qualquer indício de que tenha havido decisão judicial

conferindo a Felipe essa condição, ou mesmo solicitação nesse sentido, carecendo ele, inclusive, da
proteção legal conferida aos colaboradores pelo artigo 14, III e IV, da Lei 12.850/2013, tanto que
teve sua identidade revelada e mencionada pela DPU, ao noticiar a denúncia que ora pesa contra ele
e que, inclusive, contraria a tese segundo a qual ele seria um 'colaborador infiltrado'.

 
Assim sendo, vai rejeitada também essa preliminar.
 
Superadas as prefaciais, passo ao exame do mérito.
 
2. Mérito
 
2.1 Considerações iniciais
 
O presente processo trata de apelações formuladas pelos réus epigrafados, condenados

pelos crimes de associação criminosa e promoção de organização terrorista previstos,
respectivamente, no artigo 288 do Código Penal Brasileiro e na Lei 13.260/16, artigo 3º, tendo sido
o réu LEONID condenado também pelo crime do recrutamento com o propósito de praticar atos de
terrorismo (Lei 13.260/16, art. 5º, §1º, I, c/c §2º).

 
Em apertada síntese, os réus, em período próximo aos jogos olímpicos do ano de 2016

sediados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, uniram-se através de redes sociais diversas por
meio das quais realizaram intensa troca de informações sobre a organização terrorista Estado
Islâmico, compartilharam vasto material de divulgação das visões e ideários da referida organização,
promoveram interação entre si sobre suas práticas, manifestaram ou aquiesceram entre si com o
futuro cometimento de atuações violentas típicas, promoveram entre si a aceitação e a justificação
de atos de terrorismo e debateram e fomentaram entre si a realização de atos assemelhados,
aproveitando a oportunidade especial da enorme reunião de atletas de delegações internacionais,
profissionais e público em geral por ocasião da realização dos jogos olímpicos.

 
Os fatos analisados chamam a atenção por um inicial aspecto: trata-se do primeiro

processo penal em território brasileiro de pessoas acusadas da pratica de atos de, ou
equiparados a terrorismo. Esse fato é relevante, pois se sabe não ser da história recente do País a
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convivência com atos de terrorismo, segundo os padrões dos atentados sofridos pela comunidade
internacional. Nesse aspecto, dois pontos relevantes a observar. Primeiro, com a Lei 13.260/2016, o
Brasil se aproximou, normativamente, dos esforços mundiais de combate ao terrorismo,
preenchendo vácuo estabelecido desde a Constituição de 1988. De fato, a Constituição Brasileira
expressava a necessidade de que fosse adotada legislação mais rigorosa a prever punição para
o terrorismo, qualificando-o como crime hediondo. Segundo, a legislação foi formulada por
ocasião dos jogos olímpicos do ano de 2016, ocasião na qual o País estaria abundantemente
visitado por cidadãos das mais variadas nacionalidades, religiões, raças e culturas. Colimou,
portanto, estabelecer um regime de proteção jurídica mais eficiente ao contraterrorismo. Esses
pontos são relevantes, e merecem algumas anotações.

 
A existência de legislação específica criminalizando o terrorismo faz parte das

recomendações da estratégia de contraterrorismo em nível mundial. Essa especialização é
recomendada, nada obstante as ações terroristas possam ou pudessem, ao menos em parte, ser
tratadas por legislações genéricas. Entretanto, o uso de uma legislação genérica traria dificuldades,
entre outras, de correta valoração, tanto dos motivos para o cometimento das ações, quanto dos
objetivos buscados com eventuais crimes desse viés. A aplicação de lei geral, para ações tentadas,
poderia enfrentar dificuldades pela não consideração adequada da motivação, dos fins buscados, do
dano potencial, entre outros aspectos. E, ainda, de modo muito relevante, uma lei geral poderia
impor tratamento inadequado, ou até mesmo insuficiente, às ações praticadas antes da ocorrência de
danos concretos a bens, pessoas, grupos, ou instituições. Ou seja, ações limitadas às fases
antecedentes que iriam, entre outros, do incitamento, da promoção, do planejamento, da
conspiração, da preparação ao mero início dos atos de execução, sem necessariamente a obtenção do
resultado final.

 
Por isso, o aprofundamento da vasta temática do terrorismo indica ser mais adequada a

adoção de legislação específica, fomentando a correta defesa de valores democráticos e a
integridade dos direitos humanos, bem como coibindo intenções e punindo ações que coloquem em
risco objetos juridicamente tutelados, além de reforçar, pelo aumento da precisão jurídica, as
garantias de ampla defesa de acusados e o devido processo legal. Esse aspecto foi, inclusive, objeto
de anotação pelas Nações Unidas, quando da elaboração dos 'Princípios-guia de Madrid',
ferramenta prática de implementação de medidas de contraterrorismo:

 
'Reliance on existing laws, including laws that do not deal directly with terrorist offences, has enable
many States to mount an immediate solution to the threat of foreign terrorist fighters. However,
doing so also presents a number of risks and challenges, including the reluctance of courts to apply
such legislation, the potential use of disproportionate penalties and difficulties in obtaining
international cooperation.'(United Nations Security Council - Counter-terrorism Committee. 'Madrid
Guiding Principles, A practical tool for Member States to stern the flow of foreign terrorist fighters'.
2015. p. 16. Disponível em: https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-
Principles_EN.pdf ) (destaquei)
 
Em outras palavras, segundo o estudo, embora alguns países possam estabelecer a

punição de ações terroristas mediante a utilização de leis penais gerais, e não especialmente
dedicadas ao tema, a não existência de legislação especial pode gerar dificuldades de aplicação de
leis não voltadas especificamente à problemática do terrorismo, podendo comprometer o
entendimento dos tribunais, com riscos de punições desproporcionais, e ensejando dificuldades na
obtenção de cooperação de agências internacionais voltadas à prevenção e punição de atos
terroristas.

 
Por sua vez, a Constituição Brasileira, como antes referido, já mostrava as

preocupações do Estado Brasileiro quanto às práticas terroristas, mesmo antes de o Congresso
Brasileiro prever de modo expresso a punição de atos terroristas. Inicialmente, entre os princípios
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regentes da República Federativa do Brasil, encontra-se previsto, de modo expresso, no artigo
4º, inciso VIII, da Constituição Federal o 'repúdio ao terrorismo e ao racismo'. Todavia, a
Constituição Brasileira foi além, determinando ao legislador a previsão de uma especial punição
para tais ações: 'a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los,
se omitirem' (CF, art. 5º, inciso XLIII).

 
Essa preocupação do legislador constituinte de 1988 seguia as preocupações

internacionais estabelecidas mesmo antes da criação das Nações Unidas. Isso porque, já em 1937, a
então denominada Liga das Nações elaborou um projeto de convenção para prevenção e punição do
terrorismo. E, embora essa convenção, por questões políticas, jamais tenha sido estabelecida (pela
falta de consenso sobre a conceituação do termo 'terrorismo', o que mais adiante abordo), tem-se
que, desde 1963, a comunidade internacional elaborou uma série de instrumentos legais para
enfrentamento do terrorismo. Esses aspectos são anotados por JAVIER RUPÉREZ, ex-Diretor
Executivo do Comitê de Contraterrorismo das Nações Unidas:

 
'International efforts to eliminate terrorism started years before the United Nations was established.
Terrorism was of concern to the international community as early as 1937, when the League of
Nations prepared a draft convention for prevention and punishment of terrorism. (...) Despite many
year of debate, the General Assembly has thus far been unable to agree on a definition of terrorism.
But lack of agreement on a definition does not mean that the international community has made no
progress in combating the problem. The United Nations and other international organizations have
managed to formulate ad hoc conventions dealing with specific forms of terrorism. Since 1963, the
international community has elaborated 13 legal instruments related to the prevention and
suppression of international terrorism.'
(JAVIER RUPÉREZ. 'The United Nation in The Fight Against Terrorism'. p. 2-3. Disponível em:
http://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2017/01/2006_01_26_cted_lecture.pdf ) (destaquei)
 
RUPÉREZ esclarece, ainda, que essa preocupação internacional inicia-se bem antes

do ataque de 11 de setembro ao World Trade Center:
 
'The Security Council is the United Nations organ that has borne most of the responsibility for
addressing the problem of terrorism. And, contrary to widespread belief, it has been doing so since
1990s, nearly 10 year before the terrorist attacks of 11 September 2001. In the late 1980s, a number
of shocking terrorist acts jolted the conscience of mankind. I December 1988, Pan-Am flight 103
crashed in the Scottish village of Lockerbie when a bomb placed on board the aircraft exploded. The
259 passengers on board and 11 persons on the ground were killed. In September 1989, the French
UTA flight 772 crashed in the Niger after a device on board the aircraft exploded: a total of 171
persons died. In both cases, the Libyan Arab Jamahirya was alleged to have been involved in the
attacks. On 26 June 1995, a group of terrorists made an unsuccessful attempt on the life of
President Hosni Mubarak of Egypt, who was attending a meeting of the Organization of African
Unity in Addis Ababa. Three of the suspects sought refuge in the Sudan, whose Government
declined to grant Egypt's request for their extradition.' (op. cit. p. 10) (destaquei)
 
 Embora ausente uma definição, pode-se extrair, do conjunto de atos internacionais que

se dedicaram ao problema, especialmente as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, em termos muito amplos, a fundamentação que determina a luta global para a prevenção e
punição do terrorismo. Notoriamente, a fundamentação baseia-se na percepção de que o terrorismo,
entre outros, e não limitado a esses motivos: constitui séria ameaça à paz e à segurança
internacional, impede e traz danos ao exercício dos direitos humanos e ameaça o desenvolvimento
social e econômico de sociedades e países. Em tradução livre, a Resolução 1566 (2004) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas reafirma 'que o terrorismo em todas as suas formas e
manifestações constitui uma das mais sérias ameaças a paz e a segurança' e 'que os atos de
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terrorismo impossibilitam o exercício dos direitos humanos e ameaça o desenvolvimento social e
econômico de todos os Estados e arruína a estabilidade e prosperidade globais'.

 
No mesmo sentido, expondo como fundamento a defesa do direito à vida e o respeito

aos direitos humanos, através da Resolução 1624 (2005), do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, os Estados manifestam 'Profunda preocupação que o incitamento dos atos de terrorismo
pelo extremismo e intolerância enseja um sério e crescente perigo ao exercício dos direitos
humanos, ameaça o desenvolvimento social e econômico dos Estados, fragiliza a estabilidade e
prosperidade globais, e deve ser corrigida urgentemente e proativamente pelas Nações Unidas e
todos os Estados; e enfatizam a necessidade de adotar todas as medidas necessárias e apropriadas
de acordo com o direito internacional e em nível nacional para proteger o direito a vida'.

 
Conquanto o consenso para a definição normativa do termo 'terrorista' não tenha sido

alcançado pelas nações, experts no tema formulam seus próprios conceitos. A partir de sua
fenomenologia, extrai-se, como um dado comum relevante, que a ação terrorista visa,
essencialmente, a comunicar uma mensagem através da disseminação do terror e da causação
de danos ou ameaça de danos à sociedade ou a determinados grupos sociais. Portanto, em regra,
não visa a subjugar um inimigo.

 
Procurando um conceito acadêmico, não normativo, de terrorismo, pode-se citar

ilustrativamente a coletânea de definições formuladas por estudiosos, exposta na obra de JAMES
J.F. FOREST, 'The Terrorism Lectures: A Comprehensive Collection for Students of
Terrorism, Counterterrorism, and National Security', 2ª Edição, 2015, Editora Nortia
Current:

 
'The terrorism is a synthesis of war and theatre: a dramatization of violence which is perpetrated on
inocente victims and played before an audience in the hope of creating a mode of fear without
apology or remorse for political purposes' (O terrorismo é a síntese entre guerra e teatro: uma
dramatização da violência que é perpetrada contra vítimas inocentes e encenada perante uma
audiência na esperança de criar um modelo de medo sem pedir desculpas ou remorsos por
propósitos políticos) (Cindy Combs); Terrorism is 'the deliberate creation and exploitation of fear
through violence or the threat o violence in the pursuit of political change... it is - designed to have
far-reaching psychological effects beyond the immediate victim(s) or object of the terrorism attack'
(Terrorismo é a deliberada criação e exploração do medo através da violência ou da ameaça e
violência na busca de mudanças politicas (...) projetado para ter efeitos psicológicos muito além das
vítimas imediatas ou objetivos do terrorista' (Bruce Hoffman)' (destaquei)
 
O autor acrescenta, ainda, que o terrorismo não apresenta alvos políticos específicos,

elegendo também civis inocentes, alheios ao poder político estatal:
 
'Fundamental to most descriptions and definitions of terrorism is the notion that those who engage
in it do not abide by conventional norms of political violence - rather, they intentionally target
innocents (including off-duty military, law enforcement or other government officials), and they
seek to cause psychological trauma as much as (if not more than) death and damage.' (destaquei)
 
Por sua vez, a Lei 13.260/2016, traz a definição de terrorismo segundo o Congresso

Brasileiro: 'O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste
artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião,
quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo
pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública'. Esse conceito adotado pela
legislação brasileira, ao prever como elementos essenciais do tipo, uma ação, um motivo e um fim
específico de causar terror social ou generalizado, coloca o tipo penal brasileiro em sintonia com a
experiência internacional, que também tem no terror disseminado um dos componentes importantes
da caracterização do ato terrorista.
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De fato, provocar o medo a um determinado público se mostra como um fim autônomo

dos danos em si, servindo como arbitrário alerta de contrariedade e aos interesses ideológicos dos
terroristas. A ação terrorista em geral não visa a subjugar ou a vencer um inimigo, mas
comunicar uma mensagem a todos que se mostrem contrários à ideologia defendida. Do
estabelecimento do pavor coletivo advém o perigo de cerceamento de liberdades e direitos
individuais e coletivos, e, por isso, é evidente a necessidade de um tipo penal autônomo, especial,
tratando adequadamente essa especial motivação e os demais aspectos peculiares dessas ações.

 
Essa séria ameaça à segurança pública, à paz e aos direitos humanos -

notadamente às liberdades individuais -, à livre expressão e pensamento, liberdade de religião
e de associação, faz com que a ameaça terrorista não possa ser tolerada sob qualquer
justificação, pois configuram ofensa aos valores maiores das sociedades democráticas.

 
É exatamente essa, aliás, a orientação da Resolução 1624, também do Conselho de

Segurança das Nações Unidas, ao esclarecer que os Estados 'condenam em termos fortes todos os
atos de terrorismo, independentemente de sua motivação, em qualquer lugar ou por qualquer
pessoa que os cometa, como uma das mais sérias ameaças à paz e à segurança.'.

 
Ainda sobre as Resoluções, conforme anota o Procurador da República, Dr. Rafael

Brum Miron:
 
'Verifica-se, no âmbito internacional, a tendência, cada vez mais acentuada, de enfrentamento de
condutas de apoio a organizações terroristas, em especial, aquelas destinadas ao seu financiamento, à
arregimentação e ao recrutamento de novos membros, à incitação e apologia a atos por elas
praticados, à difusão de seus ideais, e, também, ao seu enaltecimento e promoção.
 
Exemplo desse movimento são as Resoluções 1373/2001, 1624/2005, 2178/2014, do Conselho de
Segurança das Nações Unidas.
 
A Resolução 1373/2001, além de declarar, em seu item nº 5, que 'atos, métodos e práticas de
terrorismo são contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas, e que o financiamento,
planejamento e incitamento deliberado de atos terroristas são igualmente contrários aos propósitos e
princípios das Nações Unidas', determina, na letra 'e', de seu item nº 2, que 'todos os Estados devem
assegurar que qualquer pessoa que participe do financiamento, planejamento, preparo ou perpetração
de atos terroristas ou atue em apoio destes seja levado a julgamento; assegurar que, além de
quaisquer outras medidas contra o terrorismo, esses atos terroristas sejam considerados graves delitos
criminais pelas legislações e códigos nacionais e que a punição seja adequada à gravidade desses
atos.'
 
Já a Resolução 1624/2005, 'condenando [...] com a maior veemência o incitamento à prática de atos
terroristas e repudiando as tentativas de justificação ou glorificação (apologia) de atos terroristas que
podem incitar à prática de novos atos terroristas' e externando profunda 'preocupação com o fato de o
incitamento à prática de atos terroristas motivados pelo extremismo e pela intolerância constituir um
perigo grave e crescente para o gozo dos direitos humanos', em seu item nº 1, letra 'a', insta a todos os
Estados que adotem as medidas necessárias e adequadas em cumprimento de suas obrigações de
direito internacional para proibir, por lei, a incitação ao cometimento de um ato ou atos de terrorismo.
 
Por sua vez, a Resolução 2178/2014 - que trata de combatentes terroristas estrangeiros -, consciente
da 'necessidade de tratar das condições conducentes à difusão do terrorismo', reconhecendo que 'o
enfrentamento da ameaça representada pelos combatentes terroristas estrangeiros requer que se trate
de forma abrangente seus fatores subjacentes, inclusive impedindo a radicalização para o terrorismo,
restringindo o recrutamento, inibindo viagens de combatentes terroristas estrangeiros, interrompendo
o apoio financeiro aos combatentes terroristas estrangeiros, combatendo o extremismo violento que
pode conduzir ao terrorismo, combatendo a incitação a atos terroristas motivados pelo extremismo ou
intolerância, promovendo a tolerância política e religiosa, o desenvolvimento econômico e a coesão e
inclusão sociais, terminando e solucionando conflitos armados, e facilitando a reintegração e a
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reabilitação', reconhecendo que 'o terrorismo não será derrotado unicamente por força militar,
medidas de manutenção da ordem pública e operações de inteligência', sublinhando 'a necessidade de
enfrentar as condições conducentes à difusão do terrorismo' e expressando preocupação com 'o
crescente uso pelos terroristas e seus apoiadores das tecnologias de comunicação com o propósito de
radicalização para o terrorismo, recrutando e incitando o cometimento de atos terroristas, inclusive
por meio da internet, e financiando e facilitando a viagem e atividades subsequentes de combatentes
terroristas estrangeiros, e sublinhando a necessidade de que os Estados Membros atuem de modo
cooperativo para impedir que os terroristas se aproveitem de tecnologias, comunicações e recursos
para mobilizar apoio para atos terroristas, respeitando ao mesmo tempo os direitos humanos e as
liberdades fundamentais e em conformidade com as demais obrigações derivadas do direito
internacional', determina que todos os Estados-Membros devem assegurar que seu direito interno
estabeleça como crimes graves, suficientes para permitir a persecução penal, de forma que reflita
devidamente a gravidade do delito, a organização ou outro tipo de facilitação internacionais, inclusive
atos de recrutamento, por seus nacionais ou em seus territórios, da viagem de indivíduos que partam
para um Estado distinto daqueles de sua residência ou nacionalidade com o propósito de perpetrar,
planejar, preparar ou participar de atos terroristas, ou fornecer ou receber treinamento para o
terrorismo.
 
Além disso, conclama os Estados-Membros a atuar de modo cooperativo, adotando medidas nacionais
para impedir que os terroristas se aproveitem de tecnologias, comunicações e recursos para mobilizar
apoio para atos terroristas e recorda a decisão contida na Resolução 1373 (2001) de que os Estados-
Membros devem proporcionar, de modo recíproco, o máximo de assistência no que se refere às
investigações ou aos processos penais relacionados ao financiamento ou apoio a atos de terrorismo,
inclusive a cooperação para a obtenção de provas que possuam e que sejam necessárias para os
processos.
 
Para além das Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, em âmbito internacional, destaca-se
a Convenção Europeia para a Prevenção do Terrorismo, de 2005, que, em seu artigo 5º, dá um passo
além e passa a exigir aos Estados-membros que adotem as medidas necessárias para criminalizar 'a
provocação pública ao cometimento de uma infração terrorista', definindo-a como a difusão ou todas
as outras formas de pôr à disposição do público uma mensagem com a intenção de incitar o
cometimento de uma infração terrorista sempre que esta conduta, ainda que não promova diretamente
a prática de infrações terroristas, provoque o perigo de que uma ou mais dessas infrações possam ser
cometidas.' (evento 537, ALEGAÇÕES1, originário) (destaquei)
 
Conforme exposto, o horror da violência terrorista vai muito além dos danos à

integridade física de pessoas e bens, sendo antes de tudo o veículo propulsor da causa ideológica.
Interessante, a propósito, o detalhamento do fenômeno, nas palavras de FOREST:

 
'Through their violent attacks, terrorist groups seek to influence at least three primary audiences.
First, their attacks are meant to produce terror and pain among members of the victimized locals
and the broader population of observers in the target country or region, or throughout the world. In
fact, the target audience is the broader population watching, listening, and fearing that these kinds
of attacks will be repeated and that they might fall victim to the next one. Second, the terrorists are
communicating to sympathizers, individuals who believe in the group's ideology but have not
actively joined the cause. One important aspect of this type of communication is that the group's
attacks are meant to convey a sense of greater commitment and capacity than other terrorist groups
who are competing for support among the same population of potential sympathizers, including
potential funders in other parts of the world. Third, they are communicating to themselves-that is,
members of the terrorist organization in other parts of the country or the world, whose morale is
boosted after a successful attack by their comrades.' (FOREST, James J. F. 'The Terrorism Lectures',
2e: A Comprehensive Collection for Students of Terrorism, Counterterrorism, and National Security.
Nortia Press, 2015) (destaquei)
 
Na lição, FOREST, essencialmente, esclarece que, através da violência, os grupos

terroristas procuram influenciar três públicos primários. Em primeiro lugar, seus ataques
almejam provocar terror e dor nos membros de um grupo local e mesmo de uma população
mais ampla. Segundo, com a prática da violência, os terroristas comunicam-se com simpatizantes
que ainda não tenham aderido à sua causa. Terceiro, os terroristas estão se comunicando com os
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demais membros do grupo ou organização situados proximamente ou em outras partes do
mundo, passando uma mensagem de sucesso aos seus camaradas.

 
No caso presente, mostra-se notório que a violência estabelecida na propaganda do

Estado Islâmico congregou os acusados, em um movimento de glorificação das atrocidades,
fazendo com que focassem seus interesses e atenção à causa da referida organização
criminosa. Absortos nesses pensamentos, passaram os réus a repercutir os valores próprios da
organização terrorista, fundados na radicalização religiosa, com desumanização das potenciais
e reais vítimas daquela organização, e mediante a aceitação da justificação do uso da violência
como ferramenta de atuação. E ainda, a congregação dos autores entre si, funcionou como
importante suporte para, em um primeiro momento, reunir subsídios (morais, religiosos,
estratégicos, materiais etc.) e, em um segundo momento, a efetiva promoção dos ideais para o
atingimento de fins próprios do extremismo violento.

 
A soma desses fatores resultou no nascimento de uma potencial célula terrorista,

embora não pareçam estar identificados vínculos materiais com a organização-mãe (no caso, o
Estado Islâmico), nem tenham sido iniciados concretamente os atos de violência. Todavia, a
ausência desses passos não indica que a caminhada terrorista não se iniciara, pois presentes,
primeiro, a vinculação ideológica, e segundo, a promoção, o incitamento, o planejamento de
ações com considerável grau de semelhança às praticadas pela organização terrorista ISIS,
tendo sido, inclusive, prestada por alguns e enaltecida por todos a fidelidade aos líderes do
Estado Islâmico.

 
Quanto a esse caminhar terrorista, a realidade mostra que a maioria das ações humanas

constituídas por uma série de atos pressupõe algum limite de planejamento. O cometimento de atos
terroristas, igualmente, não dispensa planejamento e preparação. As grandes organizações
criminosas sabem disso, e por isso, além da divulgação das respectivas doutrinas, fazem também a
divulgação de técnicas e meios para o emprego da violência, divulgando inclusive manuais de
atuação, além de técnicas para fabricação de bombas, promoção de atentados, etc., além da gravação
de cenas de violência para posterior exibição e 'aprendizado'. Desnecessário lembrar que todo vídeo
com homicídios cruéis de pessoas subjugadas, de decapitações, ensina por si, diversas lições.

 
É fato que, aos que pretendem tornar-se terroristas, a observação das manifestações de

terroristas divulgas em escritas e vídeos, bem como a visualização do registro de imagens de seus
atos traz, principalmente aos mais afastados geograficamente, indispensáveis conhecimentos, tanto
sob a perspectiva de um planejamento estratégico, como de uma preparação emocional. Nesse
aspecto, da preparação emocional, interessante perceber, ainda com FOREST:

 
'The ways in which the terrorist group mobilizes and convinces them to support their strategy and
tactics is often referred to as radicalization. Often, according to Stanford University psychologist
Albert Bandura, this radicalization will involve a form of moral disengagement, a multi-step
psychological process that members of terrorist groups often go through. First, the new recruit must
acquire an ability to sanctify violence as honorable and righteous. They most also learn to minimize
the consequences of violence, including the murder of others. This disregard for consequences
makes it easier for new terrorist recruit to hurt or kill innocent civilians in pursuit of the larger
political objective. An finally, Brandura notes the people find violence easier if they don't consider
their victims as human beings.' (destaquei)
 
E acrescenta:
 
'Of course, it's not enough to develop a desire to be a terrorist - you also have to develop the skill to
pull the trigger, manufacture that bomb, and so forth. (...) An important thing to keep in mind is that
many terrorist organization have shown the attributes of learning organizations- that is, they scan
the environment, look for vulnerabilities in their enemies, examine successful terrorist practices of
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other groups, and incorporate this new knowledge into their own operations. Understanding this
help us avoid underestimating the capabilities of terrorists.' (FOREST, James J. F. 'The Terrorism
Lectures', 2e: A Comprehensive Collection for Students of Terrorism, Counterterrorism, and National
Security. Nortia Press, 2015) (destaquei)
 
As passagens antes transcritas colocam em realce a opinião de Albert Bandura, citado

por FOREST, segundo a qual o processo de radicalização envolverá necessariamente  uma
forma de desapego moral, pelo qual o novo recruta adquirirá inicialmente a habilidade de
santificar a violência como honorável e correta. Nesse processo, na sequência, aprenderá a
minimizar as consequências da violência e morte de pessoas, pois, não tendo respeito pelas
consequências, ao novo terrorista ficará muito mais fácil lesionar e matar inocentes em busca de
seus objetivos políticos. E acrescenta: 'as pessoas acharão mais fácil cometer a violência se não
considerarem as vítimas como seres humanos'. E prossegue o autor, dizendo que não é suficiente
desenvolver o desejo de ser terrorista, pois há a necessidade de se reunir alguns conhecimentos, e
isso muito frequentemente é obtido pela visualização de práticas terroristas levadas a efeito com
sucesso. E, por fim, acrescenta: 'Ter conhecimento desse processo de radicalização violenta nos
ajuda a evitar subestimar as capacidades de terroristas'.

 
Nessa perspectiva, voltando-se os olhos para o presente processo, tem-se que as

preocupantes trocas de informações: (i) sobre ataques terroristas e cenas que desumanizam vítimas;
(ii) sobre aspectos ligados ao extremismo religioso violento e as possíveis justificativas para tanto;
(iii) sobre o juramento de fidelidade a líderes terroristas; (iv) sobre as formas de possíveis atentados
e práticas futuras; (v) sobre a oportunidade que as Olimpíadas representavam etc., se deram
acompanhadas da eloquente cobrança de um comprometimento de grupo para com a causa do
denominado Estado Islâmico e com a prática de ações concretas. Ou seja, todo esse conjunto de
ações indica, inegavelmente, que os diversos réus promoviam entre si as condições para que,
em um futuro, próximo ou não, factível ou não, estivessem, todos ou alguns, prontos para a
prática de atos em nome dos ideais da organização Estado Islâmico.

 
Ora, é sabido que a motivação terrorista pode ser baseada em diferentes espécies de

insatisfação. Não é por outro motivo que a lei brasileira enumera várias possíveis 'justificações':
xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião (Lei 13.260/2016, art. 2º). Essas
insatisfações ideológicas comumente alimentam desejos de assunção de poder e promoção de
reformas políticas, religiosas, raciais etc., fundados em pensamentos egocêntricos, de supremacia do
endogrupo perante o exogrupo. Nesse contexto egocêntrico e supremacista, o uso da violência
exsurge como a única saída para a obtenção de mudanças que não seriam possíveis por instrumentos
políticos legítimos e ordinários, ou não seriam aceitáveis de acordo com princípios democráticos.

 
Sob o aspecto ideológico, os seus seguidores, através de um líder ou através de um

senso comum de grupo, precisam confirmar suas opiniões, alimentar reciprocamente as
insatisfações, justificar suas ações e extrair os limites (ou ausência de limites) para defesa da causa
ideológica. Embora diversas ideologias possam fomentar práticas terroristas, o extremismo
religioso, seguido de radicalização, se apresenta como um campo muito fértil para ideações
terroristas, pois revolve aspectos muito sensíveis da psique humana, seus dilemas fundamentais de
existência, de vida e de morte, para os quais as respostas perseguidas, ou são indisponíveis ou, se
existentes, dependem de fé e de compreensão dogmática, o que sugere a necessidade de se seguirem
doutrinas de fé e líderes religiosos.

 
Essa percepção pode ser extraída em:
 
'Among the ideological categories that describe modern terrorismo, religious ideologies are unique
for many reasons. First, they provide a long-term view of history and the future, meaning that
adherents come to believe they are taking part in an epic battle of good versus evil. Piety and
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persistence in the faith will give you the strength to overcome anything, and will lead to rewards in
this life and the next (including for your family). Religious ideologies also draw on common
reliance on individuals with special intellectual gifts for interpreting sacred text (imams, clergy, etc.)
- individuals who provide meaning for those seeking enlightenment, or who are pursuing an
understanding of 'what God wants for me.' This, in turn, means extremist religious leaders have a
particular opportunity to exploit the need of some people'. (FOREST, obra citada) (destaquei)
 
E ainda:
 
'In addition to these metaphysical dimensions, religious ideologies can imbue followers with a belief
in their own revealed truth from God, and are often theologically supremacist - meaning that all
believers assume superiority over non-believers who are not privy to the truth of the religion. In a
similar vein, as JP Larson notes, these ideologies tend to be exclusivist - believers are a chosen
people, or their territory is a holy land. They are usually absolutist as well. In other words, it is not
possible to be a half-hearted believer: are you either completely commited or you are not. Further,
only the true believers (as well as those who have taken no stance whatsoever) are condemned to
some sort of eternal punishment or damnation, as well as death. Terms like 'infidel, apostate' and
'godless' are used to dehumanize these enemies and unbelievers, helping justify the violent acts that
victimize them'. (FOREST, obra citada) (destaquei)
 
De acordo com as passagens transcritas, em resumo, diz o professor FOREST que o

extremismo religioso propicia uma visão de longo termo da história e do futuro, significando
que os aderentes irão acreditar que tomam parte de uma batalha épica entre o bem e o mal. O
extremismo fará depositar a plena confiança em indivíduos que demonstrem especial conhecimento
para interpretarem textos sagrados, que darão significado aos que procuram uma luz ou a
compreensão 'do que Deus deseja para mim', e, portanto, os líderes religiosos extremistas e
violentos apresentam particular oportunidade para explorarem a necessidade de aconselhamento
religioso pelas pessoas. Os fiéis podem ser levados a pensar, então, que são superiores em
relação a todos os demais, não fiéis ou infiéis, que, portanto, não conheceriam a verdadeira
religião.

 
Todavia, especialmente quando se trata de extremismo baseado em ideologias

religiosas, há que traçar uma linha divisória entre regular exercício de direitos humanos
fundamentais, tais como o amplo direito de liberdade de religião e consciência, liberdade de
associação, e os limites desses direitos, em geral, estabelecidos nos direitos das demais pessoas e das
demandas do pluralismo advindo da vida em sociedades democráticas.

 
De fato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra a liberdade de

pensamento, de consciência e de religião, bem como a liberdade de opinião e expressão, de reunião
ou associação pacífica:

 
'Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
(...)
Artigo 7° Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm
direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra
qualquer incitamento a tal discriminação.
(...)
Artigo 18° Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este
direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de
manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo
ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
 
Artigo 19° Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito
de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de
fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
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Artigo 20° Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.'
 
Esses valores são fundamentos do Estado Brasileiro, por expressa vontade

constitucional de seu povo, representado pelo constituinte originário (Constituição Federal, art. 5º,
incisos IV, VI, VIII, XVI e XVII):

 
'Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
(...)
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
(...)
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;
(...)
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
(...)'
 
Por sua vez, esses direitos fundamentais são igualmente previstos nos principais

tratados internacionais de direitos humanos, a referir, por exemplo:
 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos:
 
'Artigo 12 - Liberdade de Consciência e de Religião
 
Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de
conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade
de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público
como em privado.
(...)
A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às
limitações prescritas pelas leis e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde
ou morais públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.
 
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a
liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro
processo de sua escolha.
 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar:
 
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios
destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.
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4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o
acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso
2.
 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional,
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.
(...)
Artigo 15. Direito de reunião
 
É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar
sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no
interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a
moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
 
Artigo 16. Liberdade de associação
 
1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos,
econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.
 
2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias,
numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem
públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais
pessoas.
 
3. O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo a privação do
exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e da polícia.'
 
Declaração Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais:
 
'Liberdade de pensamento, de consciência e de religião:
 
ARTIGO 9° - Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião;
este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de
manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, por
meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.
2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou coletivamente, não pode ser
objeto de outras restrições senão as que, previstas na lei, constituírem disposições necessárias, numa
sociedade democrática, à segurança pública, à proteção da ordem, da saúde e moral públicas, ou à
proteção dos direitos e liberdades de outrem.
 
Liberdade de expressão:
 
ARTIGO 10° Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a
liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa
haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras.
 
Liberdade de reunião e de associação:
 
ARTIGO 11°: Qualquer pessoa tem direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de
associação, incluindo o direito de, com outrem, fundar e filiar-se em sindicatos para a defesa dos seus
interesses.
 
2. O exercício deste direito só pode ser objeto de restrições que, sendo previstas na lei, constituírem
disposições necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a segurança
pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção
dos direitos e das liberdades de terceiros.'
 
É cediço, contudo, que nenhum desses direitos fundamentais é absoluto, e, justamente

por isso, são previstas interferências em justificadas situações.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê, no artigo 30, uma regra de
contenção de sobreposição dos direitos, estabelecendo tal dispositivo que 'Nenhuma disposição da
presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento, a qualquer Estado, grupo ou
pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição
de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos'.

 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos permite limitações tanto ao

direito de liberdade de consciência e religião, assim como interferências legítimas ao direito de
manifestar o pensamento e direito de reunião. Destarte, a liberdade de manifestar a religião pode
sofrer limitações, desde que prescritas em lei e visando fins comuns, próprios de sociedades
democráticas. Ressalta-se, porque importante para o contexto deste processo criminal, a
impossibilidade de manifestação religiosa que ofenda direitos e liberdades das demais pessoas. Nas
palavras do artigo 12, (3), da citada Convenção: 'A liberdade de manifestar a própria religião e as
próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas em leis e que sejam necessárias
para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou morais públicas e os direitos e liberdades das
demais pessoas'.

 
A citada Convenção ainda apresenta expressas possibilidades de interferência na

liberdade de pensamento e expressão, direcionadas primordialmente ao direito de receber e difundir
informações. Isso porque o exercício do direito de expressão pode sofrer restrição quando necessário
para proteger os direitos de outras pessoas, a proteção da segurança nacional e a ordem pública
(Convenção, artigo 13, 'a' e 'b'). Outrossim, a expressão de ideias ou pensamentos pode ser mesmo
proibida quando direcionada à apologia ao ódio ou incitamento à discriminação e à violência, o que
diz diretamente com as práticas apuradas neste processo. Importante observar que a Convenção
Interamericana é o único instrumento que utiliza o verbo proibir, de modo expresso quando
prescreve sobre limites do direito de expressão. De fato, esse dever de proibição é expresso para
todos os Estados, nos exatos termos do artigo 13, '5', que me permito destacar: 'A lei deve proibir
toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso
que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.'

 
O respeito aos direitos e às liberdades das demais pessoas, bem como a ordem pública

- diretamente correlacionada com a convivência pacífica e a sobrevivência dos valores democráticos
-, são também hipóteses previstas na Convenção Interamericana para as limitações aos direitos de
reunião e de associação, conforme transcrito supra.

 
Ainda a acrescentar, a Convenção (Pacto) Internacional Sobre Direitos Civis e

Políticos, embora preveja idênticos direitos, repugna a possibilidade de haver exercício de direitos
que imponha supressão das liberdades individuais de grupos ou pessoas:

 
'Art. 18 - Liberdade de pensamento, consciência e religião:
 
(1) Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de religião.
(...)
(3) A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas a limitações previstas
em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou
os direitos e liberdades das demais pessoas.
 
Art. 19 - Liberdade de opinião e expressão:
 
(1) Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões;
(2) Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; (...)
(3) O Exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e
responsabilidades especiais. Consequentemente poderá estar sujeito a certas restrições, que devem,
entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para:
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a. Assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
b. Proteger a segurança nacional , a ordem, a saúde ou moral públicas;'
 
Dessa necessidade de respeito aos direitos de terceiros, à ordem pública e demais

valores democráticos, exsurge que as restrições a liberdades religiosa e de expressão não são
concebidas por se tratar ideias extremistas, mas apenas quando sua expressão manifestar advocacia
do ódio, com incitamento da hostilidade, violência ou discriminação, gerando perigo aos valores das
sociedades democráticas. Presente o perigo, o Estado tem o dever de atuar, ostentando, no particular,
discricionariedade e oportunidade.

 
A Declaração Conjunta Sobre Liberdade de Expressão e Contra Terrorismo

Violento, formulada no documento 'The United Nations Special Rapporteur on Freedom of
Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special
Rapporteur on Freedom of Expression and African Commission on Human and Peloples' Rights
(ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access do Information', anunciou a
necessidade de cautelas para o uso de expressões tais como 'extremismo' e 'extremismo violento',
para a imposição de restrições à liberdade de informação, sem que esses conceitos tenham merecido
uma clara definição legislativa. Entretanto, da referida Declaração Conjunta, que reúne os principais
órgãos de direitos humanos, deflui-se, que 'o extremismo deve merecer atenção quando promova
ou incite a intolerância e a violência'.

 
Essa especial atenção ao discurso de ódio é impositiva, pois ele busca a imposição de

ideologias mediante o uso da violência, do preconceito e da discriminação. Essa espécie de discurso,
incompatível com os preceitos democráticos, recebe geral repúdio e proibição, notadamente quando
baseado em convicções religiosas. Conhecida, nesse viés, a orientação do Corte Europeia em
Erbakan v. Turkey (2006): 'Tolerance and respect for the equal dignity of all human beings
constitute the foundations of a democratic, pluralistc society. That being so, as a matter of
principle, it may be considered necessary in certain democratic societies to sanction or even
prevent all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred base on
intolerance'. Discursos desse jaez, quando amalgamados na discriminação, hostilidade ou violência,
recebem vedação expressa no direito internacional, incorporado ao direito nacional pelo conceito
'the law of the land'.

 
Por exemplo, a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovada

no Brasil, pelo Decreto 592/92, e segundo a qual:
 
'Artigo 20
 
(2) - Será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua
incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência.'
 
Nesse mesmo sentido a Convenção Internacional para Eliminação de todas as

Formas de Discriminação Racial, promulgada no Brasil através do Decreto 65.810/69, em seu
artigo 4º:

 
'Artigo 4º
Os Estados Membros condenam toda propaganda e todas as organizações que se inspirem em idéias
ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de
uma certa origem étnica ou que pretendam justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de
discriminação raciais, e comprometem-se a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a
eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação, ou quaisquer atos de discriminação com este
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objetivo, tendo em vista os princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e
os direitos expressamente enunciados no artigo V da presente Convenção, inter alia:
 
a) A declarar, como delitos puníveis por lei, qualquer difusão de idéias baseadas na superioridade ou
ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou
provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou
de outra origem étnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive
seu financiamento.
 
b) A declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as atividades de propaganda organizada
e qualquer outro tipo de atividade de propaganda que incitarem à discriminação racial e que a
encorajarem e a declarar delito punível por lei a participação nessas organizações ou nessas
atividades.'
 
Por sua vez, a Convenção Europeia de Direitos Humanos também apresenta regra

de limitação ao exercício absoluto de direitos, ou seja, pretensões de exercício de direitos que se
sobreponham aos direitos individuais ou sociais, ou que afrontem os pressupostos das sociedades
democráticas. Trata-se do artigo 17, assim redigido:

 
'Art. 17 - Proibição de abuso de direito: Nenhuma das disposições da presente Convenção se pode
interpretar no sentido de implicar para um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de se
dedicar a atividade ou praticar atos em ordem à destruição dos direitos ou liberdades reconhecidos
na presente Convenção ou a maiores limitações de tais direitos e liberdades do que as previstas na
Convenção'.
 
Desse conjunto de disposições internacionais, impactando o direito nos Estados

Nacionais, tem-se a suficiente compreensão de que a igualdade entre os seres humanos deve ser
respeitada, e que não são toleráveis quaisquer ideologias que tenham por pressuposto o
aniquilamento de liberdades fundamentais e dos direitos humanos. Devem ser combatidas as
ideologias, ações, incitamentos e propagandas sectárias que proponham a adoção de seus ideais
mediante uso da violência, mesmo antes que causem danos específicos, pois não se pode tolerar o
risco aos direitos fundamentais de cidadãos inocentes. Como já pontuou a Corte Europeia, em A.
and Others v. United Kingdom 'A State could not be required to wait for disaster to strike before
to take measures do deal with it. The national authorities enjoyed a wide margin of appreciation
in assessing the threat on the basis of known facts' [em tradução livre: 'Um Estado não pode ser
obrigado a esperar a efetivação de um desastre para que só então possa lidar com ele. As
autoridades nacionais desfrutaram de uma ampla margem de apreciação na avaliação da ameaça
com base em fatos conhecidos'. Frente a eventual ameaça, os Estados devem agir prontamente, e
existe, nesse agir, conforme reconhecem tanto a Corte Interamericana como a Corte Europeia, uma
importante margem de apreciação e discricionariedade dos Estados. É nesse contexto preventivo que
o tipo penal do artigo 3º da Lei 13.260/2016 deve ser visto, quando criminaliza e estabelece uma
sanção punindo a promoção de organização terrorista, pois o tipo não exige um dano concreto.

 
Nessa compreensão, manifestou-se o Conselho de Europeu de Ministros, por seu

Comitê, através da Recomendação R(97) 20, orientando que os discursos de ódio devem ser
combatidos em quaisquer de suas manifestações que incitem ódio racial, xenofobia, antissemitismo
e todas as formas de intolerância, pois eles fragilizam a segurança democrática, a cultura de coesão e
o pluralismo:

 
'Relembrando que a Declaração de Viena ressaltou de uma grave preocupação a respeito da atual
reaparecimento racismo, xenofobia e antissemitismo e o desenvolvimento de um clima de
intolerância e contínua empreendendo combate a todas as ideologias, políticas ou práticas que
constituem um incitamento ao ódio racial, violência e discriminação, assim como qualquer ação ou
linguagem que possa reforçar medos e tensões entre grupos de diferentes backgrounds de raças,
etnias, nacionalidades, religiões ou sociais.'
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A mesma Recomendação do Conselho de Ministros expressa o que se entende por
'discurso de ódio' (o qual, por traduzir-se em incitamento, deve ser repudiado por todos os Países
integrantes do Conselho), definindo que esse termo deve ser entendido como se encampasse todas as
formas de expressão de espalhem, incitem, promovam ou justifiquem intolerância: 'the term 'hate
speech' shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or
justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance,
including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination
and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin'.

 
Note-se, por oportuno, que a expressão ou manifestação a ser eventualmente

sancionada não depende, necessariamente, do uso de palavras. Em tempos de elevada interação
social virtual, por meio das redes sociais, quando se trata, por exemplo, de aplicativos/programas
como o Facebook, em que cada pessoa possui um mural próprio (timeline) ou mesmo nos casos de
grupos de pessoas que compartilham o mesmo mural (timeline do grupo), qualquer manifestação, ou
seja, a simples postagem, sem qualquer legenda, de um vídeo, uma fotografia, uma foto-montagem,
um desenho, ou um print de uma tela, podem representar claramente uma manifestação. Isso é,
sobretudo, válido, e ganha maior importância quando há uma identidade temática no grupo, a qual
vai se formando com acréscimos trazidos por várias pessoas e através de diversas postagens, mídias
e comentários. Presente uma clara identidade temática do grupo, toda e qualquer manifestação,
expressa ou implícita, contribui para a formação da identidade coletiva, para a psique do grupo, e
pode, portanto, merecer valoração. Existindo relevância típica, as diferentes condutas podem
merecer gradação, segundo as normas penais de coparticipação, notadamente a que diminui a
resposta penal aos autores com menor participação. Diferentemente, ausente a definição temática, as
mesmas manifestações podem simplesmente ser consideradas irrelevantes ou apenas inapropriadas.

 
Reduzindo à essência, a distinção entre o exercício legítimo de direitos fundamentais,

e o exercício fundamentalmente ilegítimo de alegados direitos, notadamente de opinião,
manifestação e religião, toca na inconcebível ideia de que alguém possa, pessoalmente, conceber um
direito humano cuja estrutura de validade e de exercício possa impor a outro ser humano o dever de
submeter-se a essa concepção. Ou seja, que alguém, interpretando suas próprias liberdades
fundamentais, tenha a pretensão de impor condutas na exclusiva esfera de direitos de terceiros, e,
portanto, não alinhada com a noção fundamental de igualdade entre os seres humanos e a
pluralidade de pensamentos.

 
No caso em apreço, embora a defesa ora faça referência à liberdade religiosa, ora ao

direito de expressão, cumpre focar a lente de observação para se definir qual o direito passível de
debate. E o debate aqui é, precipuamente, de limites legais e convencionais ao direito de
manifestação, ao ponto de serem as condutas consideradas como tipificadas em uma regra penal,
legitimamente estabelecido pelo Poder Legislativo, que prevê a punição de quem promove
organizações terroristas. Não se trata, pois, neste processo, de exercício de liberdade religiosa e de
seu indevido tolhimento pelo estado. Os réus não estão sendo impedidos pelo poder estatal de
professarem a sua fé, ou mesmo de seguir os preceitos da religião islâmica; a sentença limitou a
expressão enquanto promoção ao terrorismo. Os acusados, ao agirem, não integravam uma
comunidade, não frequentavam uma mesquita, não seguiam nenhum líder ou autoridade religiosa
islâmica, brasileira ou estrangeira. Muito pelo contrário, negavam os líderes religiosos nacionais do
islamismo, afastando-se das mesquitas tradicionalmente existentes em território nacional.
Manifestavam os réus que, segundo seu entendimento, nesses locais não se professaria o Islã, tanto
assim que não encontravam alguém na comunidade capaz de orientá-los. A acentuada expressão
dessa negação se observa quando parte dos réus, buscando confirmação de suas convicções,
concitavam-se mutuamente a fazer, e alguns efetivamente fizeram, juramento de fidelidade a líderes
do ISIS, reconhecidos mundialmente como líderes terroristas, buscando neles, e não em líderes
religiosos, os fundamentos de suas crenças. O Brasil apresenta na liberdade religiosa um de seus
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pilares das liberdades civis, a modo que são professadas as mais diversas religiões em território
nacional, todas em harmonia e com absoluto respeito à diversidade religiosa. Esse é o contexto que
está no cerne do que é uma religião, para fins de defesa pelo Estado e pelo direito internacional,
tendo-se por base que a fé representa uma compreensão individual, pessoal, manifestada individual
ou coletivamente, mas que não pode deixar de respeitar os direitos e as liberdades das demais
pessoas.

 
Por certo, os Tribunais Nacionais são sempre os primeiros e principais guardiões do

exercício equilibrado de direitos fundamentais. Entretanto, para os Estados que se submeteram, livre
e soberanamente, às jurisdições das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, sabe-se que a essas
Cortes é atribuída a supervisão final da correta implementação dos direitos fundamentais dos
cidadãos nos termos previstos no direito internacional. De fato, o Brasil, por preceito constitucional
expresso, submete-se à jurisdição da Corte Internacional.  Nesse sentido, os parágrafos 1º a 3º do já
citado artigo 5º da Constituição Federal:

 
'Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
(Atos aprovados na forma deste parágrafo)'
 
E assim, no campo dos direitos humanos, à atuação da Corte Interamericana de

Direitos Humanos, bem como das demais Cortes de Direitos Humanos, terá sempre distinta função
revisional da jurisdição nacional, conforme previsto na Convenção Americana.

 
Sob essa perspectiva, torna-se necessária a incorporação dos fundamentos da

jurisprudência da Cortes de Direitos Humanos, cuja atividade de supervisão da aplicação do direito
convencional põe em relevo os principais preceitos de direito internacional a orientar e a integrar os
diversos sistemas jurídicos dos Estados-Partes, bem como das emanações das autoridades judiciais
desses países. Em termos mais específicos, trata-se de tornar a legislação nacional contraterrorismo
miscível ao direito internacional, por perspectivas que, entre outras, imponham ao Estado o dever de
lutar contra práticas que coloquem em risco ou atentem contra os direitos fundamentais previstos
nos diversos tratados internacionais.

 
Nessa busca de conformidade, e presente ainda a incipiente expertise brasileira no trato

de questões ligadas ao contraterrorismo,  importante trazer como vetor interpretativo, alguns casos
de interpretação  dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, notadamente da
Corte Europeia de Direitos Humanos, onde há maior exuberância de decisões. Esses casos
ilustram a construção do pensamento supranacional de defesa dos direitos humanos, e propiciam
fundamentos para interpretar atos correlacionados ao terrorismo e demais atos de intolerância.

 
Sem pretensão de exaurir o tema, ou guardar uma cronologia própria da academia,

cumpre, inicialmente, referir reclamação feita por Mark Anthony NORWWOOD contra o Reino
Unido perante a Corte Europeia. Em apertada síntese, NORWOOD, que era o organizador do
partido de extrema direita 'British National Party', fixou uma bandeira na sua janela de primeiro
andar, fornecida pelo Partido, com a fotografia das Torres Gêmeas incendiadas, e com as expressões
'Islã fora da Inglaterra - Proteja o Povo Britânico'.
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Essa bandeira foi retirada pela polícia, e, ao final, NORWOOD foi acusado de violar a

legislação de Ordem Pública (Public Order Act), que pune, entre outras condutas, a 'hostilidade
contra um grupo racial ou religioso, com qualquer escrito ou sinal, ou outra representação visível
que ameace, abuse ou insulte'. Em sua defesa, NORWOOD arguiu que a representação se
direcionava apenas ao Islamismo Extremista, e que sua manifestação estava protegida pelo direito
de livre manifestação. NORWOOD foi condenado a pagar uma multa, e sua condenação foi
confirmada pela High Court. Procurando amparo perante a Corte Europeia de Direitos Humanos,
alegou ofensa ao seu direito de livre expressão, direito que, parafraseando conhecidas decisões
daquela Corte, compreenderia não apenas manifestações inofensivas, mas também as que 'irritam,
controvertem, são excêntricas, heréticas, não benvindas e provocativas'.

 
Analisando o cabimento da reclamação, a Corte rejeitou a ideia de supremacia de

direitos e anotou que o direito de expressão não pode ser invocado para justificar a supressão dos
demais direitos previstos na Convenção Europeia, por força de regra de contenção expressa do
artigo 17 da mesma Convenção. A Corte Europeia concordou com a avaliação da corte britânica, no
sentido que o conteúdo da bandeira fazia um indevido ataque a um grupo religioso, ligando esse
grupo como um todo a um grave ataque terrorista, e isso seria 'incompatível com os valores
proclamados e garantidos pela Convenção, notadamente a tolerância, a paz social e a não
discriminação'.

 
Em função disso, concluiu aquela Corte que a exposição da bandeira constituiu um

ato que afrontava os direitos assegurados na Convenção, não estando protegido pelo direito de
liberdade de expressão (art. 10º) e de proibição a discriminação (art. 14), sendo válida a
punição aplicada.

 
Em caso mais complexo, HERRI BATASUNA AND BATASUNA v. SPAIN, a Corte

apreciou a dissolução coercitiva dos partidos políticos Herri Batasuna, EH e Batasuna, acusados
de apresentarem ligações com a organização armada Euskal Herritarrok (EH), e com a organização
terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) e suas organizações satélites (KAS). A decisão da Corte
Constitucional Espanhola, ao apreciar a dissolução, em longo aresto, entre outros aspectos,
manifestou que:

 
'The refusal of a political party to condemn terrorist attacks can be seen, in certain cases, as (....)
tacit political support for terrorism(...) or 'legitimizing terrorist actions for political ends(...), in so
far as it may excuse terrorism or minimize the significance thereof(...) The failure to condemn
terrorist actions also constitutes a tacit or implicit manifestation of a certain attitude towards terror.
Against a backdrop of terrorism that has been in place for over thirty year, with those responsible
always legitimizing terror by claiming equality between the types of forces fighting each other and
by presenting it as the only possible solution to an allegedly historical conflict, the refusal of a party
to condemn a specific terrorist attack, which undeniably reflects that party's wish to disassociate
itself from the condemnatory stance taken by other parties in relation to such acts, is all the more
significant since it reflects the position of a party which has sought to pass off the terrorist
phenomenon as an inevitable reaction to the past and unjust aggression of a terrorized State. (...)
Furthermore, (...) the refusal to condemn [terrorist acts], combined with serious and repeated acts
and conduct, indicates an accommodation with terror which runs counter to organized coexistence
in the context of a democratic State. ... It must therefore be concluded that it would not appear to be
unreasonable or erroneous to take account of facts judicially established in proceedings having
observed all the guarantees covering the grounds for dissolution laid down by the LOPP - whose
unconstitutionality in abstracto was ruled out by Constitutional Court judgment no. 48/2003 - thus
ruling out any possibility of a breach of Article 24 of the Constitution, and that no substantive
fundamental right, such as the right of political association (Articles 22 and 6 of the Constitution),
the right to freedom of conscience (Article 16 § 1 of the Constitution) and the right to freedom of
expression (Article 20 § 1 (a) of the Constitution) has been breached.'
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A passagem transcrita revela importantes fundamentos da Corte Espanhola, ao
ressaltar que a omissão ao não condenar as ações terroristas pode ser vista, em determinadas
circunstâncias, não apenas como uma minimização da sua importância, mas também como uma
tácita e implícita manifestação de tolerância ao terrorismo, aceitando-o como inevitável forma de
reagir frente a insatisfações.

 
A falta de condenação de atos terroristas historicamente cometidos, gerando a

acomodação com o terror, contraria a organização de sociedades democráticas. Nessas
circunstâncias, conclui a Corte Espanhola que as ações tomadas pela corte judicial de origem, ao
estabelecer o fechamento dos partidos, não representavam afronta a qualquer direito substantivo
fundamental, tais como o direito de associação política, e o direito de expressão, assegurados
constitucionalmente.

 
A Corte Europeia, por sua vez, validou a análise de Corte Espanhola, sob o

fundamento de que, na interpretação das ações, a desencadear restrições por parte do Estado, não se
pode levar em conta apenas as manifestações formais, estabelecidas nos atos constitutivos de um
partido e seu respectivo programa partidário, mas sim na comparação entre os objetivos declarados
e as ações de seus lideres e membros e as respectivas posições que defendem, pois analisadas no
conjunto podem revelar suas razoes e intenções (Henrri Batasuna and Batasua v. Spain, parágrafo
80) (destaquei).

 
A Corte prossegue:
 
'The Court nevertheless considers that a State cannot be required to wait, before intervening, until a
political party has seized power and begun to take concrete steps to implement a policy incompatible
with the standards of the Convention and democracy, even though the danger of that policy for
democracy is sufficiently established and imminent. The Court accepts that where the presence of
such a danger has been established by the national courts, after detailed scrutiny subjected to
rigorous European supervision, a State may 'reasonably forestall the execution of such a policy,
which is incompatible with the Convention's provisions, before an attempt is made to implement it
through concrete steps that might prejudice civil peace and the country's democratic regime' (see
Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, cited above, § 102).'
 
Dessa manifestação da Corte, fica claro, conforme anteriormente aqui mencionado,

que os Estados devem intervir preventivamente, pois 'O Estado não pode ser demandado a esperar,
antes de intervir, até que um partido político tenha tomado o poder e iniciado a tomar medidas
concretas para implantar a política incompatível' com os princípios democráticos e com a
Convenção Europeia de Direitos Humanos.

 
Analisando a existência de uma 'necessidade social premente' de restrição à atividade

partidária em tais circunstâncias, a Corte declarou que, conforme reconhecido pelos julgadores
espanhóis, 'as ações se orienta[vam] a uma forte aparência de explícito suporte da violência e
aprovação a pessoas aparentemente ligadas ao terrorismo' e que tal poderia 'também ser
considerado capaz de provocar conflito social entre os 'promotores' do partido e outras
organizações políticas', sendo suficiente essa avaliação das cortes espanholas.

 
Reconheceu a Corte Europeia, pois, que as ações dos partidos constituíam

fornecimento de assistência e suporte político para ações de organizações terroristas com o objetivo
de suplantar a ordem constitucional, causando sérios distúrbios para a paz pública. A Corte também
aceitou que fora evidenciado um acomodamento ou leniência com o terror e isso vai contra uma
coexistência organizada com as estruturas de um Estado democrático.
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E embora a decisão da Corte Europeia seja muito rica em fundamentação, cumpre
ressaltar, como última menção, a importante observação daquele julgado no sentido de que o
entendimento da Corte Espanhola, ao dissolver os partidos com tais orientações, 'responde[u] a
universal justificação para condenação do terrorismo, que obriga os Estados a combaterem o
incitamento', bem como a adotarem medidas para suprimir o 'suporte ativo e passivo' a
organizações terroristas e a indivíduos.

 
Assim:
 
'The dissolution therefore be deemed to be 'necessary in a democratic society', notably in the interest
of public safety, for the prevention of disorder and the protection of the rights and freedoms of
others'.
 
Em outras palavras, não haverá ofensa a direitos quando forem tolhidas,

cautelarmente, ações antidemocráticas, que coonestem práticas terroristas, pois essa limitação é
necessária para a vida em sociedade, especialmente no interesse da segurança pública, e para a
prevenção da desordem e proteção de direitos e liberdade de outras pessoas.

  
Em outro caso conhecido e muito representativo, LEROY v. FRANCE, a Corte

Europeia analisou condenação, pelas cortes francesas, do cartunista francês Denis Leroy, por ter
publicado em um jornal em 13-9-2001, logo após o ataque em 11 de setembro, uma charge
representando o ataque ao conhecido World Trade Center, acompanhado das expressões 'We have all
dream of it... Hamas did it.' [em tradução livre: 'Todos nós sonhamos com isto... O Hamas fez.'].

 
Pela publicação, Leroy foi acusado de cumplicidade e leniência com o terrorismo,

tendo sido condenado ao pagamento de multa e a publicação da decisão condenatória. Tendo
apelado, a Corte de Apelação anotou que 'fazendo uma direta alusão ao ataque massivo em
Manhattan, e atribuindo esse ataque a uma bem conhecida organização terrorista, e idealizando
esse projeto letal através do uso o verbo 'sonhar', portanto inequivocamente demonstrando
admiração de um ato de morte, o cartunista justificou o uso do terrorismo e, através do uso do
verbo na primeira pessoa do plural ('nós'), identificou-se com o método de destruição, que foi
apresentado como a culminação de um sonho, e, finalmente, indiretamente, encorajou os
potenciais leitores a avaliar positivamente o cometimento de um ato criminal'.

 
Em sua análise, a Corte Europeia, validando os fundamentos da Corte Francesa,

considerou que a conduta do cartunista não estava amparada pelo direito de livre expressão, pois a
charge manifestava 'suporte e glorificação do violento ataque de destruição'. E que pelas
expressões utilizadas, o cartunista demonstrou 'apoio moral aos presumidos autores que
perpetraram o ataque', fornecendo ainda, pelos termos utilizados, 'aprovação à violência contra
milhares de civis e desdenhou a dignidade das vítimas'. Mantida, por esses e outros fundamentos, a
punição.

 
Em BELEK and VELIOGLU v. TURKEY, há um caso cujos fundamentos de decisão

são, contrario senso, integralmente aplicáveis ao presente caso. No caso, Belek e Velioglu foram
condenados pela Corte Estatal de Segurança por terem publicado e comentado declarações feitas
por uma organização armada ilegal. Em função da condenação, e do banimento da publicação, os
réus recorreram à Corte Europeia alegando, essencialmente, afronta ao direito de livre expressão. A
Corte, por sua vez, analisando o teor dos comentários a tais publicações, esclareceu que de fato
houve ofensa ao direito de expressão dos reclamantes, pois, não estando comprovados os vínculos
com a organização terrorista, pelo teor do texto como um todo, concluiu-se que não havia um apelo
para a tomada de ações violentas, para resistência armada, ou insurreição, e nada se
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aproximava do discurso de ódio. Essas ações, inexistentes em Belek v. Turkey, conforme se vê
adiante, estão notoriamente comprovadas no caso dos réus julgados neste processo.

 
Em GUNDUZ v. TURKEY, a Corte rejeitou reclamação de violação do direito de

expressão formulada por Gunduz contra condenação a 4 anos e 2 meses de prisão e multa, por ter
feito publicações em jornal contendo incitamento para o cometimento de ofensas e incitamento ao
ódio religioso. Essas condutas foram tidas por incompatíveis com os valores fundamentais de justiça
e paz estabelecidos no preâmbulo da Convenção Europeia, tendo a Corte Europeia, em sua
análise, entendido que as publicações de Gunduz configuraram o chamado discurso de ódio ('hate
speech'), promovendo a inaceitável glorificação da violência e contrariando, portanto, os valores da
justiça e dos direitos assegurados na Convenção Europeia.

 
O poder/dever de restringir a liberdade de expressão quando ocorrente a

incitação à violência e o discurso de ódio é aplicável, inclusive, quando envolvida atividade
parlamentar. Esse importante contexto que foi analisado em FÉRET v. BELGIUM, onde o
reclamante Féret era membro do parlamento Belga e líder de partido de extrema direita. O caso teve
origem em reclamação de Féret, junto a Corte Europeia, após ter sido condenado a 250 horas de
serviços comunitários e proibido de concorrer a cargos eletivos por 10 anos por ter distribuído
desenhos e panfletos contendo incitamento à discriminação e ao ódio racial, nos termos da lei belga
que pune atos de conotação xenofóbica e racista. Na avaliação dos fatos, a Corte referenciou a Corte
Belga quando anotou que 'os documentos tornados públicos durante a campanha eleitoral
revelaram elementos de preconceito que, claramente, embora por vezes implicitamente,
encorajavam, se não a violência, pelo menos a discriminação, segregação, ou ódio contra um
grupo, comunidade ou seus membros por força da sua raça, cor, descendência ou nacionalidade
ou origem ética'.

 
E ainda em FÉRET, a Corte Europeia traça importantes contornos ao enfrentamento

do discurso de ódio:
 
'A Corte acredita que o discurso de ódio não requer necessariamente para uma chamada a um
particular ato de violência ou outra ação criminosa. As violações cometidas por pessoas que
insultam, ridicularizam ou difamam porções da população ou grupos específicos dessa sociedade ou
incitam a discriminação, como era o caso aqui, são suficientes para que as autoridades enfatizem a
luta conta o discurso racista, contra a liberdade de expressão irresponsável, em detrimento da
dignidade e da segurança desses partidos ou grupos de pessoas. O discurso político incitando ódio
baseado em preconceito religioso, étnico, cultural possui um perigo a paz social e a estabilidade
política em Estados democráticos.'
 
A análise desses precedentes da Corte Europeia torna claro que a vida em sociedades

democráticas apresenta como ferramenta fundamental a tolerância ao próximo, a tolerância ao
pluralismo de pensamentos e convicções. Discursos que sugerem a via da violência, a intolerância, o
apoio indireto ou direto ao terrorismo, a disseminação de ideias sectárias, enfim, quaisquer das
múltiplas formas de incitamento às ações de ódio, devem ser coibidos, pois colocam em risco os
valores democráticos e a incolumidade dos direitos humanos.

 
Há uma notória linha divisória entre o direito de liberdade de expressão, assim como

qualquer outro direito fundamental (de associação, liberdade religiosa etc.), e, de outro lado, odiosas
manifestações que depreciem a esfera jurídica de terceiros.

 
Os discursos assim estabelecidos, fundados no preconceito e em ideais

supremacistas contrários aos ordenamentos constitucionais democraticamente estabelecidos,
são considerados como discurso de ódio e legitimamente coibidos por Estados e pela
Comunidade Internacional. A propagação dessas ideias, concebidas como discurso de ódio, deve
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ser coibida, independentemente da comprovação de o autor estar pessoalmente disposto a cometer a
violência que proclama direta ou indiretamente. A razão para tanto reside na constatação de que os
discursos de ódio são potencialmente capazes de agregar admiradores, descontentes sociais,
pessoas que poderão colocar em prática ação que o autor do discurso, por inúmeras razões,
não decidiu praticar por si.

 
Esse efeito potencial coloca em estrita vinculação o discurso de ódio e o incitamento à

violência com o terrorismo. Nesse sentido, pouca relevância terá, conforme inclusive se verifica no
caso presente, que alguns dos autores do discurso, ou dos propagadores desse discurso, utilizem-se
da escusa de que não estariam eles hábeis a prática de ações violentas, ou que disseminaram,
apoiaram, concordaram com discursos apenas em ambiente de debate e do direito de expressão, ou
ainda buscando um sentimento de pertencimento a um determinado grupo.

 
Conforme anota o artigo de Françoise Tulkens: 'O discurso de ódio é sempre parte de

um todo no qual se inclui o incitamento à violência e à hostilidade. Incitamento é caracterizado
pela intenção do orador em fazer alguém outro como instrumento do seu ou da sua ilegal
intenção.' Referenciando a Corte Europeia, menciona uma pequena resenha de aspectos pontuais já
analisados:

 
'A Corte, por exemplo, considera justificada com base no Art. 10 da Convenção (liberdade de
expressão), condenações por declarações expressando incitamento 'ao ódio, à revanche, à
recriminação ou a resistência armada', à 'violência, resistência armada, ou a rebelião', e por
declarações 'as quais advogam a intensificação da luta armada, glorificação da guerra e ligada com
a intenção de lutar até a cair a ultima gota de sangue.' (destaquei)
 
De fato, o discurso concebido para motivar ideais e ações de terceiros apresenta

consequências potencialmente distantes dos estreitos limites da liberdade individual de pensamento,
transformando-se em ação propulsora que escapa à liberdade individual e mesmo à possibilidade de
controle do propagador do discurso. Todo discurso de ódio traz o risco de ressoar mais alto em
quem ouve do que em quem fala, ensejando práticas de violência e intolerância em qualquer
integrante da audiência a que se dirigiu. Esse efeito motivacional cria risco à sociedade, seus
efeitos danosos não são controlados ou dimensionados sequer por quem se manifesta, e aí está um
fundamento importante para ser contido pelos Estados.

 
Nesse sentido, observa F. RIGAUX, citado em artigo de autoria de Françoise Tulkens,

ex vice-presidente da Corte Europeia de Direito Humanos: 'A categoria das palavras de luta
contradiz a dialética entre discurso e ação: discurso que pode provocar conduta retaliatória é em
si uma forma de conduta'.

 
Programaticamente, a política de atuação estabelecida pelo Conselho Europeu de

Ministros recomenda que os Estados deverão dar apropriados passos para combater o discurso de
ódio. Deverão, também, através de legislações nacionais, implementar efetivamente a Convenção
das Nações Unidas para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, conforme já
previsto na Resolução (68) 30 do Comitê de Ministros, aos fins de serem adotadas medidas contra o
incitamento racial, o ódio nacionalista e religioso. Para tanto, deverão implantar legislações
nacionais estabelecendo um sonoro sistema legal consistente de medidas legais civis, criminais e
administrativas a respeito do discurso de ódio, o qual demanda dos poderes administrativo e
judiciário a intervenção necessária à adequação dos casos reportados com a liberdade de expressão e
respeito pela dignidade da pessoa humana e proteção da reputação e dos direitos de terceiros (2º
Princípio). Quando houver imposição de sanções criminais, essas devem respeitar o princípio da
proporcionalidade (5º Princípio).
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Nessa mesma compreensão, todavia em termos globais, o Fórum Global de
Contraterrorismo - GCTF (Global Counterterrorism Forum), baseado na Declaração do Cairo
sobre Contraterrorismo e Estado do Direito (2011) produziu manuais de boas práticas para um
efetivo sistema de justiça criminal, baseado no estado de direito e destinado a dar respostas ao
terrorismo. Entre as boas práticas recomendadas, a de numero 13 direciona-se de forma especial à
contenção do incitamento e da preparação de ações terroristas, nos seguintes termos:

 
'Criminalização da Conspiração, Solicitação ou outros Atos Preparatórios do Terrorismo.
Criminalização de atos preparatórios, como a conspiração, arrecadamento de fundos para o
terrorismo, recrutamento terrorista, planejamento e treinamento, particularmente quando um
ataque terrorista não foi ainda levado à efeito, é vital em uma justiça criminal efetiva para
abordagem do contraterrorismo. Para a violência terrorista ser reduzida e os ataques serem coibidos
antes que ocorram, as autoridades devem ser capazes de focar suas atenções em intervenções
proativas quando os suspeitos de terrorismos estão nos estágios iniciais de planejamento e
preparação. Embora os países difiram como exatamente essas ações são definidas (e.g., filiar-se em
uma organização terrorista, dirigir as atividades de uma organização terrorista, solicitação,
incitamento ou recrutamento) a criminalização dos atos preparatórios ira grandemente facilitar a
intervenção em estágio anterior. A criação da conspiração ou da associação criminal como ofensas,
pelas quais se proíbe acordos para o cometimento de crimes associados com o terrorismo, é vital
para facilitar a intervenção nos estágios iniciais. Para essas ofensas estarem completas, ataques
terroristas não precisam ser tentados ou ocorridos, mas apenas ter havido de alguma forma o
acordo ou preparação para eles' (destaquei)
 
Por sua vez, embora a legislação penal brasileira, de um modo geral, não trabalhe com

o verbo conspirar, no tipo penal do artigo 3º da Lei 13.260/2016, os núcleos típicos utilizados pelo
legislador são polissêmicos, e, portanto, encampam uma série de condutas como forma de realização
das ações que traduzem os verbos típicos utilizados pelo legislador. Rememorando os termos da Lei,
o artigo 3º pune quem: 'Promover, constituir, integrar ou prestar auxilio, pessoalmente ou por
interposta pessoa, a organização terrorista'.

 
Nesse sentido, com razão a sentença de primeiro Grau quando esclarece que:
 
'O tipo de 'promover' organização terrorista é em tudo assemelhado àquele previsto no art. 2º da Lei
nº 12.850/2013: 'Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas'.
 
Há uma profusão de significados para o verbo promover. Pode ter o sentido tanto de ser a causa de
algo, quanto de proporcionar os meios para que alguma coisa ocorra, assim como fornecer impulso
para a sua realização, ou ainda expressar solicitação, a prática material de uma conduta, ou, ainda,
fazer propaganda positiva de algo.
 
Portanto, promover equivale a diligenciar, esforçar-se, elevar, fomentar, encorajar, estimular, impelir,
incentivar, instigar, motivar, causar, criar, originar, produzir, executar, realizar, anunciar, difundir,
propagar, propalar ou publicar. O Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos lista nada menos do
que equivalências ao ato de promover (PubliFolha, 3ª ed).
 
Evidentemente, não se confunde com o ato de fazer mera apologia. Relembre-se que o art. 4º da Lei
Antiterrorismo nacional previa originariamente a incriminação do ato de 'fazer, publicamente,
apologia de fato tipificado como crime nesta Lei ou de seu autor', tendo sido vetada pela Presidente da
República porque penalizava 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'.
 
Ou seja, inexiste identidade entre os dois tipos penais, tanto porque o ato de promover possui
significado sensivelmente distinto e mais amplo do que a mera apologia quanto porque o artigo de lei
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vetado se destinava à apologia de fato ou de seu autor, isoladamente considerados, não se
confundindo com a promoção da organização terrorista na sua integralidade e ideologia.
(...)
Promover deve ser entendido, no caso, como o ato de difundir, fomentar, encorajar, estimular, impelir,
impulsionar, incentivar, instigar ou motivar organização terrorista, sempre tendo o cuidado de se
evitar o ajustamento da conduta do simples exercício da liberdade de expressão ao tipo penal em
referência. A promoção não pode ser entendida unicamente como um conjunto de ações materiais
destinado a pôr em marcha uma célula terrorista, sob pena também de se retirar eficácia dos demais
verbos contidos no mesmo artigo de lei ('constituir, integrar ou prestar auxílio').
 
Por outro lado, importante observar que, segundo a perspectiva do autor do crime do

artigo 3º da Lei 13.260/2016, de modo especial sob a ótica dos núcleos típicos 'promover' e 'prestar
auxílio a', erige-se faticamente viável que o autor participe ou não da própria organização que
promove ou à qual presta auxílio. Isso importa em aceitar que comete o crime aquele que promove
ou presta auxílio a, de qualquer modo, uma organização criminosa da qual faz parte, ou
promove ou presta auxílio à organização criminosa com a qual não haja outra forma de
interação que não o próprio auxílio, a sugerir, portanto, que o réu por si não participa das
ações praticadas pela organização terrorista.

 
No caso dos autos, tanto a denúncia como a sentença acolheram a hipótese típica da

promoção pelos réus de organização criminosa da qual (aparentemente) não participam (ISIS).
Perceba-se, ainda, que o tipo do artigo não é um crime associativo por excelência, podendo,
pois, incidir no tipo penal uma única pessoa que, sem estar associada a uma organização
criminosa, promova ou preste auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a uma
organização terrorista.

 
Com efeito, as ações apuradas nos presentes autos estão muito além do que se poderia

considerar dentro dos limites de uma mera conduta de apologia a crimes, ou limitadas ao que se
chama de 'discurso de ódio', e nem tampouco protegidas pela liberdade de expressão, segundo as
prescrições da legislação brasileira e do direito internacional. Os réus, conforme se vê, através de
suas interações em grupos sociais, foram além de discursos de ódio, e promoveram as ações do ISIS,
assim como toda a sua estrutura ideológica. Tal inclui visões sectárias, a violência, o ódio religioso.
Os réus, incentivando e incitando uns aos outros, com reversas mentais ou não (o que é indiferente),
programavam-se para aproveitar um especial momento da vida nacional, para desencadear,
coletivamente, ou por iniciativa isolada de qualquer um dos réus, atos de elevado potencial lesivo a
inocentes.

 
De fato, a imposição de interferências legítimas, e, sobretudo, a punição ao discurso de

ódio está autorizada, essencialmente, sem prejuízo das demais disposições de direito internacional
antes aqui antes mencionadas, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Art. 13, 5),
pela Convenção Europeia de Direitos Humanos (art. 17), pela Convenção Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (arts. 19 e 20) e pela Convenção para Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (art. 4).

 
Na experiência europeia, a interferência nesse tipo de discurso levará em consideração

alguns aspectos, segundo os precedentes da Corte Europeia. Dois elementos básicos são indicados,
conforme Tulkens. Primeiro, a força pragmática (habilidade de convencer, de conduzir a audiência,
de incitar para cometer ou não uma ação). Segundo, o status do orador, assim como a forma e o
impacto do discurso.

 
A aplicação desses conceitos de direito internacional indica que as ações dos aqui

acusados não se encontram amparadas sob o manto dos direitos humanos, notadamente, e de modo
principal, no direito de livre manifestação. Destarte, os réus, pelos atos que praticaram, cujo
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detalhamento será exposto mais adiante, não estão protegidos por escusa de legal exercício de
direito de expressão, quer sejam aplicados os standards exigidos pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos assim como, a título de direito comparado, os precedentes da Corte Europeia
de Direitos Humanos.

 
Para se analisar, com brevidade, os standards de ambas as Cortes, cumpre ter em

mente alguns fatos ou características das condutas dos réus. Colhe-se, entre outros e sem aqui
exaurir os aspectos fáticos, que:

 
1) Os réus, com equivalência de suas participações, estavam unidos em grupos de

internet que tinham por finalidade o compartilhamento de registros de violência praticados por
integrantes do estados islâmico - ISIS; compartilhamento de aspectos ideológicos, fundados no
sectarismo e no ódio religioso; compartilhamento de informações e orientações sobre cometimento
de atos terroristas;

 
2) Todos os réus, compartilhavam, ativa ou passivamente, nos locais específicos de

redes sociais da internet, registros violentos do autodenominado Estado Islâmico - ISIS;
 
3) Um dos principais fomentadores desses grupos, e dotado da posição de líder, o réu

LEONID anunciou a todos os demais réus ter feito juramento de fidelidade ao líder do Estado
Islâmico, e esse fatos foi aceito e aquiescido com naturalidade pelos demais réus, não servindo para
que qualquer um deles se desligasse dos grupos;

 
4) O réu LEONID esclareceu que o grupo deveria ser um grupo de ação, e não apenas

de debates, e isso foi aceito e aquiescido com naturalidade pelos réus, não servindo para que
qualquer um dos réus se desligasse dos grupos;

 
5) O réu ISRAEL fez uma bandeira do Estado Islâmico, que foi postada no grupo, e

isso foi aceito com naturalidade pelos demais réus, não servindo para que qualquer um dos réus se
desligasse dos grupos;

 
6) Entre os réus, nas redes sociais que mantinham, havia pedidos de orientação sobre

como construir bombas, comprar armamentos, receber treinamento de técnicas terroristas, e
orientação ideológico-religiosa, não tendo tais assuntos servido para que qualquer um dos réus se
desligasse dos grupos;

 
7) Os materiais gráficos, fotografias e vídeos compartilhados pelos réus continham

extrema violência terrorista, sendo esse compartilhamento feito sem qualquer consideração moral e
respeito às mortes, em completa desumanização dessas vítimas, e todo esse material gráfico era
compartilhado buscando repassar informações e como um modo de demonstração de um
pertencimento aos ideais buscados pelos grupos sociais de internet.

 
8) Os réus, ao praticarem as condutas antes anunciadas, tinham percepção de que o

momento de ocorrência dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro era uma ocasião especial e
diferenciada, constituindo-se, portanto, em uma janela de oportunidade para a possível implantação
de alguma ação a ser adotada por um ou mais entre eles.

 
9) Outros aspectos e ações individuais, que são detalhados mais adiante quando da

análise da conduta individual de cada um.
 
Pondo-se em perspectiva esses fatos e suas circunstâncias, e confrontando-os com os

standards da Corte Europeia de Direito Humanos, e bem assim, da  Corte Interamericana de
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Direitos Humanos em um ensaio sob a perspectiva do direito internacional, tem-se que não haveria
ofensa ao direito de liberdade de manifestação, na sentença proferida e ora sob análise.

 
Destarte, a Corte Europeia, a partir da redação dos artigos 10 e 11 da Convenção

Europeia de Direitos Humanos estabelece alguns requisitos para as interferências estatais à livre
expressão. Conforme reiterados e variados julgados, e os que aqui se referencia se o faz para mera
ilustração de tal entendimento (v.g. Heinisch v. Germany; Herri Batasuna and Batasuna v. Spain;
Feret v. Belgium etc.) para as restrições à liberdade de expressão serem válidas, a Corte exige a
concomitância dos seguintes aspectos: 1) a interferência deve estar prevista em Lei; 2) devem
perseguir um legitimo interesse público, o que demanda seja a interferência proporcional a seus
esses fins (nesse sentido, Heinisch, parágrafos 62); 3) devem ser necessárias para uma sociedade
democrática, o que demanda a verificação da existência de 'uma necessidade social
premente'('pressing social need') (nesse sentido, Heinisch, parágrafos (46), (62), Herri Batasuna
and Batasuna, páragrafos 83).

 
Por sua vez a Corte Interamericana, a partir da interpretação do artigo 13 (2) (5), da

Convenção Interamericana de Direitos Humanos estabelece que a restrição 1) deve estar
definida em lei; 2) deve ser orientada ao atingimento de objetivos legítimos autorizados pela
Convenção Interamericana; 3) a limitação deve ser necessária para a vida em sociedades
democráticas, devendo portanto ser proporcional a finalidade buscada e compatível para o
atingimento do objetivo proposto. Para uma consulta rápida dessas condicionantes: 'Jurisprudencia
Nacional sobre Libertad de Expresion Y Acceso a La Informacion', OAS - Organização dos Estados
Americanos - Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2013)

 
Analisando os pressupostos de interferência ditados pelas referidas Cortes de Direitos

Humanos, em um primeiro momento, tem-se que as investigações foram seguidas de mandados
judiciais de autoridade judicial competente, onde foram coletados extensos conteúdos
eletrônicos e provas necessárias ao processo judicial, sendo inclusive determinada a prisão
preventiva dos réus por questão de garantia da ordem pública, conforme previsto no Código de
Processo Penal Brasileiro (art. 312), aos fins de se investigar a ocorrência de crime de associação
ilícita, promoção de associação terrorista, tipos penais pelos quais foram os réus ulteriormente
condenados pelo juiz de primeiro grau. Portanto, as medidas tomadas, seja sob a perspectiva das
prisões preventivas ou sob a da condenação, estão previstas em lei.

 
Em um segundo momento, sob o aspecto de existência de legítimo interesse público,

vários aspectos poderiam ser ressaltados. Para citar alguns, é importante perceber que a lei brasileira
de antiterrorismo, além de situar o Brasil segundo as orientações internacionais da política
antiterrorismo, também reforçou a sua resposta a atos assemelhados ao terrorismo. Especialmente os
aspectos de promoção, incitamento e conspiração, pois, se fossem tomados por fundamento a
legislação não especial, ou seja, a previsão dos tipos penais do Código Penal (que não prevê o
terrorismo especificamente) de apologia ao crime e incitação ao crime (artigos 286 e 287), as penas
previstas a ambos são insuficientes para uma proteção social, pois variam entre detenção de três a
seis meses. Assim o são, aliás, porque antevistas para serem aplicadas a situações fáticas de menor
gravidade e quando o terrorismo não se mostrava tão preocupante na comunidade internacional. Tais
penas não permitem prisão preventiva, medida essencial para asseguramento da ordem pública, pois,
segundo o Código de Processo Penal (art. 313, I) a prisão cautelar somente pode ser decretada por
um juiz quando a pena for superior a quatro anos. Também não permitem técnicas de investigação
importante, como, por exemplo, a interceptação de comunicações para fins de investigação e coleta
de provas (Lei 9.296, art. 1º). Esses aspectos importam em assumir que o grande evento
internacional que se seguiu à edição da Lei 13.260/2016 (Olimpíadas) poderia ficar completamente
desguarnecido quando ameaças terroristas fossem detectadas com antecedência, pois os réus
deveriam permanecer soltos. Essa rápida análise revela que houve, por parte do Congresso,
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suficientes e proporcionais razões para dar um tratamento mais severo, e adequado segundo o
sistema penal e processual penal brasileiro, a tais fatos, orbitando, portanto, nos limites de sua
soberania.

 
Ainda, sob o aspecto do legítimo interesse, inicialmente é de que a sociedade

brasileira apresenta suficiente tolerância à multiplicidade religiosa, havendo liberdade nesse
particular assegurada inclusive na Constituição. O rompimento dessa tolerância, mediante a não
intervenção do Estado em atos de ódio religioso, retiraria um dos pilares da vida em sociedade no
Brasil, baseado nesse livre pluralismo. Essa pluralidade assim como o respeito à esfera de direitos
de terceiros, e a mantença de condições de exercício da democracia, são valores defendidos por
ambas as Convenções. Há, por esses e outros variados aspectos, notório interesse público, tanto na
espécie e graduação da punição penal prevista, quanto em aspectos diretamente ligados à segurança
pública, de modo especial ao grande evento que se seguia.

 
Identicamente ao verificado em HENRII BATASUNA v. SPAIN, da Corte Europeia,

havia, nas informações compartilhadas pelos réus, explícito suporte, aquiescência e
incitamento à violência, através da promoção da ideologia religiosa proclamada pelo Estado
Islâmico, o que não poderia ser tolerado por um Estado democrático. Quanto ao aspecto da
previsão de um tipo penal como resposta a condutas, tais como as descritas nos autos, tem-se que,
conforme já ressaltado, a previsão de leis penais especiais é parte da política internacional contra
terrorismo, melhor orientando a resposta estatal quando presentes as fases preparatórias de ações de
terrorismo.

 
Outrossim, conforme reconhecido nos casos antes referidos da Corte Europeia, são

justificativas sociais legítimas: a necessidade de os Estados coibirem qualquer suporte ativo ou
passivo de organizações criminosas; conformar esforços com a luta universal de combate ao
incitamento do terrorismo; coibir condutas que façam apologia e glorificação ao terrorismo, e que
avaliem como justificáveis o uso da violência, desdenhando com a dignidade e incolumidade moral
e física de vítimas inocentes; assim como paralisar toda e qualquer ação que vise a promover o ódio
religioso, afrontando a paz social e a convivência pluralistas das sociedades democráticas.

 
Finalizando, cumpre observar que todas as ações dos réus eram contemporâneas às

Olimpíadas, de modo que eles se aproveitavam de uma oportunidade única e próxima para
desenvolver suas ideais, sendo, portanto, urgente e preventiva a obrigação do Estado brasileiro
em assegurar a incolumidade do extenso aglomerado humano que estaria presente ao evento.
As autoridades brasileiras não tinham a opção de não atuar, e somente um processo penal da
natureza que se vê nestes autos poderia legitimar a investigação e a atuação nos moldes realizados.
Esse tipo de medida do Estado somente é assegurado às autoridades em processos penais, pois o
domicílio, as comunicações e a circulação de dados somente podem ser restringidas por juiz com
autoridade penal, segundo a Constituição Brasileira. Há, portanto, legitimidade dos meios, dentro do
sistema jurídico nacional. Por esses e outros fundamentos, afiguram-se notórias a proporcionalidade
a necessidade social premente de que as condutas dos réus fossem neutralizadas e coibidas.

 
 2.2 Dos fatos denunciados
 
A denúncia narrou, em resumo, os seguintes fatos delituosos (evento 1, originário):
 
'1. DA PROMOÇÃO DE ORGANIZAÇÃO TERRORISTA (ART. 3°, LEI N. 13.260/2016)
 
De 17 de março a 21 de julho de 2016, os denunciados, de forma livre e consciente da ilicitude de suas
condutas, promoveram a organização terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) ou
Estado Islâmico do Iraque e da Síria, por meio de publicações em redes sociais, troca de materiais e
diálogos em grupos de aplicativos. Em inúmeras ocasiões, os denunciados demonstraram devoção à
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organização terrorista, afirmando, inclusive, intenção de ação terrorista no decorrer dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 o objetivo de reunião física para preparação e treinamento para futura migração
à região de dominação do grupo extremista.
 
A atuação dos denunciados se deu, essencialmente, por meio das seguintes formas: 1) publicações em
perfis da rede social Facebook, Twitter e Instagram; 2) diálogos em grupos fechados da rede social
Facebook, com troca de materiais de cunho extremista; 3) diálogos em conversas privadas na rede
social Facebook; 4) troca de emails compactuando a formação de célula do Estado Islâmico no país;
5) diálogos em grupos fechados por meio do aplicativo Telegram.
 
(...)
 
2. DO RECRUTAMENTO COM O PROPÓSITO DE PRATICAR ATOS DE TERRORISMO (ART. 5°, §
1°, I, C/C § 2°, DA LEI N 13.260/2016)
 
De 17 de março a 21 de julho de 2016, o denunciado LEONID EL KADRE DE MELO, recrutou e
organizou indivíduos para que formassem um grupo brasileiro de atuação do Estado Islâmico no
Iraque e no Levante, bem como para que viajassem com o propósito de praticar atos de terrorismo, em
prol da aludida organização terrorista.
 
Sua atuação se deu basicamente por meio de recrutamento de membros no grupo do aplicativo
Telegram intitulado 'Defensores da Sharia'; há, também, e-mail reforçando o ideal de formação de
célula do Estado Islâmico no Brasil. Abaixo, se analisará em detalhes essas duas ferramentas.
(...)
3. DA CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §§ 1° E 2°, LEI N. 8.069/90)
 
De 17 de fevereiro a 21 de julho de 2016, os denunciados (...) corromperam ou facilitaram a
corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, induzindo-os a praticar infrações penais, quais sejam, as
previstas nos arts. 2° e 3°, da Lei n. 13.260/2016, bem como crimes contra o patrimônio.
(...)
4. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CÓDIGO PENAL)
 
Desde data incerta, mas no ano de 2015, até 21 de julho de 2016, os denunciados LEONID, ALISSON,
ISRAEL, OZIRIS, LEVI, HORTÊNCIO, LUIS GUSTAVO e FERNANDO, associaram-se para o fim
específico de cometer crimes.
 
Consoante demonstraram os itens 1, 2 e 3 da presente inicial, o grupo ora denunciado possuía forte e
inquestionável vínculo associativo, com união de vontades e desígnios para a prática de diferentes
tipos de crimes.
 
Além dos delitos de promoção de organização terrorista (art. 3° da Lei n. 13.260/2016, de atos
preparatórios de terrorismo (art. 5° da Lei n° 13.260/2016) e de corrupção de menores (art. 244-B, da
Lei n. 8.069/90), acima denunciados, o grupo idealizava a prática de, pelo menos, mais dois tipos de
crimes: realização de atos de terrorismo (art. 2° da Lei n. 13.260/2016), crimes resultantes de
preconceito (Lei n. 7.716/89).
(...)'
 
Colhe-se, portanto, que a promoção do ideário próprio organização terrorista ISIS, nos

termos da denúncia, ocorria por intermédio de publicações em perfis das redes sociais Facebook,
Twitter e Instagram; de diálogos em grupos fechados do Facebook acompanhados de
compartilhamento de material extremista; diálogos em conversas privadas via Facebook; trocas de
emails; e conversas por meio do aplicativo Telegram.

 
O conteúdo obtido a partir do afastamento judicial dos sigilos de dados, telemáticos e

telefônicos, se relacionava à exaltação e celebração de atos terroristas já realizados em todo mundo,
à promoção e compartilhamento de vídeos e fotografias de execuções públicas de pessoas pelo
Estado Islâmico (ISIS), chegando a orientações de como realizar o juramento ao líder do grupo
('bay'at'), compartilhamento de aspectos ideológicos do grupo ISIS, e atingindo a discussão sobre
possíveis alvos de ataques que eles poderiam realizar no Brasil - durante os Jogos Olímpicos,
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visando estrangeiros, muçulmanos, xiitas e judeus -, com a orientação sobre a fabricação de bombas
caseiras, a utilização de armas brancas e aquisição de armas de fogo para conseguir esse objetivo.

 
Há referência expressa a centenas de diálogos, imagens, vídeos e postagens realizadas

diretamente e/ou compartilhadas pelos denunciados, que demonstrariam a presença de indícios
materialidade e autoria do crime previsto no artigo 3º da Lei 13.260/16, na modalidade de promoção
de organização terrorista, conforme condutas que foram individualizadas por denunciado. Há, ainda,
a referência a diversas postagens realizadas anteriormente à vigência da Lei 13.260/16, que
permaneceram nos perfis dos denunciados posteriormente à vigência da citada Lei, sendo assim
tratados como crimes permanentes.

 
Nos dizeres da sentença, a instrução processual possibilitou delimitar o envolvimento

de cada um dos denunciados nos fatos descritos na denúncia, suas reais intenções e motivações,
bem como aferir características pessoais que revelam maior grau de probabilidade de execução de
qualquer ato violento em decorrência da interpretação sectária dos preceitos da religião
muçulmana.

 
A propósito desse tema específico ('Estado Islâmico'), reproduzo a seguir pertinentes

passagens da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal:
 
'Por sua vez, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ou da Síria, dependendo da tradução do
termo 'al-Sham'. No original em árabe: 'Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham'1), ou apenas
Estado Islâmico, é uma organização terrorista assim reconhecida pela Organização das Nações
Unidas por intermédio, mais recentemente, da Resolução nº 2249/20152, da Resolução nº 2253/20153
e da Resolução nº 2255/20154, todas do seu Conselho de Segurança.
 
No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores há muito reconhece aquela organização como
terrorista. Destaque-se a Nota 4675 em que o país saudou a edição pela ONU da Resolução nº
2249/2015. Mais recentemente, o Decreto nº 8.799/166 expressou formalmente a adesão brasileira aos
postulados contidos na Resolução nº 2253/2015 acima citada.
 
(...)
 
O autoproclamado Estado Islâmico é organização terrorista altamente violenta que preconiza a
supremacia de sua visão religiosa sectária, incapaz de conviver com a diversidade e com qualquer
outro modo de vida que não seja aquele que seus seguidores procuram impor. É totalitário,
antidemocrático e, sobretudo, criminoso. Promove sequestros, tortura, morte e destruição do
patrimônio público, privado e histórico, sempre com a finalidade de, pela violência, intimidar e
promover a instauração de seus ideais extremistas e antidemocráticos. Conta com um verdadeiro
exército de seguidores e busca a adesão e o recrutamento de novos integrantes por meio dos modernos
sistemas de comunicação, tais como a internet, redes sociais e smartphones.
 
A comunidade internacional, representada pela ONU, estabeleceu em diversas de suas Resoluções
como uma de suas metas a erradicação completa do tal ISIS, ISIL ou simplesmente Estado Islâmico,
incluindo sua ideologia inaceitável para os padrões civilizados. (...)' (ev. 613, originário)
 
2.3 Materialidade e autoria
 
Quanto à análise individual da conduta de cada réu, tenho que a sentença analisou com

precisão a materialidade, a autoria e a culpabilidade dos réus, de modo que, por brevidade, e sem
prejuízo dos acréscimos que serão feitos na sequência, tenho por fazer remissão aos seus termos,
como fundamentos da presente decisão confirmatória, verbis:

 
'(...)
No mérito, trata-se de examinar as condutas de OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO,
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA, LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS, ISRAEL PEDRA
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MESQUITA, HORTENCIO YOSHITAKE e ALISSON LUAN DE OLIVEIRA em face de quem foram
imputadas as práticas dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16, no art. 288 do Código Penal
e no art. 244-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.069/90; de FERNANDO PINHEIRO CABRAL relativamente às
práticas dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16 e no art. 288 do Código Penal;
e de LEONID EL KADRE DE MELO em virtude das apontadas práticas dos crimes previstos no art. 3º
da Lei nº 13.260/16, no art. 5º, §1º, I, c/c §2º, da Lei nº 13.260/16, no art. 288 do Código Penal e no
art. 244-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.069/90.
 
Passo a analisar a materialidade e autoria em relação a cada um dos crimes atribuídos pela
acusação.
 
2.1. Materialidade e Autoria
 
2.1.1. Promoção de organização terrorista.
 
Materialidade
 
Art. 3º, da Lei nº 13.260/16:
 

Art. 3º  Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa,
a organização terrorista:
 
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.

 
Trata-se de tipo de ação múltipla e pluriofensivo cujas objetividades jurídicas são, primordialmente, a
paz e a incolumidade públicas, mas também a vida, a integridade física e o patrimônio. Na
modalidade 'promover', 'constituir' ou 'integrar' é crime permanente. O dolo é o genérico.
 
O repúdio ao terrorismo configura um dos princípios constitucionais fundamentais das relações
internacionais contidos na Carta da República brasileira, estando expresso no art. 4º, VIII, da CF/88.
 
Consequentemente, a criminalização das práticas relacionadas ao terrorismo decorre de imperativo
constitucional expresso (art. 5º, XLIII, CF/88: 'a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem').
 
É um crime equiparado a hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90.
 
A definição legal de terrorismo no Brasil está expressa no art. 2º da Lei nº 13.260/16: 
 

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

 
Por sua vez, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ou da Síria, dependendo da tradução do termo
'al-Sham'. No original em árabe: 'Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham'1), ou apenas Estado
Islâmico, é uma organização terrorista assim reconhecida pela Organização das Nações Unidas por
intermédio, mais recentemente, da Resolução nº 2249/20152, da Resolução nº 2253/20153 e da
Resolução nº 2255/20154, todas do seu Conselho de Segurança.
 
No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores há muito reconhece aquela organização como
terrorista. Destaque-se a Nota 4675 em que o país saudou a edição pela ONU da Resolução nº
2249/2015. Mais recentemente, o Decreto nº 8.799/166 expressou formalmente a adesão brasileira aos
postulados contidos na Resolução nº 2253/2015 acima citada. 
 (...)
 
É nesse cenário que deve ser entendido o tipo penal do art. 3º da Lei Antiterrrorismo brasileira.
 
(...) 
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 A análise da extensa peça inicial constante no evento 1, DENUNCIA1, DENUNCIA2 e
DENUNCIA3 evidencia, sem sombra de dúvida, a materialidade delitiva do crime do art. 3º  da Lei
nº 13.260/16 relativamente às postagens de vídeo, fotos, mensagens de estimulação e materiais
alusivos a organização terrorista, em páginas abertas ou grupos fechados de internet, redes sociais,
Facebook, programas de troca instantânea de mensagens, dentre outros, tal como descritos na
denúncia.
 
Os dados obtidos a partir dos afastamentos de sigilo telefônico e telemático judicialmente deferidos e
da extração das informações armazenadas nos dispositivos pessoais de acesso móvel apreendidos com
cada um dos investigados e posteriormente denunciados cujo acesso também foi autorizado
expressamente pelo Juízo quando determinou as diligências de busca e apreensão se encontram
condensados nos eventos 202, 415 e 419 dos autos de inquérito policial nº 5023557-
69.2016.4.04.7000. Os elementos utilizados como base para a fundamentação fática da acusação, a
par de terem sido citados e transcritos ao longo das 328 folhas da denúncia, foram mencionados
em suas vias originais existentes na investigação policial remissivamente no item 1 da peça inicial
(fls. 6-12) e podem ser acessados diretamente nos autos de inquérito policial anexado a esta ação
penal, comprovando materialmente a ocorrência dos atos descritos pelo MPF.
 
O conteúdo e a autenticidade dos elementos contidos na denúncia foram confirmados pelas
testemunhas que são Policiais Federais e foram ouvidas em Juízo por videoconferência a pedido da
defesa, inclusive quanto à forma de coleta e os resultados das diligências policiais (evento 345,
VIDEO1 a VIDEO12; evento 401, VÍDEO2 a VIDEO14; evento415, VÍDEO2 a VIDEO10). As demais
testemunhas e informantes ouvidos se limitaram a abonar as condutas e assegurar sobre a vida
pessoal de cada um dos imputados.
 
Registro que a Lei em referência foi publicada no dia 17/3/2016. Portanto, deve ser aplicada
relativamente aos fatos ocorridos posteriormente a sua vigência. Atente-se, contudo, que o tipo na
modalidade 'promover' é crime permanente, cuja execução se protrai no tempo enquanto durar a
permanência caracterizada, no caso, na manutenção da postagem acessível a terceiros. Portanto,
aplicável à espécie o diposto no verbete da Súmula nº 711 do STF: 
 

 'A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência'

 
A acusação, atenta à necessidade de indicação precisa das ações criminosas atribuídas a cada
denunciado, adotou a providência de consignar, no decorrer da peça inicial, o tempo de permanência
e alcance das postagens produzidas anteriormente à vigência da lei penal de regência.
 
Evidentemente que os diálogos travados em ambiente privado anteriormente à vigência da Lei e
transcritos na inicial acusatória, pela sua própria natureza de instantaneidade, não haverão de ser
considerados como atos de promoção ao terrorismo em si. Servem, todavia, ao propósito de revelar o
contexto dos envolvimentos de cada um dos denunciados com a causa terrorista e a seriedade das
postagens posteriores à entrada em vigor da lei ou que, dada a sua natureza de propaganda, tenham
sido mantidas - ainda que produzidas anteriormente a 17/3/16 - no ambiente virtual acessível a
terceiros até após a entrada em vigor da Lei Antiterrorismo.
 
Não há necessidade de comprovação de especial fim de agir ou da presença de dolo específico,
bastando o simples ato de promover organização terrorista por meio de atos inequívocos que
demonstrem externamente a adesão aos seus ideais e a sua respectiva externalização voluntária.
 
As teses de que as postagens e diálogos dos acusados de conteúdo extremista não passavam de
expressão de curiosidade religiosa, meras bravatas ou brincadeiras não podem ser aceitas como
justificativas aptas a excluir a tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade das ações. O tipo penal,
por tudo que já foi esclarecido, se perfaz com o simples ato de promoção, por intermédio de uma das
ações anteriormente descritas. 
 
Desimporta se existia, ou não, a real intenção de traduzir as manifestações públicas de estímulo ou
apoio em ações preparatórias ou executórias concretas capazes de produzir resultados materiais
consistentes em ataques a pessoas ou instalações físicas em nome da causa sectária. 
 



10/07/2018 VOTO

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41526313854879461117645514818&evento=488… 43/101

 (...)
 
Autoria
 
Inicialmente impõe-se registrar que nas tabelas constantes nos itens 1 e 2 da denúncia,
particularmente nas suas fls. 12-13 e 277, constam as correspondências entre os nomes verdadeiros de
cada um dos acusados e as respectivas identificações de que se utilizavam para se comunicar por
intermédio de cada uma das formas que foram apuradas no curso da investigação policial.  LEONID
também se utilizou em algumas ocasiões perfeitamente identificadas do telefone celular de Valdir
Pereira da Rocha, seu 'irmão de criação', para se comunicar com o grupo no aplicativo Telegram por
meio do perfil Mahmud Mahmud, conforme ele mesmo. No áudio enviado por ele no dia 17/7 aos
demais por meio do perfil de Valdir no aplicativo ele pessoalmente esclarece as razões disso.
 
a) Quanto ao denunciado ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, embora suas negativas quando de seu
interrogatório judicial (evento 459, VIDEO2 a VIDEO7) ao afirmar ter havido adulteração de suas
postagens nos grupos DEFENSORES DA SHARIA e JUNDALLAH do aplicativo Telegram (ele mesmo
foi o criador do grupo), restou claro que as mensagens de estímulo e exaltação de ações terroristas e
do grupo extremista Estado Islâmico partiram de seus dispositivos de acesso pessoal. Além disso, a
tese de negativa não encontrou respaldo em nenhum dos demais elementos de prova dos autos, nem
mesmo nos interrogatórios dos corréus.
 
ALISSON, ao longo das apurações e depois no curso da instrução, demonstrou ser um dos integrantes
mais ativos do grupo preso às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016.
 
Entre as páginas 19-72 (itens 1.2 e 1.3), 77-81 (item 1.6) e 92-121 (item 1.9.1) da denúncia há dezenas
de diálogos e postagens em que ele textualmente afirma ter aderido à causa terrorista do ISIS. Afirma
em diálogo virtual que fez a 'bay'at' (juramento de fidelidade) ao autoproclamado Khallifah Abu Bakr
al-Baghdadi. Não por acaso utlizava para si mesmo o sobrenome 'baghdadi'.
 
(imagem)
 
São deles as frases no aplicativo Telegram: 'um ataque nas terras dos Kaffirs vale mais do que
qualquer ação na khilafah' e 'vamos esperar pros ataques da Eurocopa agora'.
 
(imagens)
 
Da mesma forma, ALISSON afirmou que 'as Olimpíadas seriam uma ótima chance', indagando quem
saberia manusear materiais químicos e estimulando a realização e 'pogrom' (extermínio em massa)
durante as Olimpíadas do RJ. 
 
(imagem)
 
No dia 30/5/2016 travou o seguinte diálogo por meio do Facebook:
 
(imagem de diálogo)
 
A quantidade de diálogos e postagens de vídeos e imagens de execuções e de exaltação às atrocidades
cometidas pelo Estado Islâmico é muito expressiva. A quase totalidade ou se manteve - no caso dos
vídeos, imagens e mensagens de exaltação postadas em redes sociais de acesso público amplo ou
limitado a um círculo de pessoas previamente cadastradas - ou ocorreu após a entrada em vigor da
Lei nº 13.260/16.
 
Demonstra ser indivíduo que aderiu claramente aos ideias sectários e à forma de ação terrorista dos
membros do chamado Estado Islâmico.
 
(imagem de perfil em rede social)
 
Há, ainda, entre as fls. 117 e 121 da denúncia uma sequência de vídeos e imagens que chocam por sua
violência extrema postadas por ele que, cotejadas com suas mensagens e diálogos transcritos cujo
responsável é ele mesmo, demonstram o seu apreço, a defesa e o desejo de que as ações delituosas
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sejam praticadas pelos criminosos fundamentalistas em desfavor de todos aqueles que não sigam os
seus ideais, genericamente chamados de 'infiéis' (em árabe: kuffar, ou kafir).
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
b) LEONID EL KADRE DE MELO é seguramente o imputado mais relevante do grupo.
 
Trata-se, sem sombra de dúvidas, do indivíduo que assumiu a posição de líder máximo dentre os
demais denunciados.
 
Em Juízo, optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio (evento 459,
VIDEO14 e VIDEO15).
 
É uma quantidade tão colossal de postagens, de diálogos, de áudios, de vídeos e imagens que é difícil
até se selecionarem as mais relevantes para citação neste momento (fls. 33-75 - item 1.3 e 123-147 -
item 1.9.2, da denúncia).
 
Afirma diversas vezes ter feito a bay'at. Estimula todos os demais a aderirem à causa terrorista,
convida à prática de crimes para o financiamento da causa extremista. Afirma repetidamente ter
'cansado de combater com a língua' e que pretende é agir em prol da causa criminosa 'com as
próprias mãos'. 
 
(imagem)
 
Possuía três perfis no Facebook por meio do qual exaltava e estimulava publicamente as
atrocidades terroristas cometidas diariamente por sanguinários criminosos, a pretexto de implantar
sua visão hegemônica e sectária da Sharia nos territórios que dizem pertencer legitimamente ao
mundo árabe e, mesmo, fora desses limites geográficos por eles delimitados.
 
Uma de suas frases mais marcantes é 'que nunca um muçulmano vai ser um verdadeiro crente se ele
é contra Jihad fi-sabilillah'. Embora a proposição em si não indique pendores terroristas, no contexto
dos demais diálogos por ele travados (como por exemplo 'Dawlat32 é como massa de pão, quanto
mais batem mais cresce') é facilmente compreendida como luta armada em nome de Allah33, à vista
da apropriação da causa por grupos terroristas e a sua adesão pessoal a esses ideais34. 
 
Em fevereiro de 2016, pouco antes da entrada em vigor da Lei nº 13.260/16, já afirmou no ambiente
virtual, deixando claro seu posicionamento:
 
(imagem)
 
Apenas quatro dias antes de ser preso enviou áudio no grupo Telegram Defensores da Sharia em que
afirma 'a minha bay'at é para o Califa Abu Bakr al Baghdadi e meu apoio é para o Dawlat al-
Islamiyah', convocando a todos para agirem naturalmente de modo a não despertar suspeitas sobre o
seus intentos terroristas (fls. 70-72 da denúncia). Afirmou ter aprendido essas técnicas de
dissimulação com a leitura de manuais da Al Qaeda, o que é consentâneo com os registros históricos
de estudo dessa organização e do próprio ISIS35 36.
 
(imagem)
 
Também sugere a todos que participem de uma espécie de coleta coletiva de dinheiro para aquisição
de duas pistolas com o que poderiam obter fundos para financiar ações terroristas. Propõe a
migração para instauração de uma 'shura'37em região próxima à fronteira com a Bolívia.
Nas fls. 143-144 da denúncia no evento 1 há uma sequência reveladora de postagens em sua página
no Facebook demonstrando seu apoio incondicional à causa do extremismo violento levado a
cabo pelo ISIL.
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
Ao contrário do que repetidamente afirma sua defesa técnica, não há a mínima possibilidade de estar
sendo processado e sentenciado neste momento por sua crença religiosa. Nunca se tratou disso. A
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ação penal foi instaurada devido unicamente às suas manifestações sectárias e violentas e que
indicavam adesão e difusão sérias e graves aos ideais terroristas.
 
c) Já OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AVEZEDO figurou como o criador do grupo
Defensores da Sharia no Facebook e obteve relevo na medida em que entre as fls. 14-19 (item 1.1) e
147-179 (item 1.9.3) da denúncia apresentou dezenas de postagens de divulgação de práticas
absolutamente nauseantes envolvendo atos criminosos revestidos de crueldade extrema praticados
pelos integrantes do tal Estado Islâmico.
 
Regularmente apresentava comentários sobre sua posição pessoal de apoio acerca das atrocidades
cometidas. 
 
Em 12/6/16, por exemplo, sob o pseudônimo ABU ALI, afirmou no grupo de Telegram JUNDALLAH:
 
(imagem)
 
A celebração aos feitos dos terroristas é constante em suas manifestações obtidas e examinadas pela
Autoridade Policial com ordem judicial.
 
Uma delas:
 
(imagem)
 
A imagem estampada na fl. 174 da denúncia é uma fotografia dele próprio com uma faca e vestido à
semelhança dos algozes que integram o grupo extremista.
 
(imagem)
 
Sua participação ativa nas ações criminosas cujas materialidades restaram reconhecidas é, portanto,
indiscutível. Em Juízo reconheceu as postagens e atribuiu suas ações a mera 'curiosidade religiosa'
(evento 459, VIDEO16 a VIDEO18).
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
d) ISRAEL PEDRA MESQUITA é administrador do grupo de Facebook Sharia (Islâmica) no Brasil
Já, contendo mais de 4 mil membros. Sharia é o conjunto de leis da fé compreendido pelo Alcorão. A
questão fulcral, porém, reside na circunstância de que organizações terroristas emprestam muitas
vezes a ela uma interpretação extremista, literal e descontextualizada do momento histórico para, a
pretexto da sua implantação forçada, praticarem os atos mais atrozes contra quem quer que não
compartilhe da sua visão totalitária de sociedade.
 
No contexto desse acusado é justamente isso que ocorre.
 
Observe-se que em um de seus perfis no Facebook ele preenche o campo 'profissão' como
'Mujahedeen na empresa Estado Islâmico do Iraque e do Levante'. 
 
As provas de sua adesão aos ideais terroristas e de sua participação na ação criminosa estão nas fls.
51-57 (item 1.3) e 179-208 (item 1.9.4) da denúncia.
 
Destaque para as fotografias das fls. 184 e 188 da peça acusatória. Nela pode-se ver o acusado
fazendo o Tawhid em frente à bandeira cujo simbolo foi apropriado pelo Estado Islâmico.
Originariamente, significa a crença na unicidade de Deus38. O ISIS igualmente se apropriou desse
gestual para torná-lo sinônimo de sua ideologia radical.
 
(imagens)
 
Registre-se que na residência de ISRAEL foi encontrada uma bandeira do Estado Islâmico,
provavelmente a mesma que aparece nas fotografias por ele divulgadas com sua imagem à frente.
 
As postagens das fls. 183-188 foram mantidas até após a vigência da nova lei antiterror. Apenas dois
dias antes de sua prisão temporária ele percebeu a movimentação policial e alertou aos demais
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membros do grupo por aplicativo de mensagens (fl. 187 da denúncia) afirmando que se passara por
'moderado'.
 
Foi interrogado duas vezes em Juízo, a seu próprio pedido, e em ambas, quando indagado sobre suas
contradições, instado a esclarecer pontos importantes das provas obtidas, optava por permanecer
calado (evento 459, VIDEO8 a VIDEO10 e VIDEO29). 
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
e) LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS, também conhecido como Muhammad Ali Huraira
e Mohammad Abu Baghdad, tem seus atos de promoção à organização terrorista descritos nas fls. 33-
59 (item 1.3) e 209-233 (item 1.9.5) da denúncia.
 
O denunciado manifestava seu apoio ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante por intermédio de
suas postagens, diálogos, links e mensagens escritas no Facebook.
 
Precisamente no dia em que a lei antiterror brasileira entrou em vigor ele postou a frase 'Faça seu
jihad fi sabilillahi'. No período de vigência da legislação que tipificou a conduta de promover
organização terrorista em território nacional ele publicou vídeos de exaltação ao ISIS (fls. 210-211 da
denúncia) e manteve diversas postagens visíveis a número indeterminado de pessoas até pouco antes
de realizada a sua prisão temporária (fls. 213-217 da denúncia).
 
(imagem)
 
Igualmente identificaram-se diversas manifestações de exaltação à organização e de fomento de suas
ações criminosas nos grupos Telegram JUNDALLAH e Defensores da Sharia (fls. 221-233 da peça
acusatória). Também após a entrada em vigor da lei ele, mais uma vez reafirmando sua adesão aos
ideais terroristas, apenas quatro dias antes de sua prisão, manifestou interesse em compor um embrião
de célula terrorista no Brasil, tal como proposto pelo corréu LEONID (fls. 231-232 da denúncia).
 
(imagem)
 
Em Juízo não negou as postagens e tampouco logrou opor qualquer circunstância que conduzisse
à presença de alguma causa que permitisse a conclusão acerca da falta de responsabilidade sobre os
fatos que lhe foram atribuídos (evento 459, VIDEO19 a VIDEO21).
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
f) HORTÊNCIO YOSHITAKE, ou Teo Yoshi, como era conhecido no ambiente virtual, era também
um dos administradores do grupo de Facebook denominado Defensores da Sharia. Destacou-se no
grupo pela divulgação e compartilhamento de vídeos, imagens e links de apoio evidente ao Estado
Islâmico e suas técnicas sanguinárias de imposição de sua visão distorcida do Islam.
 
A denúncia tantos nas fls. 14-33 (item 1.1) quanto no seu item 1.9.6 (fls. 234-253) ilustra a acusação
com uma longa série de diálogos e postagens que demonstram cabalmente sua adesão aos ideais
terroristas. 
 
Destaque para as imagens reproduzidas e links exaltando a violência sectária realizada
cotidianamente pelo E.I. compartilhados nas fls. 235-238 e 244-248 da denúncia, todos posteriores a
17/3/2016.
 
Exemplificativamente:
 
(imagem)
 
Por intermédio do aplicativo de troca de mensagens Telegram foram observadas ainda
conversas perturbadoras que partiram de HORTÊNCIO.
 
Por exemplo, 'eu tenho vontade de sair pra paulista e levar essas bichas pro inferno'. Ainda 'ou fazer
igual os chechenos naquela maratona em boston. Mas pra isso tem que planejar pessoalmente e sem
suspeita'. Por fim, 'ah ABIN e polícia federal amigo, se querem fazer algo que seja na surdina de
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boa, muitos já cairam na frança e alemanha pq não soube disfarçar'. Em fevereiro de 2016 afirmou
'espera acabar as olimpiadas pq a inteligencia vai estar a todo vapor e temos que ser mais
discretos'. A certa altura, ao responder um mensagem de LUIS GUSTAVO em que ensinava a fabricar
uma bomba em casa disse 'carvão já tenho fechadinho no saco. Dá pra fazer uns 50 desses'. 
 
(imagem)
 
Em Juízo, visivelmente emocionado, demonstrou seu arrependimento e afirmou jamais ter, de fato,
interesse em praticar quaisquer atos terroristas, nada obstante tenha reconhecido a autoria das
manifestações (evento 459, VIDEO11 a VIDEO13). 
 
g) LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA, também conhecido no mundo virtual como Nur Al Din. O
apelido provavelmente foi tomado de empréstimo da figura histórica al-Malik al-Adil Nur ad-Din Abu
al-Qasim Mahmud Ibn 'Imad ad-Din Zangi que governou a Síria e o Iraque entre 1146 e 1174 e
pretendia unir as várias forças muçulmanas entre os rios Eufrates e Nilo, de forma a criar uma frente
comum contra as Cruzadas39.
 
Sua participação, na forma do item 1.9.7 (fls. 254-263 da denúncia) e das fls. 27-28 e 31-32 (item 1.2)
da inicial, decorre das mensagens que enviou por intermédio do Grupo do Telegram JUNDALLAH em
que, após a vigência da Lei nº 13.260/16, pouco antes do início das Olimpíadas do RJ, orienta os
demais integrantes detalhadamente a como produzir uma bomba caseira utilizando carvão, salitre e
enxofre e, na sequência, recomenda a inserção de cacos de vidro moídos para 'penetrar nos corpos
dos kufar...eles vão andar e vão rasgar os corpos deles até que sejam removidos, causando uma dor
terrível e um terror na população'.
 
(imagens)
 
Em 31/5/2016 ele se dirigiu ao adolescente MBS por meio de mensagem privada no Facebook do
seguinte teor: 'irmão eu quero fazer a bayah'40 e em seguida recebe como resposta o juramento de
lealdade ao autoproclamado califa Ibrahim Al-Hussayni Al-Baghdadi, líder máximo do ISIS (fls. 257-
258 da denúncia).
 
Em sua página no Facebook foram coletadas várias postagens de exaltação ao Estado Islâmico já
após o dia 17/3/2016 (fls. 261-263 da peça acusatória).
 
Em 27/4/16 compartilhou imagem via Facebook com o juramento de fidelidade ao Estado Islâmico.
 
Em Juízo reconheceu a autoria das postagens, afirmou que as fez apenas para aprimorar
conhecimentos religiosos, que descobriu em sites da internet a receita de como produzir um bomba em
casa e que não tinha a intenção de tornar as ações concretas (evento 459, VIDEO23 a VIDEO25).
Nada disso tem o condão de isentá-lo de responsabilidade penal. Também não se deve olvidar o
contexto das tais mensagens: às vésperas de uma Olimpíada no Brasil, com a presença de uma
quantidade significativa de estrangeiros, muitos originários de países que integram a coalização
internacional que combate militarmente o grupo terrorista Estado Islâmico. Em um cenário desses é
menos ainda aceitável o argumento de que as mensagens interceptadas eram fruto de mera
'curiosidade' desprovidas de potencial lesivo.
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
h) FERNANDO PINHEIRO CABRAL, aka Ahmmed Faaiz, também exaltava as ações terroristas,
embora não mantivesse contato com todos os denunciados. Foi preso posteriormente ao primeiro
grupo identificado pela Autoridade Policial.
 
Há diversos diálogos por meio dos quais se empenha em propagandear os atos e a estabelecer,
claramente, a sua posição de apoio ao DAESH, mesmo após o cumprimento das medidas ostensivas
da primeira fase da chamada 'operação hashtag' no dia 21/7/16. 
 
As condutas devidamente individualizadas estão no item 1.9.8 da denúncia (fls. 264-275) e evidenciam
um tom ameaçador e muito violento.
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Diferentemente dos demais denunciados, FERNANDO se destaca não por suas postagens de vídeos e
imagens de execuções e exaltação de ações terroristas, mas por suas próprias palavras de apoio.
 
Entre 28 e 31/7/16, após afirmar não ser 'feito apenas de discurso', exige pela plataforma de
conversas do Facebook explicações de um interlocutor posteriormente identificado pela Polícia
Federal como sendo Danilo. O denunciado o repreende pelo fato de não ter cumprido uma tarefa -
ainda não identificada detalhadamente quando da instauração da ação penal - de agir de forma a
cometer um ataque terrorista em São Paulo inspirado nas ações do ISIS (fl. 265 da denúncia).
 
(imagem de diálogos)
 
Em 17 de maio de 2016 aduz que 'bons resultados' de ataques decorrem do fato de as vítimas não
poderem prevê-los e segue prestando firme apoio às ações do E.I. (fls. 267-268 da inicial). Sucederam-
se outras manifestações do mesmo teor nas fls. 268-271 da denúncia.
 
(imagem)
 
A natureza violenta e a inconteste adesão de FERNANDO aos ideais do terror foram ratificadas nas
fls. 271-275 da inicial. Seu próprios familiares, na esfera policial, afirmaram a personalidade violenta
do denunciado e sua adesão à causa terrorista. Em Juízo, ouvidos enquanto informantes arrolados
pela defesa, alteraram parcialmente os depoimentos para relativizar os fatos anteriormente
mencionados. De todo modo, o contexto dos diálogos, das postagens monitoradas e os fatos apurados
dão conta de que houve, de fato, séria e real anuência com os métodos adotados pelo ISIS e
disseminação de sua doutrina baseada na violência e desrepeito aos direitos humanos e à convivência
pacífica com quem não compactue de sua visão de valores sociais e religiosos. Há informações
prestadas por Sara Gregati, ainda na esfera policial, no sentido de que ele estava pretendendo realizar
um ataquer terrorista em um shopping center de São Paulo (item 1.9.8, fl. 274 da denúncia e evento 55
dos autos nº 5037445-08.2016.4.04.7000).
 
Cabe também adicionar que os argumentos apresentados em Juízo para desqualificar as provas
anexadas pela acusação foram frágeis e, confrontado pelo MPF em suas respostas para que
esclarecesse alguns pontos que contrapôs no interrogatório, especialmente quanto aos horários das
conversas e a sua alegada descontextualização, optou por silenciar em determinados momentos
(evento 459, VIDEO23 a VIDEO25). 
 
Reforçam, também, a comprovação de sua autoria delitiva os elementos anexados no evento 511.
 
Diante disso tudo, as autorias delitivas estão devidamente comprovadas relativamente ao crime
capitulado no art. 3º da Lei nº 13.260/16.
 
 2.1.2. Recrutamento para a prática de atos de terrorismo.
 
Materialidade
 
Art. 5º da Lei nº 13.260/16:
 

Art. 5o  Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal
delito:
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade.
§ lo  Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade; ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade.
§ 2o  Nas hipóteses do § 1o, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país
distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito
consumado, diminuída de metade a dois terços.
A pena para o delito consumado prevista no art. 2º, §1º, da Lei, é de 12 a 30 anos de reclusão.
Aplicando-se a redução de 1/2 a 2/3 estipulada no §2º do art 5º resulta em uma pena cominada
de 4 a 15 anos de reclusão para o crime de recrutamento em território nacional.
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Trata-se, em seu §1º, de tipo de ação múltipla e pluriofensivo cujas objetividades jurídicas são,
primordialmente, a paz e a incolumidade públicas, mas também a vida, a integridade física e
o patrimônio. O dolo é específico, uma vez que se exige que o recrutamento, o transporte ou o
municiamento tenham como especial fim a realização de atos de terrorismo.
 
A ação imputada na denúncia a LEONID EL KADRE DE MELO é precisamente a de recrutar
indivíduos e organizar pessoas com o propósito de formar um grupo de atuação do ISIS no Brasil para
a prática de atos de terrorismo.
 
Recrutar significa aliciar, arregimentar, angariar, atrair, reunir ou engajar. Organizar equivale aos
atos de estabelecer, formar, instituir e também de ordenar, arrumar, coordenar e estruturar.
 
A consumação do crime na primeira modalidade ocorre com o recrutamento, mesmo sem a efetiva ida
dos recrutados ao local para o qual foram chamados, uma vez que se trata de delito formal ou de
consumação antecipada.
 
No tópico 2.1.1 foram analisados detalhadamente tanto o panorama do terrorismo na atual quadra da
História quanto a potencialidade lesiva derivada das comunicações instantâneas no ambiente virtual.
Os postulados extraídos naquele tópico se aplicam igualmente a este.
 
Especificamente, quanto ao recrutamento por Internet, George Piro, veterano agente do FBI, notório
por ter conduzido o interrogatório de Sadam Hussein em dezembro de 2003, citado por Peter Bergen,
afirma:
 

'In the old days', he says, the recruitment process for a terrorist group was generally in person
and therefore easier to detect. 'There had to be a person, a radical imam or the old guy that had
fought in the Afghan War that had come back and was telling heroic stories, who did the
recruiting.' But with the advent of the Internet, coaxing others to join a terrorist group 'doesn't
require trained operatives that have to go through training camps and take a pledge of
allegiance to a particular organization. All of that now is done online, anonymously.'41 42

 
O poder dessa forma de recrutamento à distância é extremamente significativo e colabora
decisivamente para que, a partir de uma compreensão equivocada dos postulados da religião islâmica
e da própria realidade das ações levadas a cabo pelo autroproclamado Estado Islâmico na região por
eles chamada de califado, pessoas de várias partes do mundo se unam aos ideais terroristas com o
propósito de agirem em seus próprios países ou nas regiões conflagradas. 
 
Diferentemente do que se observava até menos de uma década atrás, quando o acesso às informações
envolvendo ações terroristas se dava por meio de fóruns que exigiam senhas para ingresso e o
domínio do idioma árabe, as comunicações e convocações hoje se dão abertamente em redes sociais
em vários Idiomas. De acordo com Michael Weiss e Hassan Hassan:
 

Now every British Muslim who goes off fight in Syria or Iraq becomes a virtual wrangler or
recruitment officer for more of his own kind. One example was Mehdi Hassan, a twenty year old
from Portsmouth who went off to join ISIS and died fighting in the battle of Kobane in November
2014. Hasan had actually enlisted along with several friends from Portsmouth, all of whom were
drawn to the dzzling images of ISIS's martial triumphs and its whitewashed depiction of life
under takfiri rule.4344

 
Especificamente sobre a Internet e o recrutamento terrorista virtual, Lígia Gonçalves Silva, em
dissertação de Mestrado defendida na Universidade de Coimbra, afirma:
 

Actualmente, a Internet desempenha um papel de elevada importância nos processos de auto-
recrutamento das organizações terroristas, principalmente no que se refere à juventude
islâmica, através da difusão de mensagens e vídeos, tentando estimular a imaginação e
alcançar os 'pontos fracos' dos potenciais recrutas (Kruglanski & Fishman, 2006).
Representantes da al-Qaeda encorajam mesmo publicamente os 'profissionais de internet
muçulmanos a espalhar e disseminar notícias e informações sobre a Jihad por e-mail, grupos de
discussão e sites pessoais.' (Azzam Publications, 2001 cit in Kruglanski & Fishman, 2006, p.19)
À semelhança da anterior, o autorecrutamento ocorre através de processos top-down4
(Kruglanski & Fishman, 2006).
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(...)
Os activistas desempenham um papel crucial no recrutamento, radicalização e formação dos
membros das células de uma organização terrorista (Nesser, 2006 cit in Neumann & Brooke,
2007). O activista, como fundador da célula, é a pessoa responsável pela união entre os seus
membros, através de um forte espírito de liderança, coesão e compromisso com a causa de toda
a organização. Assume um papel de liderança no processo de expansão da célula,
apresentando-se extremamente convincente e motivado, agindo sob uma possível rede de
contactos, a fim de captar novos membros (Neumann & Brooke, 2007).45

 
A questão reveste-se de extrema gravidade porque não importa mais o quão distante
geograficamente se está do oriente médio ou do tal 'califado' que a organização terrorista afirma ter
estabelecido. Qualquer indivíduo, em qualquer parte do planeta, pode se alinhar aos objetivos
terroristas, promover o grupo, prometer lealdade (bay'at) ao tal 'califa' e começar a agir sozinho ou
arregimentar pessoas para a formação de uma célula encarregada de cometer ações dessa natureza.
 
Esclarecedora a seguinte passagem do livro ISIS The State of Terror em que se descrevem as formas de
atuação e o impacto causado pela disseminação à distância das ideias da organização terrorista,
especialmente nas pessoas vulneráveis:
 

The potent projection of ISIS's 'caliphate' exerted a gravitational pull on vulnerable people
around the world, but not all of these individuals entered its orbit. Some were unable to travel to
the Middle East, thwarted by personal circumstance, external obstacles, or lack of imagination.
Denied participation in the ISIS project abroad, some chose to participate at home, through acts
of violence.46 47

 
Relembre-se que no dia 21/9/2014 o porta-voz do ISIS, Abu Muhammad al Adnani exortou seus
apoiadores ao redor do mundo para que respondessem às incursões aéreas do Ocidente, atacando
qualquer cidadão que fosse originário de qualquer país que integrasse a coalização que luta contra o
bando.
 
Disse ele na oportunidade:
 

Não deixe essa batalha passar por você onde quer que você esteja. Você deve atacar os
soldados e as tropas dos infiéis. Ataque seus policiais, seguranças, membros da inteligência,
assim como seus agente encobertos. Se você puder mate um infiel americano ou europeu -
especialmente o desprezível francês - ou um australiano, ou um canadense, ou qualquer outro
infiel dos infiéis que promovem a guerra, incluindo os cidadãos dos países que entraram na
coalização contra o Estado Islâmico, então confie em Allah e o mate do jeito que conseguir. Não
peça conselho a ninguém e não siga orientação de ninguém. Mate o infiel seja ele um civil ou
militar. Ambos são infiéis. 
Se você não é capaz de encontrar um explosivo ou um projétil, então esmague a cabeça do infiel
americano, francês ou dos seus aliados com uma pedra ou o esfaqueie, ou passe sobre ele com
seu carro ou o arremesse de um lugar alto ou o estrangule ou o envenene. Se você é incapaz de
fazer isso, então queime a casa dele, seu carro ou empresa. Ou destrua a sua lavoura. Se você é
incapaz de tudo isso, então cuspa no rosto dele.48

 
Nos poucos dias que se seguiram a esse pronunciamento houve sequestro e morte de um francês por
um grupo terrorista argelino; dois policiais australianos foram esfaqueados por um jovem de 18 anos
de idade; um rapaz de 21 anos tentou esfaquear dois policiais de Quebec, Canadá, tendo sido morto
na ocasião; e um soldado foi assassinado em Ottawa dois dias depois por uma pessoa de 32 anos.
Investigados os casos descobriu-se que em todas as ocasiões os autores haviam aderido à causa do
ISIS e mantinham em seus dispositivos de acesso móvel pessoal arquivos relacionados a atos
terroristas.
 
Desde então, vem-se observando a multiplicação de ações dessa natureza, levadas a cabo por
indivíduos isoladamente ou em pequenos grupos, servindo-se de meios de baixo custo e acessíveis a
qualquer pessoa, causando pânico e temor generalizados tanto pela violência aparentemente
desconectada de alguma circunstância externa identificável quanto por ter como alvos vítimas
aleatoriamente escolhidas.
 



10/07/2018 VOTO

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41526313854879461117645514818&evento=488… 51/101

Portanto, não há nenhuma necessidade de que, atualmente, se tenha viajado àquela região para tomar
parte em atividades terroristas. Também não é preciso que se possuam grandes disponibilidades
financeiras ou acesso a armas de grosso calibre para se formar uma célula extremista, planejar
ou realizar uma ação dessa natureza.
 
A configuração atual das ações dessa natureza dispensa a colaboração de muitos indivíduos e a
existência de somas maiores de dinheiro. Por essa razão, não serve como critério para avaliação da
seriedade e da potencialidade lesiva da ação realizada prevista na Lei Antiterror nem a condição de
fortuna pessoal de cada integrante nem a circunstância de ter tido, ou não, contato com indíviduos que
integrem a organização terrorista nos territórios conflagrados do mundo árabe.  
 
O recrutamento, pois, pode perfeitamente ser realizado através do ambiente virtual por quem jamais
viajou ao Oriente Médio e que, tendo-se radicalizado e declaradamente jurado fidelidade ao líder do
E.I, pretende instituir uma célula terrorista no Ocidente. É o chamado recrutamento peer-to-peer, nas
palavras de Shaarik Zafar, do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos.49 Os
elementos do tipo se perfazem com o só recrutamento, consistente na escolha dos integrantes,
sua convocação e prestação de esclarecimento das finalidades do grupo, com as manifestações de
aceitação de todos ou de parte dos destinatários.
 
No caso específico, as abordagens para a formação da célula, com o recrutamento dos integrantes,
começaram ainda no dia 17/02/16, um mês antes da entrada em vigor da Lei nº 13.260/16, ocasião em
que LEONID afirmou no Grupo Telegram Defensores da Sharia, do qual participavam ALISSON,
HORTENCIO, ISRAEL, LEVI, OZIRIS, Valdir e os adolescentes MBS e MBF:
 
(imagem)
 
No mesmo dia, manifestou-se nos seguintes termos:
 
(imagem)
 
Seguiram-se mensagens postadas por LEONID exortando os demais a venderem bens pessoais para a
instauração da célula. Adiante, sugere que a ideia inicial seria treinamento em manuseio de armas
para migração futura para o Oriente Médio (item 2 da denúncia).
 
Sobre o objeto do grupo:
 
(imagem)
 
Finalmente, acerca do local e do armamento:
 
(imagem)
       
Sucederam-se diversas manifestações em que LEONID a todo tempo exorta os demais a migrarem
para a formação da célula. Afirma que a prática de crimes para obtenção de divisas para o
financiamento da causa não é pecado diante de Allah. Mais de uma vez busca convencer os demais
que o momento é o mais apropriado e que não há necessidade de se adiar o projeto que, segundo ele,
alimenta há mais de oito anos. Todas, até então, são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 13.260/16
em 17/3/16.
 
O tema, todavia, é retomado em diálogos travados a partir do dia 27/3/16 em manifestação de LEVI
no grupo do Telegram. Ele indaga aos demais se todos ainda estão de acordo com o plano de LEONID
de constituição de uma célula terrorista no norte do país. 
 
Na mesma oportunidade LEVI e o adolescente MBF manifestam, mais uma vez, sua concordância com
os planos traçados insistentemente por LEONID nas diversas mensagens encaminhadas por
intermédio do grupo.
 
No dia 24/6/16, LEONID, então se utilizando do dispositivo móvel pessoal de seu 'irmão de criação'
Valdir, conforme ele próprio esclareceu em áudio enviado aos demais acuados50, volta a se manifestar
nos seguintes termos:
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(imagem)
 
O email referido na mensagem é aquele constante no item 2.2 da denúncia, vazado nos seguintes
termos:
 
(imagem)
 
Na sequência, LEONID encaminha diversas mensagens em que reitera a convocação à Jihad real, e
não apenas virtual, com destaque para aquelas dos dias 5 e 10/7/16. 
 
Nessa última afirma: 'eu, desde que venho tentando formar um grupo de mujahidim, desde o ano
passado, nunca prometi um mar de rosas ou sombra e água fresca. Sempre disse que seria difícil e
estaríamos sujeitos às vicissitudes. A única coisa que posso garantir é que a promessa de Allah e de
Seu mensageiro é a mais pura verdade. Seremos recompensados até mesmo pela poeira nos sapatos,
no caminho de Allah'.
 
No dia 12/7/16 ALISSON e LEVI confirmam uma vez mais a aceitação da proposta de LEONID:
 
(imagem)
 
Restando apenas 4 dias para a deflagração da primeira fase ostensiva da chamada 'Operação
Hashtag', LEONID enviou a seguinte mensagem, respondida imediatamente por LEVI, ALISSON e um
terceiro até então não identificado:
 
(imagem)
 
 
O projeto não avançou porque, no dia 21/7/16, todos foram presos por ordem do Juízo da 14ª Vara
Federal de Curitiba/PR.
 
O espelhamento integral dos diálogos contidos no grupo Telegram Defensores da Sharia acessados
com autorização judicial se encontra no evento 202, ANEXO3, e a respectiva análise policial na INF2
do mesmo evento.
 
Registro que, embora a proposição inicial tenha sido realizada anteriormente à vigência da Lei
Antiterror, os atos de recrutamento foram reiterados em diversas ocasiões após o dia 17/3/2016, tendo
sido aceitos expressamente por alguns membros do grupo, com o que o princípio da anterioridade
restou devidamente atendido, permitindo assim a incidência da norma penal incriminadora.
 
Diante de todos os elementos acima transcritos resta induvidosa a materialidade da prática do crime
na modalidade de recrutamento, na forma do art. 5º, §1º, I, c/c §2º, da Lei nº 13.260/16.
 
Autoria
 
A autoria é inconteste, desde que evidenciada nas mensagens examinadas por ocasião do
apreciação da materialidade, tendo sido confirmada pelos demais réus quando ouvidos em Juízo. Por
outro lado, não foi negada por LEONID, uma vez que este preferiu manter o silêncio que lhe é
assegurado constitucionalmente quando oportunizado o seu interrogatório judicial (evento 459,
VIDEO14 e VIDEO15).
 
Nas tabelas constantes nos itens 1 e 2 da denúncia, particularmente nas suas fls. 12-13 e 277, constam
as correspondências entre o seu nome verdadeiro  e as respectivas identificações de que se
utilizava para se comunicar por intermédio de cada uma das formas que foram apuradas no curso da
investigação policial.
 
O dolo em seu agir é evidente. O especial fim de agir restou devidamente comprovado. 
 
Assim, resta comprovada a autoria do crime capitulado no art. 5º, §1º, I, c/c §2º, da Lei nº 13.260/16
com relação ao acusado LEONID EL KADRE DE MELO.
 
2.1.3. Associação Criminosa.
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Materialidade
 
Art. 288 do Código Penal:
 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

 
Trata-se de crime: comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa; formal, não exigindo para sua
consumação resultado naturalístico (consistente no cometimento do delito); de perigo comum
abstrato; permanente, sendo que sua consumação se prolonga no tempo. Somente é punível na
modalidade dolosa, e requer a presença de tipo subjetivo específico consistente na finalidade especial
de 'cometer crimes'. Não admite tentativa.
 
 
Ao dispor sobre a tipicidade objetiva do crime de quadrilha, Julio F. Mirabete assevera que:
 

Exige-se, assim, uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma
organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum. Pouco
importa, porém, que os componentes da quadrilha não se conheçam reciprocamente, que
tenham ou não um líder, que estejam ou não designados para tarefas específicas, que todos
participem ou não de cada ação delituosa praticada etc. É irrelevante, aliás, que haja uma
organização apenas rudimentar. (in Código Penal Interpretado, 4. ed. São Paulo: Atlas, p.
1862).

 
Examinando-se as provas carreadas aos autos verifica-se facilmente a estabilidade das relações
havidas entre sete dos denunciados e a frequência com que entravam em contato para repetidamente
promover as ações terroristas encetadas pelo autodenominado Estado Islâmico. Também regularmente
ajustavam entre si a realização de 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 crime de associação criminosa exige a comprovação acima de dúvida razoável de que ao menos três
pessoas tenham se unido para o cometimento de crimes, ou seja, número indeterminado de delitos.
 
Encerrada a instrução, restou comprovada a presença dos requisitos exigidos no tipo.
 
Vale ressaltar que não há a necessidade da efetiva realização dos crimes pretendidos pela associação
de pessoas.
 
A estabilidade das relações entre os acusados ficou evidenciada, à vista das comunidades virtuais que
criaram no Facebook e nos aplicativos de mensagens instantâneas das quais todos participavam
ativamente ao menos desde 2015, embora a distância física existente entre eles. A temática era sempre
a mesma: supremacia de uma visão sectária da religião islâmica, a crença de que a imposição da
'sharia' tal como proclamado pelos instegrantes do autonominado Estado Islâmico deve se dar à
força, inclusive mediante ações de destruição em massa de indivíduos, raça ou propriedade; o
desprezo e a discriminação de quem integre grupo com visões de mundo, étnica, religiosa, estética ou
sexual distintas.
 
Para atingirem seu desiderato, para além dos atos de promoção do terrorismo cuja execução restou
devidamente comprovada, afirmavam o desejo de cometer os mais diversos crimes, planejavam
encontros pessoais para a formação de uma célula em que pudessem treinar e aperfeiçoar o
conhecimento de técnicas de práticas terroristas e agiam de modo a estimular e reforçar mutuamente
ações de discriminação, além do que pretendiam praticar crimes contra o patrimônio com o fim de
financiarem a compra de armas e de atos de terror.
 
A essa altura vale a pena registrar que, para a caracterização do crime de associação criminosa, não
é necessário se perquirir acerca da real probabilidade de execução dos delitos pretendidos pelos
acusados integrantes do grupo criminoso. Trata-se de tipo penal em que se pune a só existência da
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vinculação espúria entre os integrantes do grupo, desde que demonstrado que possuíam a pretensão
de cometer delitos.
 
Embora as negativas de diversos dos acusados expostas quando de seus interrogatórios judiciais no
sentido de que, de fato, não buscavam tornar concreta a execução de qualquer crime, o fato é que os
dados objetivos extraídos do monitoramento de suas comunicações autorizado por ordem judicial
apontam em sentido diametralmente oposto. Há elementos indicativos fortes de que estavam
associados com sentimento de permanência para, não fosse a intervenção policial, o cometimento de
crimes. Quais e em que intensidade seriam realmente efetivados é impossível se afirmar com
segurança, mesmo porque os ora sentenciados foram presos no curso do planejamento delituoso.
 
Os contatos frequentes que evidenciam a estabilidade das relações e as finalidades criminosas podem
ser extraídos dos diálogos e do compartilhamento de informações delituosas entre os denunciados no
grupo de Facebook Defensores da Sharia (item 1.1 da denúncia), nos grupos Telegram JUNDALLAH
(cuja tradução é 'Soldados de Allah') e Defensores da Sharia (itens 1.2 e 1.3 da denúncia
respectivamente) e em email obtido com autorização judicial em que LEONID convoca os demais
'irmãos' para formação de uma célula terrorista no Brasil no interior da qual cometeriam vários
crimes para obterem recursos financeiros (item 1.4). Em todos esses percebe-se claramente a
vinculação e os objetivos criminosos dos réus.
 
De todo modo, o crime de 'associação criminosa' não reclama para o reconhecimento da sua
ocorrência a prática de qualquer crime concretamente considerado. Para a caracterização do crime
do art. 288 do CP a locução 'para cometer crimes' é tão-somente parte do elemento subjetivo do tipo,
ou seja, o especial fim de agir, a finalidade buscada pelo grupo de pessoas associadas. Não é
necessário, sequer, o ingresso na fase executória de qualquer crime.
 
Por fim, anoto que o delito em exame, nem no caput nem em sua forma qualificada da parte final do
seu parágrafo único, está compreendido no de promoção de organização terrorista ou engloba o crime
de corrupção de menores. Não há confusão entre nenhum deles, não sendo igualmente aplicável o
princípio da consunção. 
 
A ação de 'promover' prevista no art. 3º da Lei Antiterror não se confunde com a de 'integrar' ou
'constituir'. Essas duas últimas poderiam, em determinadas circunstâncias, impedir a caracterização,
no mesmo contexto, do crime de associação criminosa pelas mesmas pessoas. Não sendo esse o caso
objeto da imputação, inviável sequer cogitar da absorção de um pelo outro na situação ora em exame.
 
Da mesma forma não se pode falar em absorção do crime de corrupção de menores pelo de
associação criminosa qualificada pela participação de criança ou adolescente. As objetividades
jurídicas desses tipos penais são completamente distintas. Os bens jurídicos tutelados não se
confundem. Isso, por si só, seria o bastante para o reconhecimento da possibilidade de condenação
das mesmas pessoas por ambos os crimes.
 
De todo modo, consigno que, no caso, é inviável a aplicação da qualificadora contida no parágrafo
único do art. 288 do CP pela mesma razão por que adiante (item 2.1.4 da sentença) será proferido
juízo absolutório quanto à prática delituosa do art. 244-B do ECA na presente sentença.
Nesse cenário a materialidade do crime de associação criminosa restou devidamente comprovada.
 
Autoria
 
Todos os acusados - exceto LEONID, que se utilizou do direito de permanecer calado - negaram em
Juízo a existência de uma associação criminosa entre eles e que possuíam a real intenção de cometer
qualquer crime afirmando que a finalidade das conversas era a de reforçar os vínculos de amizade
entre eles. 
 
O exame acurado dos fatos evidencia, todavia, que as autorias estão devidamente demonstradas na
medida em que os acusados mantinham contatos frequentes entre si com cristalina finalidade de
cometer crimes, conforme se viu no tópico anterior e se encontram materializadas nas
manifestações efetuadas nos seguintes ambientes:
 
a) Grupo de Facebook Defensores da Sharia (item 1.1 da denúncia) era integrado por OZIRIS,
ALISSON, LEONID e HORTÊNCIO.
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b) Grupo Telegram JUNDALLAH (item 1.2 da acusação) era composto por LEVI, HORTÊNCIO,
ALISSON, LEONID e LUIS GUSTAVO.
 
c) Grupo Telegram Defensores da Sharia (item 1.3 da inicial) tinha como participantes ALISSON,
HORTÊNCIO, ISRAEL, LEONID, LEVI e OZIRIS.
 
d) Email enviado por LEONID convocando os demais 'irmãos' para formação de uma célula terrorista
no Brasil no interior da qual cometeriam vários crimes para obterem recursos financeiros (item 1.4 e
2.2 da denúncia). A convocação contou com a imediata adesão de vários dos acusados.
 
Nas tabelas constantes nos itens 1 e 2 da denúncia, particularmente nas suas fls. 12-13 e 277, constam
as correspondências entre os nomes verdadeiros de cada um dos acusados e as respectivas
identificações de que se utilizavam para se comunicar por intermédio de cada uma das formas que
foram apuradas no curso da investigação policial.
 
Relativamente ao denunciado FERNANDO verifica-se que não integrou nenhum dos grupos em
referência. Embora haja evidências de que mantinha relacionamento para promoção do Estado
Islâmico com LUIS GUSTAVO, ALISSON e HORTÊNCIO (item 1.9.8 da peça acusatória), não restou
comprovado por provas suficientes nos autos que, nessas relações entre eles havidas fora dos grupos
citados acima, houvesse a pretensão de cometer número indeterminado de crimes, diferentemente do
que ocorreu com os demais acusados. Portanto, diante da ausência de comprovação de sua autoria
quanto ao crime de associação criminosa, deve ser absolvido da imputação. 
 
Assim, resta comprovada a autoria do crime capitulado no art. 288 do Código Penal com relação aos
imputados ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, LEONID EL KADRE DE MELO, OZIRIS MORIS LUNDI
DOS SANTOS AVEZEDO, ISRAEL PEDRA MESQUITA, LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS,
HORTÊNCIO YOSHITAKE e LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA.
 
Quanto a FERNANDO PINHEIRO CABRAL não há provas suficientes de participação no delito de
associação criminosa.
 
(...)
 
As provas se encontram anexadas na acusação e podem ser visualizadas em seu original no evento
202 ANEXO3, no evento 415 INF6 e no evento 415 INF22 dos autos de inquérito policial nº 5023557-
69.2016.4.04.7000.
 
No dia 17/02/16 LEONID DE MELO, aka Abu Khalled, em manifestação no grupo Defensores da
Sharia do Telegram afirma: 
 

'a intenção deve ser sair do virtual e passar para o real assim que possível. Por isso peço a
todos que economizem um dinheiro para viajar. Lutar com as mão tem mais hassanat do que
lutar com a língua. Por isso meus irmãos não quero ser grosso mas gostaria de deixar claro
que minha intenção é montar um grupo real e concreto com a baya ao Amir Al Mumineen. Se
a intenção aqui for somente conversar sobre o assunto e ficar postando fotos de decapitações,
como aconteceu no gurpo do whatsapp, sem intenção de se realizar isso com as própria mãos,
então me avisem porque estou fora'.

 
Menos de um minuto depois dessas mensagens, a resposta do adolescente MBS foi: 'Wa alaikum
salam wa rahmarullahi wa barakatuhu. In sha Allah'51.
 
Posteriormente, discutem a formação de uma shura em estados 'mais inóspitos' (palavras de LEONID)
próximos da fronteira para que pudessem adquirir armas no exterior. MBS insiste em, antes de mais
nada, haver encontro pessoal, ao que LEONID responde pela desnecessidade de encontro pessoal
para deliberação, uma vez que assim se poupariam gastos individuais, bem como informa que já
possui um lugar onde se poderiam adquirir armas para treinamento, uma vez que somente haveria
dois destinos: vitória ou martírio. 
 
Percebendo uma possível hesitação de MBS LEONID o repreende, envia uma fotografia sua como
prova de autenticidade e insiste na migração imediata para o local que diz já saber qual seria para a
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formação da célula terrorista. 
 
Por fim, afirma 'me desculpe a comparação, mas vc está agindo como aqueles que dizem que a
khillafah não é verdadeira pq os muçulmanos não foram consultados. se vc sabe que é certo, então
deve fazer, mesmo que os demais não façam, e se vc sabe que é errado, deve se abster, mesmo que os
demais façam'.
 
 
(...)
 
2.2. Antijuridicidade, culpabilidade e isenção de pena
 
Não estão presentes quaisquer causas que poderiam ensejar a exclusão da antijuridicidade,
culpabilidade ou a isenção de pena de nenhum dos réus.
 
2.3. Concurso de crimes
 
Os crimes cujas materialidades e autorias se reconheceram foram praticados por meio de atos e
desígnios distintos, bem como atingem objetividades jurídicas diferentes. Não estão presentes os
requisitos para a aplicação das ficções jurídico-penais da continuidade delitiva ou do concurso
formal. Por tudo isso, na forma do art. 69 do Código Penal, as penas aplicadas em virtude de cada um
dos delitos reconhecidos deverão ser somadas, diante da incidência das regras do concurso material.
(...)' (evento 613, originário, destacou-se)
 
Adicionalmente aos argumentos da sentença, a cuja fundamentação me reporto, passo

à análise das questões relacionadas à materialidade, autoria e dolo, observando as alegações trazidas
nas respectivas apelações e, destacadamente, a imputação e a prova existente em relação a cada um
dos réus.

 
Prefacialmente, contudo, cumpre registrar um importante esclarecimento: Ao contrário

do programa utilizado na confecção do presente Voto, os editores de texto utilizados na elaboração
da denúncia e da sentença permitem a inserção de imagens. Por conta disso, a presente decisão trará,
por vezes, remissões às referidas peças processuais, dado seu melhor potencial no sentido de ilustrar
o material probatório, especialmente em se tratando de referências a prints de conversas realizadas
em aplicativos de trocas de mensagens, bem como em referência a imagens e vídeos eventualmente
considerados como prova das imputações feitas aos réus. 

 
Quanto ao mérito, o réu LEONID EL KADRE DE MELO negou a autoria delitiva do

delito de terrorismo e associação criminosa, alegando não estar comprovada a utilização dos
'nicknames' que lhe foram atribuídos e dizendo que sua condenação baseou-se em meros indícios e
suposições, pelo que seria impositiva sua absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

 
Os réus ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, FERNANDO PINHEIRO CABRAL e

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA, de outro lado, afirmam não haver provas das condutas pelas
quais foram condenados, além de não estar evidenciado o liame subjetivo entre ALISSON e LUIS
GUSTAVO no que se refere ao delito do artigo 288 do Código Penal. Pugnam, pois, tal como o réu
LEONID, pela absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

 
Por sua vez, os réus OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO, LEVI

RIBEIRO FERNANDES DE JESUS, ISRAEL PEDRA MESQUITA e HORTENCIO
YOSHITAKE, sustentam a atipicidade de suas condutas tidas como 'promoção de organização
terrorista', além de indevida violação aos princípios da legalidade penal e da anterioridade da lei
penal. Finalizando, pedem o reconhecimento da ausência de dolo nas práticas a eles imputadas.

 
3. Análise das apelações defensivas
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3.1 LEONID EL KADRE DE MELO
 
O acusado LEONID EL KADRE DE MELO recorreu sustentando, no mérito, a

negativa de autoria quanto aos delitos de terrorismo e associação criminosa, destacando não ter sido
comprovada a utilização dos nicknames que lhe foram atribuídos e dizendo, também, que sua
condenação baseou-se em meros indícios e suposições (evento 722, originário).

 
Razão não lhe assiste.
 
A afirmação de que a condenação de LEONID EL KADRE DE MELO ter-se-ia

baseado em meros indícios ou suposições contraria frontalmente o vasto material probatório trazido
aos autos em relação ao todos os crimes pelos quais este réu foi condenado (art. 3º da Lei nº
13.260/16, art. 5º, §1º, I, c/c §2º da Lei nº 13.260/16 e art. 288, CP, na forma do art. 69 CP).

 
Como bem delineado na sentença, à medida que os fatos foram sendo apurados pela

investigação, LEONID destacou-se como aquele que assumiu a posição de liderança entre os
acusados nesta ação. Embora tenha optado por manter o silêncio em Juízo (evento 459, VIDEO14 e
VIDEO15, da ação originária), deixando, assim, de prestar qualquer esclarecimento em relação aos
graves fatos que lhe eram imputados, fato é que o material levantado na investigação e trazido como
suporte material das imputações é deveras robusto, incluindo postagens em redes sociais, diálogos,
áudios, vídeos e imagens. O Réu LEONID participava de três grupos que tinham como objeto a
promoção da ideologia apregoada pelo ISIS, e que debatiam a oportunidade do cometimento de atos
assemelhados: Grupo de Facebook 'Defensores da Sharia' (item 1.1 da denúncia); Grupo do
Telegram 'JUNDALLAH' (item 1.2 da acusação); Grupo do Telegram 'Defensores da Sharia'
(item 1.3 da inicial).

 
Foram comprovadas, também, suas afirmações no sentido de que teria feito a bay'at

(juramento de fidelidade), bem como seu constante estímulo aos demais para que aderissem à causa
terrorista. A menção ao juramento de fidelidade lhe dava autoridade, que foi por si auto afirmada
perante o grupo. Embora a bay'at possa ser, em princípio, mera promessa de fidelidade, LEONID
esclarecia que a sua fidelidade era voltada a um líder da organização ISIS. Isso pode ser verificado
na postagem em seus comentários em 26-12-2015, assim como na conversa travada com ABDUL-
BARI JOINVILE, em 11-12-2015 (evento 415, INF22, inquérito originário). Ainda sobre sua
imagem perante o grupo, em 13-12-2015, LEONID manifesta que a própria Irmandade Muçulmana,
e demais representantes da comunidade, a quem chama de 'sociedades beneficentes', 'não o
representam', demonstrando negação aos padrões tradicionais da religião. Perceba-se, ainda, que,
embora esses fatos sejam anteriores a lei 13.260/16, e, portanto, atípicos, fazem parte dos atributos
de sua pessoa, por si apresentados ao grupo. Outrossim, independentemente de não serem típicos,
servem para interpretar as mensagens e sua posição posterior, já na vigência do período típico. Ao
apresentar tais características pessoais, de fiel vinculação à causa do ISIS, o réu fez por adicionar
determinadas qualidades que lhe renderam posição de destaque, e mesmo respeito no grupo, desde
então e posteriormente, quando de sua atuação nos grupos durante o período de vigência da referida
lei. Tendo essas características aderidas a sua personalidade, elas servem de circunstância para
interpretação da importância da participação do réu. A sua posição de liderança foi, aliás, galgada
desde o início, quando, em email enviado ao réu ALISSON, em 26-01-2016, indicou que 'sim akhi,
creio que já em fevereiro poderemos nos reunir para o grupo de estudos' (evento 415, INF22, IPL
originário), dissimulando, inclusive, os objetivos da mencionada reunião.

 
A informação 60-16, da Divisão Antiterrorismo da Policia Federal (evento 415,

INF56, do IPL originário) traz a relação de postagens, e produtos gráficos publicados por LEONID,
indicando as disponibilizações que permaneceram ou foram adicionadas no período de vigência da
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Lei 13.260/2016, das quais muitas permaneceram disponibilizadas até pelo menos o dia 24 de junho
de 2016. A análise de todo o material, uma vez compatibilizada com as declarações feitas pelo réu,
demonstra inegável fidelidade de LEONID para com a causa do ISIS, a ponto de ostentar a posição
de orientação aos demais integrantes do vários grupos de que participava. Destaca-se, para ilustrar,
sua postagem, que perdurou até 24-6-2016, verbis: 'eu presto testemunho de fidelidade ao Khalifa
Abu Bakr, tomando-o por Amir e prometendo diante de Allah obedecê-lo em tudo que ele
determinar'.

 
Além disso, os três perfis que possuía no Facebook eram utilizados para a exaltação

promoção da ideologia da organização ISIS e das atividades terroristas. Quanto aos nicknames que
lhe foram atribuídos, a negativa de autoria não está correta. Como exemplo do farto material
probatório trazido aos autos, destaca-se a INFORMAÇÃO Nº 0006-16 DAT/DIP/DPF (INF2 do
evento 1 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5033189-22.2016.404.7000), datada de 28-6-
2016, que traz a análise de Relatório Corporativo do Facebook (RCF) referente ao perfil de ABU
KHALLED EL KADRI, de ID 100010692978310, entre os dias 03 de junho de 2015 e 03 de junho
de 2016, pertencente a LEONID EL KADRE DE MELO, ali qualificado. No referido relatório
consta, inclusive, postagem de sua própria fotografia, em nome de ABU KHALLED, feita em 20-
02-16, após dialogo com o perfil ALI LUNDI (réu Oziris). Inegáveis, portanto, os perfis.

 
A sentença destacou, ainda, que LEONID sugeriu a todos os integrantes do grupo

'Defensores da Sharia', no Telegram, que participassem de um levantamento coletivo de recursos
para aquisição de duas pistolas, as quais seriam utilizadas em crimes que futuramente financiariam
ações terroristas. Propôs, também, a migração para instauração de uma 'shura' em região próxima à
fronteira com a Bolívia, que seria um campo de treinamento para as atividades terroristas.

 
Merece destaque, a propósito, a mensagem enviada por LEONID aos demais

integrantes do citado grupo do Telegram, (evento 202, ANEXO3, p. 12, do inquérito policial
nº 5023557-69.2016.4.04.7000), quando ele, usando a alcunha de Abu Khalled, no dia 17-02-2016,
afirmou: 

 
'a intenção deve ser sair do virtual e passar para o real assim que possível. Por isso peço a
todos que economizem um dinheiro para viajar e quem for tendo disponibilidade já vai
avisando. (...) lutar com as mãos tem mais hassanat do que lutar com a língua. (...) Por isso
meus irmãos, não quero ser grosso, mas gostaria de deixar claro que minha intenção é
montar um grupo real e concreto com a baya ao Amir Al Mumineen. Assim como estão
fazendo em outras localidades como Indonésia, Mali, Líbia, Centro norte Africano e etc. Se a
intenção aqui for somente conversar sobre o assunto e ficar postando fotos de decapitações,
como aconteceu no grupo do whatsapp, sem intenção de se realizar isso com as própria mãos,
então me avisem porque estou fora'
 
Há, ainda, também reforçando o substrato probatório, a Informação nº 60/2016 (evento

415, INF56, do IPL), a qual relatou importante sequência de postagens feitas por LEONID em seus
perfis no Facebook, nos quais demonstrava o seu apoio incondicional à causa do extremismo
violento levado a cabo pelo ISIL (ISIS, Estado Islâmico).

 
Como se vê, ao contrário do que afirma sua defesa, a condenação imposta ao réu

LEONID decorreu de suas próprias ações, as quais evidenciaram sectarismo e potencial violento, e
inegável promoção entre os demais réus, dos fundamentos ideológicos, dos líderes e das ações da
organização ISIS.

 
Ademais, não são menos contundentes as provas relativas à prática do crime na

modalidade de recrutamento, conduta que inclusive foi confirmada pelos demais réus quando
ouvidos em Juízo. As tabelas constantes nos itens '1' e '2' da denúncia, especialmente nas fls. 12-13 e
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277, trazem correspondências entre o seu nome verdadeiro  (LEONID) e as respectivas
identificações de que se utilizava para se comunicar por intermédio em cada um dos meios apurados
durante a investigação, não merecendo prosperar a afirmação defensiva atinente à não-comprovação
da utilização dos nicknames que lhe foram atribuídos, consoante já referido.

 
Ainda quanto a este delito específico (recrutamento), anoto que, em 17-7-2016,

LEONID promoveu uma espécie de conclamação final aos demais integrantes do grupo, exigindo
suas respectivas confirmações quanto ao comparecimento presencial, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de exclusão de todas as redes de contato (evento 202, ANEXO III, p. 132, do IPL). O réu
ALISSON OLIVEIRA, em interrogatório judicial, acompanhado de defensor, esclareceu que
respondeu positivamente ao conclamo de LEONID, pois este 'ofereceu pagar minha passagem para
migrar para o tal lugar de treinamento' (VIDEO3, evento 459, autos 504686336720164047000).

 
Por fim, especialmente quanto ao crime de associação criminosa, há provas concretas

acerca dos contatos frequentes que os réus mantinham entre si, bem como da finalidade de cometer
crimes, destacadas que foram pela denúncia em cada um dos ambientes que os réus utilizavam para
se comunicar, que estão assim descritos na sentença:

 
'a) Grupo de Facebook Defensores da Sharia (item 1.1 da denúncia) era integrado por OZIRIS,
ALISSON, LEONID e HORTÊNCIO.
b) Grupo Telegram JUNDALLAH (item 1.2 da acusação) era composto por LEVI, HORTÊNCIO,
ALISSON, LEONID e LUIS GUSTAVO.
c) Grupo Telegram Defensores da Sharia (item 1.3 da inicial) tinha como participantes ALISSON,
HORTÊNCIO, ISRAEL, LEONID, LEVI e OZIRIS.
d) Email enviado por LEONID convocando os demais 'irmãos' para formação de uma célula terrorista
no Brasil no interior da qual cometeriam vários crimes para obterem recursos financeiros (item 1.4 e
2.2 da denúncia). A convocação contou com a imediata adesão de vários dos acusados.' (evento 613,
originário)
 
Portanto, correta a sentença, pelo que voto por negar provimento a apelação defensiva

do réu LEONID.
 
3.2 ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, FERNANDO PINHEIRO CABRAL e

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA
 
Esses acusados apelaram aduzindo não haver provas das condutas pelas quais restaram

condenados, não estando evidenciado, a seu juízo, o liame subjetivo entre ALISSON e LUIS
GUSTAVO quanto ao delito do artigo 288 do Código Penal. Pugnam, assim, pela absolvição
mediante aplicação do princípio do in dubio pro reo (evento 730, originário).

 
Entretanto, razão não lhes assiste.
 
A exemplo do que já referido em relação ao acusado LEONID, essa afirmação

contraria frontalmente o vasto material probatório trazido aos autos.
 
3.2.1 ALISSON LUAN DE OLIVEIRA
 
No que se refere ao réu ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, são vastas as reproduções

de mensagens de sua autoria que tinham por objetivo o estímulo e a exaltação de ações terroristas e
do grupo extremista Estado Islâmico. O réu ALISSON participava de três grupos que tinham como
objeto a promoção da ideologia apregoada pelo ISIS, e que debatiam a oportunidade do
cometimento de atos assemelhados: Grupo de Facebook 'Defensores da Sharia' (item 1.1 da
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denúncia); Grupo Telegram 'JUNDALLAH' (item 1.2 da acusação); Grupo Telegram 'Defensores da
Sharia' (item 1.3 da inicial).

 
 
Durante as investigações e mesmo durante a instrução, ALISSON revelou-se um dos

integrantes mais ativos do grupo que restou preso às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016, tendo a
sentença destacado o conteúdo entre as páginas 19-72 (itens 1.2 e 1.3), 77-81 (item 1.6) e 92-121
(item 1.9.1) da denúncia (evento 1, DENUNCIA1, originário), nos quais há inúmeros diálogos e
postagens em que ele afirma, expressamente, ter aderido à causa terrorista do ISIS, além de dizer
textualmente ter feito a bay'at (juramento de fidelidade ao líder do Estado Islâmico, Abu Bakr Al
Baghdadi). Sobre isso, aliás, merece relevo a denominação escolhida por ALISSON para
identificação perante os demais, a qual contém parte do nome do referido líder: ALISSON utilizava
o usuário @alissonbaghdadi no Twitter e seu e-mail junto ao Gmail era
alissonbaghdadi@gmail.com.

 
Como exemplos dessa comprovação quanto ao réu ALISSON, pode-se citar, por

amostragem, os seguintes documentos:
 
a) Fragmento de conversa de ALISSON com terceiro (usuário ABDUL-BARI

JOINVILLE), na rede social Facebook, em que aquele revela concordância e expectativa de ataque
terrorista pelo Estado Islâmico no Brasil no decorrer das Olimpíadas-2016, dizendo expressamente
que deseja que haja ataques. A seguir, o teor da mensagem, datada de 30-5-2016, e que consta da
página 50 do Facebook Business Record - Target 100012000811751 (material disponibilizado pela
PF diretamente ao MPF e às partes, por meio de pendrive, em face do tamanho do arquivo -
incompatível com o e-Proc):

 
'ALISSON LUAN DE OLIVEIRA:
O Sheikh Al Adnani (hafidhahullah) foi claro ao dizer que TODOS OS MUÇULMANOS devem atacar
alvos da coalizão, onde quer que estejam, principalmente no Ramadan.
Agora imagine o impacto dessas declarações no início da Eurocopa na França daqui a pouco mais de
duas semanas? Rsrs
Insh'Allah que os kuffars paguem caro pelo que vem fazendo nos países de maioria islâmica
 
ABDUL-BARI JOINVILLE:
Mash'allah irmão
 
ABDUL-BARI JOINVILLE
O Brasil está fora da coalizão neh?
 
ALISSON LUAN DE OLIVEIRA:
Está, mas não impede ataques nas olimpíadas, até pq haverá pessoas de inúmeras nacionalidades.
 
ABDUL-BARI JOINVILLE:
Eles estão se cagando de medo
 
ABDUL-BARI JOINVILLE:
Body vi uma reportagem ontem do exército se preparando para um ataque terrorista
 
ALISSON LUAN DE OLIVEIRA:
Eu espero que haja.'
 
b) No grupo existente no aplicativo Telegram denominado JUNDALLAH, que era

usado com objetivo de planejar e perpretar atentados terroristas no Brasil, especialmente durante o
período das Olimpíadas, houve manifestação semelhante, em que ALISSON (Alisson Mussab)
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assim se manifestou, juntamente com os demais réus LEVI, HORTÊNCIO (Teo Yoshi), OZIRIS
(Ali Lundi Azevedo) e LEONID (Abu Khalled), os quais também integravam aquele grupo:

 
'Alisson Mussab:
Vamos esperar pros ataques da Eurocopa agora
 
Alisson Mussab:
Um ataque nas terras dos kaffirs vale mais do que qualquer ação na khilafah' (p. 27 do arquivo
TL_POSTAGENS, material disponibilizado pela PF diretamente ao MPF e às partes, por meio de
pendrive, em face do tamanho do arquivo - incompatível com o e-Proc)
 
c) Nesse mesmo grupo, aliás, há passagem em que ALISSON revela sua intenção de

promover um extermínio em massa (POGROM) durante as Olimpíadas, através do uso de armas
bioquímicas, que seriam usadas na contaminação dos reservatórios de uma estação de abastecimento
de água na cidade-sede do evento (Rio de Janeiro). Na mensagem, ALISSON afirma que as
Olimpíadas seriam uma ótima chance e que um ataque bioquímico entraria para a história, dizendo
estar disposto a realizar essa empreitada. Veja-se:

 
'Alisson Mussab:
 
Assalamu Aleikum
De fato as olimpíadas seria uma ótima chance...
Alguém aqui manja em manusear materiais químicos? Eu mais ou menos...
Já imaginaram um ataque bioquímico, contaminar as águas em uma estação de abastecimento de
água por exemplo?
Fazer tipo um progrom 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, Allahu Alam.
Mas creio que daria certo com organização.
Insh'Allah.
Ou caso for exagero demais faríamos um ataque mais simples, eu estaria disposto, mas seria melhor
contar com ajuda dos ikhwan insh'Allah Taala.' (p. 74-75 do arquivo TL_POSTAGENS, material
disponibilizado pela PF diretamente ao MPF e às partes, por meio de pendrive, em face do tamanho
do arquivo - incompatível com o e-Proc)
 
Como se vê, o trecho acima transcrito deixa evidente o forte envolvimento e a

consciência de ALISSON na atuação em promoção do Estado Islâmico, não apenas sugerindo a
prática de atos terroristas em nome daquela organização, mas também propondo um plano de ataque
terrorista específico durante as Olimpíadas no Brasil, mostrando-se disposto a realizá-lo.

 
Em interrogatório judicial (evento 459 dos autos de ação penal) o réu confessou a

promoção, e o engajamento às propostas de ataque; todavia, diz tê-lo feito com o propósito 'pra
chamar atenção, ganhar confiança dos demais' (vídeo 2), esclarecendo que mandou a imagem
apropriada como bandeira do ISIS para LEONID, também 'apenas para ganhar confiança' (vídeo
3). Conforme analisado ao início deste Voto, fica claro que o incitamento e a promoção dos ideais de
uma organização podem ocorrer mesmo sem que o promovente participe, ele próprio, de um ato
terrorista. Sem importância, portanto, as intenções íntimas do réu, se, de fato, contrárias ao vasto
conteúdo que o vinculam como apoiador e promotor da causa terrorista do ISIS. A proposição de
ações perante terceiros, gera potencialmente a inspiração, a admiração, a glorificação, a percepção
de que a causação da violência é aceita e justificada.

 
Ainda quanto a ALISSON, tem-se nos autos prova do seu interesse na compra de

armamento. Em e-mail extraído do material vinculado à conta alissonbaghdadi@gmail.com , foi
possível constatar a tentativa de aquisição de um fuzil AK-47, para ser entregue em Saquarema/RJ
(domicílio de ALISSON). Veja-se:
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'De: Alisson Luan Baghdadi alissonbaghdadi@gmail.com
Assunto: Informação de venda:
Para: Vendo.armas@hotmail.com
 
Olá, gostaria de saber se você vende o fuzil Kalashinikov AK 47, e qual seria o preço? E as formas de
pagamento? E a entrega? Entregaria para a cidade de Saquarema?'
(transcrição de imagem extraída da representação policial, processo 5033189-22.2016.404.7000,
evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1, p. 7-8)
 
Destaca-se, também, em relação a ALISSON, o conteúdo do Relatório 43/2016

(Evento 415, LAUDO40, do IPL originário), que descreve os itens considerados relevantes no
material de mídias e discos rígidos encontrados em poder de ALISSON.

 
Esse Relatório reproduz uma sequência de imagens ligadas ao Estado Islâmico, tais

como fotografias de seus líderes, além de outras que revelam violência extrema, como execução de
pessoas, identificadas ora com o símbolo do ISIS e, em sua maioria, extraídas de vídeos
'promocionais' do Estado Islâmico, produzidos pela HALAB TV (canal associado a rebeldes Sírios).
Tais imagens, postadas por ALISSON nas redes sociais e aplicativos de mensagens, uma vez
cotejadas com suas mensagens e diálogos, demonstram a sua evidente identificação com os ideais
do ISIS, e de sua pratica, bem como sua intenção de promover a organização terrorista, divulgando
as ações delituosas praticadas pelos criminosos fundamentalistas em desfavor de todos aqueles não-
seguidores de seus ideais, genericamente chamados de 'infiéis' (em árabe: kuffar, ou kafir).

 
3.2.2 FERNANDO PINHEIRO CABRAL
 
Quanto a FERNANDO PINHEIRO CABRAL (Ahmmed Faaiz), embora não tenha

sido demonstrada sua relação direta com a maior parte do grupo denunciado nesta ação penal (tanto
que foi absolvido da imputação pelo crime do artigo 288 do Código Penal), há prova robusta da
promoção de organização terrorista, especialmente por meio de publicações de imagens e de
mensagens relativas ao Estado Islâmico em conversas travadas em aplicativos e redes sociais, sendo
que sua maior relação se dava com o réu LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (Nur Al Din).

 
A denúncia (evento 1, DENUNCIA3, originário), nas fls. 264-275 (item 1.9.8), alude a

inúmeras provas de diálogos entre FERNANDO e variadas pessoas, nos quais aquele sempre
promovia, declarando apoio incondicional à organização terrorista Estado Islâmico.

 
Como exemplos dessa comprovação quanto ao réu FERNANDO, pode-se citar, por

amostragem, os seguintes elementos:
 
a) Fragmento de conversa havida de 28-7-2016 a 31-7-2016 entre FERNANDO e

Danilo (alvo de condução coercitiva na operação Hashtag), FERNANDO revela irritação com seu
interlocutor, acusando-o de 'alta traição' e de 'deserção', uma vez que teria ignorado ordem expressa
de ataque. FERNANDO diz, ainda, que ele 'não é feito apenas de discurso', e 'que cumpriu sua
palavra e atacou um infiel (kaffir)' (Evento 415, INF45, do IPL 5023557-69.2016.404.7000);

 
b) Fragmento de conversa havida 17-5-2016 entre FERNANDO (Ahmad Faaiz) e

MUJAHID ATHEER SALAHUDDIN, com o seguinte teor:
 
'AHMAD FAAIZ
Vejo pelas suas postagens que apoia o Dawlat [Grupo terrorista islâmico sunita da Síria e do Iraque]
e que tem certa propensão a ir ao Sham [Síria]
Tome cuidado com isso irmão
Os que realmente desejam algo, fazem e não deixam rastros por aí
Se eu que me considero um aliado cheguei até vc, os kuffars podem
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MUJAHID ATHEER SALAHUDDIN
É verdade, irmão. Muito obrigado. Mas, precisamos divulgar a Haqq. Não podemos ter medo.
 
AHMAD FAAIZ
Não precisamos todos divulgarem
Existem irmãos com esssa missão
Que Allah (S.W.T.) o guie nessa jornada para achar a sua
Mas não se esqueça irmão, de que tem irmãos que acabam se relacionando com vc que não tem essa
ciência
Acabam chamando a atenção por chamar e consequentemente atraindo olhares estranhos
Se quiser conversar sobre isso outras vezes me adicione no Whatsapp
9-5485-4054
 
MUJAHID ATHEER SALAHUDDIN
Minha missão é lutar pelo Islam, por Haqq [justiça] junto aos irmãos, a maneira como posso.
Muito obrigado!
 
AHMAD FAAIZ
Eu tenho minha missão definida da mesma forma que vc terá um dia
Parte dela é evitar que irmãos se encrenquem sem motivo
E tentar ajudar os irmãos a esconderem seus rastros
 
MUJAHID ATHEER SALAHUDDIN
Mas, escondidos, como podemos lutar?
Como ser útil ao Deen
 
AHMAD FAAIZ
O que define um ataque terrorista com bons resultados?
O fator de que as pessoas não podem prever
Ser útil ao deen não significa sair de peito aberto por aí contra tudo e todos
Deixando brechas para que os governos nos sigam é fácil apoiar pela internet, postar tudo o que
achar e apoiar atrás de uma tela, mas quando os kuffars apertarem, será que continuarão no deen?
Continuarão leais ao califa dos muçulmanos e seus próprios irmãos?
 
MUJAHID ATHEER SALAHUDDIN
 
Sempre!!
 
AHMAD FAAIZ
O Dawlat não precisa de números. Com 800 irmãos, tomaram Mosul de mais de 30.000 soldados
Precisamos de irmãos dispostos e que saibam como fazer as coisas direito
O Islam nasceu nas sombras durante muitos anos.
Demorou muito tempo para que nós pudéssemos rezar em público
Então para que a pressa?
 
MUJAHID ATHEER SALAHUDDIN
Vc tem razão, irmão, mas estamos há muito tempo oprimidos pelos kuffar.
Finalmente, temos esperança de lutar, vemos isso acontecendo
Mas, cada um tem uma missão.
 
AHMAD FAAIZ
Não é pq estamos desesperados pela liberdade que devemos correr em direção a ela sem tomar
cuidado de ver se não tem armadilhas no caminho
Seríamos apenas animais indo ao abate se agíssemos assim
O Dawlat se estabilizou depois de corrigir diversos erros que nossos irmãos da alQuaeda faziam no
passado
Precisamos evoluir e não regredir' (Evento 415, INF29, do IPL 5023557-69.2016.404.7000);
 
Como se observa, as intervenções de FERNANDO revelam conteúdo de certa forma

ameaçador em relação àqueles que identifica como irmãos, a quem tenta dar 'dicas' e 'conselhos'
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sobre como devem agir para levar adiante as ações a serem praticadas em nome do Estado Islâmico,
destacando-se este réu, não por suas postagens, mas especialmente por suas palavras de apoio e pelo
seu discurso de divulgação da doutrina baseada em violência, desrespeito aos Direitos Humanos e
deliberada tendência de agressão contra aqueles que não compactuam com a sua visão religiosa.

 
Merece registro, ainda, o depoimento de Sara Gregati que, perante a autoridade

policial, afirmou que FERNANDO pretendia realizar um ataque terrorista em um shopping Center e
outro na linha amarela, na cidade do Rio de Janeiro, sendo que FERNANDO tentou aliciá-la para
que recrutasse mulheres, além de ter ele afirmado que, em razão das prisões decorrentes da primeira
fase ostensiva da Operação Hashtag, 'as coisas precisariam ficar ainda mais por debaixo dos panos,
mesmo com os irmãos caindo', pois 'os planos [de um atentado terrorista durante as Olimpíadas
Rio-2016] não teriam mudado' (evento 55 do processo nº 5037445-08.2016.404.7000. fl. 26 e ss.).

 
Anoto que o réu, em interrogatório judicial, FERNANDO confessou as trocas de

mensagem de apoio ao ISIS, esclarecendo que o fez para 'tentar chamar a atenção, pra não perder
meu perfil' (vídeo 26, evento 459, dos autos de ação penal), e 'para ganhar confiança, e para não
acreditar que era um cristão ou policial' (vídeo 27). Fato é que FERNANDO foi responsável por
inegáveis atos de promoção da organização, e, se havia ou não sinceridade nesse apoio, isso não é
relevante, dado que, sincero ou não, sua participação auxiliava para a construção da identidade de
uma ideologia de aceitação da violência, conforme propagada pelo ISIS.

 
Como se vê, FERNANDO manteve relevantes diálogos com várias pessoas, sempre

declarando apoio e promovendo a organização terrorista Estado Islâmico, inclusive sugerindo a
conduta a ser adotada pelos seus interlocutores para que as chances de êxito pudessem ser maiores.
É notório seu comprometimento com a promoção dos fundamentos demandados pela organização
terrorista ISIS, não havendo dúvidas, portanto, quanto à sua atuação na promoção daquela
organização.

 
3.2.3 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA
 
No que se refere ao réu LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (Nur Al Din), a promoção

da organização terrorista Estado Islâmico foi comprovada pelas mensagens que enviou por
intermédio do Grupo do Telegram 'JUNDALLAH', em que orientava os demais integrantes
detalhadamente a como produzir uma bomba caseira utilizando carvão, salitre e enxofre e, na
sequência, recomendava a inserção de cacos de vidro moídos para potencializar a lesividade da
explosão provocada (evento 415, INF11, do IPL 5023557-69.2016.404.7000).

 
Em suas próprias palavras:
 
'Nur Al Din
para pólvora é preciso:
---carvão de churrasco
---salitre (adubo para coqueiro encontra em casa de jardinagem)
---enxofre (encontra em casa de jardinagem também)
 
depois bate no liquidificador cada item separadamente até formar um pó e vai peneirando até fazer
um [pó] fino como farinha
 
depois ferve um pouco de água e mistura 70% salitre 15% carvão e 15% de enxofre, acrescenta
também um pouco de álcool isopropílico e depois coloca num pano espreme para tirar a água e deixa
secar, depois é só dixavar até voltar a ser um pó novamente e está pronto para uso
(...)
Nur Al Din
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Eu recomendo usar cacos de vidro bem moídos misturados na pólvora pois na explosão eles serão
lançados a alta velocidade e irão penetrar nos corpos dos kufar... eles vão andar e vão rasgar os
corpos deles até que sejam removidos causando uma dor terrível e um terror na população os cacos de
vidro não tem como detectar o que dificulta sua remoção' (imagens 21, 22 e 33, fls. 09 e 12, evento
415, INF11, do IPL 5023557-69.2016.404.7000)
 
Esse réu, aliás, reconheceu em Juízo a autoria das postagens a ele atribuídas ,

conquanto tenha dito, tal qual os demais réus, não ter a intenção de concretizá-las. Todavia, não há
como desconsiderar não só o contexto temporal de tais publicações (vésperas dos Jogos Olímpicos
do Rio-2016) e a pertinência das manifestações, mas também o conteúdo de suas postagens
envolvendo a exaltação ao Estado Islâmico, sendo relevante para alimentar o ideal permanente do
grupo, de assemelhar-se a tais práticas terroristas.

 
Além disso, cumpre destacar que a promoção do Estado Islâmico, no caso de LUIS

GUSTAVO, não se limitava à troca de mensagens em grupos privados de aplicativos, pois esse réu
também utilizou seu perfil no Facebook para divulgar, publicamente, mensagens de apoio e
incentivo àquele grupo terrorista. Tais publicações, algumas delas anteriores à edição da Lei
Antiterrorismo, permaneceram disponíveis em seu perfil e, assim, incidiram na promoção da citada
organização terrorista.

 
A Informação nº 0071-16 DAT/DIP/DPF, constante no evento 415, INF67 do IPL

5023557-69.2016.404.7000 elenca uma síntese das publicações constantes na linha do tempo
(timeline) do perfil do Facebook de Nur Al Din (LUÍS GUSTAVO), que traduzem manifesto apoio
ao Estado Islâmico, havendo entre elas, por exemplo, um texto que seria a tradução para a língua
portuguesa do bay'at (juramento de fidelidade ao líder do Estado Islâmico, Abu Bakr Al Baghdadi) -
publicação feita em 14-4-2016 e ainda disponível no Facebook quando gerada a informação, no dia
24-6-2016 (fl. 6 daquele documento).

 
Como se vê, LUIS GUSTAVO não apenas manteve relevantes diálogos com os demais

acusados, sempre declarando apoio e promovendo a organização terrorista Estado Islâmico,
inclusive sugerindo a fabricação de bombas caseiras para que fossem atingidos os considerados
'infiéis'. É notório, pois, seu comprometimento com o radicalismo demandado pelo grupo terrorista
ISIS, não havendo dúvidas quanto à sua atuação na promoção daquela organização.

 
3.2.4 Da ligação entre os réus ALISSON e LUIS GUSTAVO
 
Por derradeiro, especificamente quanto aos réus ALISSON e LUIS GUSTAVO, cabe

mencionar que ambos integravam o grupo do aplicativo Telegram batizado de 'JUNDALLAH'
(Informação nº 0013-16 DAT/DIP/DPF, ev. 415, INF11, do IPL 5023557-69.2016.404.7000). Nos
termos daquele documento:

 
'Foi observado que 05 perfis apresentados no arquivo PDF 'TL_PERFIS' são alvos de investigação
desta DAT, sendo eles LEVI RIBEIRO, TEO YOSHI, ALI LUNDI AZEVEDO, ALISSON LUAN
OLIVEIRA e ABU KHALLED.
(...)
Nas páginas 82 e 83, o usuário do perfil NUR AL DIN, identificado com o detenter do perfil LUIS
OLIVEIRA no Facebook, passa ao grupo uma receita para fazer pólvora.'
 
Evidenciado, assim, o liame entre os réus, ao contrário do que sustentado pela defesa.
 
Por fim, cabe mencionar que os diálogos descritos na denúncia, efetivados através da

ferramenta de conversações privadas do Facebook, bem como a própria troca de números de
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celulares para contatos através de aplicativos de conversação criptografada (Telegram) deixam clara
a ideia que ligava os réus, bem como de seu propósito claramente associativo.

 
Assim, voto por negar provimento a apelação do réu LUIS GUSTAVO.
 
3.3 HORTÊNCIO YOSHITAKE, ISRAEL PEDRA MESQUITA, LEVI

RIBEIRO FERNANDES DE JESUS, OZIRIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO e LUIS
GUSTAVO DE OLIVEIRA

 
Esses acusados apelaram alegando, quanto ao mérito, a atipicidade das condutas tidas

pela sentença como 'promoção de organização terrorista', pois aquelas representariam, quando
muito, mera apologia ao terrorismo, cuja tipificação, embora constante do projeto de lei
antiterrorismo original, restou prejudicada em função do veto manifestado pela Presidência da
República. Dizem, ainda, ter havido violação aos princípios da legalidade penal e da anterioridade
da lei penal, além da não comprovação do dolo nas práticas pelas quais restaram condenados.

 
Contudo, não lhes assiste razão.
 
3.3.1 Anterioridade da lei penal
 
As alegações referentes à anterioridade da lei penal já foram tratadas no item '1.1' da

presente decisão, quando do exame da preliminar de nulidade face à suposta irretroatividade da Lei
13.260/2016.

 
3.3.2 Promoção de organização terrorista x apologia/incitação ao terrorismo
 
Sobre o ponto específico atinente à tipicidade das condutas e à levantada violação do

princípio da legalidade, disse a defesa, em suas razões recursais, verbis:
 
'A lei 13.260/2016, entrou em vigor na data de sua publicação, portanto, no dia 18/03/2016 (Edição
extra e retificada do DOU). Com efeito o projeto da r. lei sofreu diversos vetos pela então Presidente
da República, entre esses vetos desponta o que se promoveu ao art. 4º, que previa a seguinte conduta:
 

Art. 4º Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta Lei ou de seu autor:
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como crime nesta Lei.
§2º Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela rede mundial de
computadores ou por qualquer outro meio de comunicação social.

 
Por sua vez, o art. 3º da mesma Lei, mantido e sancionado pela Presidência da República, enuncia:
 

Art. 3º. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa,
a organização terrorista:
Pena- reclusão, de cinco a oito anos, e multa.

 
Por uma singela análise do processo legislativo, é fácil constatar que a conduta de 'promoção de
organização terrorista', prevista no art. 3º, não se confunde com o conceito de promoção pretendido
pela acusação enquanto qualquer ato de difusão da ideologia terrorista e, portanto, que as condutas
imputadas na denúncia não se adequam a um tipo penal válido na Lei 13.260/2013.
 
Corrobora com essa constatação a análise das razões do veto presidencial ao art. 4º, do então projeto
de lei , abaixo reproduzidas na íntegra:
 

Razões do veto: 'O dispositivo busca penalizar ato a partir de um conceito muito amplo e com
pena alta, ferindo o princípio da proporcionalidade e gerando insegurança jurídica. Além disso,
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da forma como previsto, não ficam estabelecidos parâmetros precisos capazes de garantir o
exercício do direito à liberdade de expressão.'
 

(...)
 
Ora, se o magistrado alhures enuncia que não há como confundir o ato de promoção com mera
apologia, ao que parece, mesmo na rasa seara semântica a que se apegou para definir o verbo
promover esqueceu-se de consultar no Houaiss o significado de apologia, qual seja, texto, ou discurso,
utilizado para defender, explicar ou elogiar, geralmente um comportamento, uma ideologia, uma
doutrina; fazer apologia, defesa, elogio, justificativa, enaltecimento, glorificação, etc.
 
(...)
 
Ainda que insuperáveis os fundamentos de que o verbo promover do tipo penal invocado pela sentença
não alberga as condutas imputadas e apuradas nesta ação penal, tampouco o princípio da
proporcionalidade no caso autoriza a ilação judicial que supostamente lhe confere margem de
interpretação para fazer tal adequação típica.
 
(...)
 
Em que pese a deficiência na redação legislativa do art. 3ª da Lei 13.260/2016, é inafastável a
exigência de conduta com dolo direto de promover concretamente a organização terrorista, ou seja,
consistente na intenção inequívoca de empreender ações e esforços concretos para favorecer, articular
ou desenvolver a organização terrorista, logo, não se pode admitir como válidas meras manifestações
de apoio ou simpatia à ocorrência de atentados ou de simpatia a ideais extremista.
 
(...)
 
É cediço que a presente ação penal e respectiva investigação não lograram demonstrar a aquisição de
armamentos, explosivos ou componentes químicos destinados à prática de atentados ou sequer algum
planejamento minimamente delimitado, no tempo e no espaço, de algum atentado.
 
As ilações acusatórias se baseiam exclusivamente em mensagens ou postagens de internet atribuídas
aos acusados e ao alcance do grupo virtual do qual participavam.
 
(...)
 
Nos autos da interceptação telefônica autorizada no bojo das investigações não foram encontradas
conversas relevantes no sentido de demonstrar a prática de qualquer outro crime ou mesmo alguma
conversa entre os apelantes que indiciem engajamento criminoso, o que denota que o relacionamento
entre eles era apenas virtual e sem nenhuma evidência de comprometimento dos ora apelantes de
passar do virtual para o real.
 
Ao ensejo de se especificar a conduta dos acusados na extensa denúncia, verifica-se que em relação a
todos eles, sem exceção, o que se reiteradamente se imputa são postagens e/ ou conversas virtuais de
cunho radical, o que torna indubitável que nenhum ato concreto de promoção de organização
terrorista foi evidenciado. (...)' (evento 743 dos autos originários)
 
Portanto, em apertada síntese, a defesa sustenta que a conduta de promoção à

organização terrorista, prevista no artigo 3º, não deve ser confundida com qualquer ato de difusão da
ideologia terrorista e, por isso, afirma que as condutas imputadas na denúncia não se subsumem a
nenhum tipo penal previsto na Lei 13.260/2016.

 
Diz a DPU que o verbo 'promover', contido no artigo 3º, em sua gênese legislativa,

jamais quis emprestar o significado apontado pela acusação (e acolhido pela sentença), a promoção
da ideologia terrorista por meio da 'exaltação, disseminação, compartilhamento ou incitação
recíproca', através de postagens e mensagens.
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Contudo, em que pesem as respeitáveis considerações defensivas no que tange à
atipicidade das condutas imputadas aos réus HORTÊNCIO, ISRAEL, LEVI e OZIRIS, sem razão a
defesa quanto a este particular.

 
Inicialmente, importante lembrar que não se interpreta uma lei por seus artigos

vetados, mas pela tipicidade que remanesce no texto legal penal.
 
Nada obstante, foram duas condutas ou dois tipos penais vetados:
 
1) Fazer apologia de fato tipificado como crime na Lei 13.260/2016 ou de seu autor;
2) Incitar a prática de fato tipificado como crime na Lei 13.260/2016.
 
Em que pese a aparente semelhança, existem diferenças plenamente compreensíveis

entre as condutas. Quando se fala em apologia, fala-se em fornecer apoio público, defender,
justificar, elogiar, manifestar concordância, honorificar um fato típico. Sendo qualquer crime,
ontologicamente, repudiado por toda a sociedade, a conduta de fazer apologia a um crime importa
justamente em contrariar a percepção negativa, repulsiva, da sociedade em relação a determinado
fato. A apologia pode dar-se a favor de um crime, ou pode dar-se contra ou a favor de qualquer
percepção, seja de determina doutrina, entendimento, ideologia, projeto, pessoa, instituição etc.
Todavia, para o Direito Penal, somente será relevante a apologia a um fato que seja típico
penalmente. Há que ser manifestado apoio a uma conduta humana devidamente identificada e
penalmente relevante, ou ao autor dessa conduta. Essa compreensão é extraída tanto do artigo 287
do Código Penal, quanto do vetado artigo 4º da Lei 13.260/2016. Por isso, o Direito Penal trabalha
com a noção de que o fato típico já ocorreu e, a ele ou a seu autor, é fornecido o apoio ou exaltação
pública.

 
Por sua vez, o incitamento diz respeito ao incentivo quanto à ocorrência de ação

futura, e ainda não praticada. Trata-se de incentivar, recomendar, justificar que um fato típico venha
a ocorrer, podendo, portanto, contribuir para o ânimo de um determinado autor em cometer o crime.
O incitamento, para ocorrer, deve anteceder a ação típica, vale dizer, incitar a pratica de fato típico.
Se a ação ocorreu antes do ato de incitar, o dito incitamento não terá potencialidade lesiva,
desnaturando a tipicidade da conduta. Nessa hipótese, poderá, se for o caso, estar configurada a
apologia ao crime. Essa compreensão é extraída tanto do artigo 286 do Código Penal, quanto do
vetado artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei 13.260/2016.

 
Dessas compreensões, percebe-se a objetividade jurídica específica de tais delitos. No

primeiro, a apologia a fato típico (ocorrido) ou de seu autor, no segundo, o incitamento para que um
fato ocorra.

 
Essas duas condutas são completamente diferentes do tipo penal do artigo 3º da Lei

13.260/2016, onde o tipo penal pune a promoção de organização terrorista. Conforme já observado,
promover, segundo o sentido usualmente dado ao verbo na Língua Portuguesa praticada no Brasil,
tanto pode significar o ato de dar início, fomentar, a criação ou desenvolvimento de uma
organização - o que pressuporia a contribuição para sua iniciação ou desenvolvimento de atividades
-, quanto pode significar anunciar, difundir, propagar uma organização sem que isso importe,
necessariamente, em tomar ações concretas em auxílio a tal organização. Ambas as hipóteses de
interpretação do referido núcleo típico são legítimas, e encampadas pelo tipo penal. Ambas as ações
são potencialmente lesivas à sociedade. A sentença, portanto, fez correta aplicação do tipo penal.

 
Ocorre que promover uma organização terrorista, pode ocorrer por uma serie de ações,

culminando em geral, na intenção de justificar sua doutrina, dar publicidade a seus ideais, enaltecer
o pensamento de seus líderes e seus respectivos modos de agir, divulgar e estudar as técnicas de agir
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da organização, enumerar suas vítimas mais frequentes, são fatos graves dentro do contexto amplo
do mal que representa o terrorismo. Importante ter em mente que essa promoção colima gerar a
propagação da ideologia de violência, e a arregimentação de seguidores, no caso, de pessoas
dispostas a cometer atos de terrorismo. Uma legislação especifica sobre crimes de terrorismo
presume-se atenta a esse efeito da propaganda de grandes organizações terroristas, não
subestimando a lesividade aí existente. Adicionalmente, por tantos outros aspectos, a promoção de
uma organização terrorista contempla indefinidas ações que vão muito além da apologia de um
crime, ou do incitamento de uma prática de ato terrorista. Para tanto, basta recordar que o
terrorismo, conceitualmente, tem, no crime, a meta de terror, e o terror visa a transmitir uma
mensagem de contrariedade em relação a um determinado sistema. O cometimento de um crime não
exaure os objetivos de uma organização criminosa, que tem na implantação da sua ideologia o fim a
ser alcançado. A promoção da organização, no sentido de dar publicidade, auxilia na disseminação
de preocupações, de medo, do terror, cumprindo os objetivos da organização, embora não haja
participação na organização. Quando os réus se autoidentificam como promotores, ou irmanados
com a ideologia do ISIS, trazem para si uma imagem de pertencimento, que tende a gerar
preocupação e receio de qualquer pessoa que os observe, pois há um processo sub-reptício de
vinculação da pessoa ao horror da organização.

 
Portanto, assim como a prática de um ataque terrorista está muito aquém da meta final

de uma organização terrorista, também as ações (,dos tipos vetados) de fazer apologia ou de incitar a
prática de ato terrorista estão muito aquém de qualquer ação de promoção de uma organização
terrorista. Assim, verifica-se serem distintas as ações típicas vetadas, constantes do que seriam
artigo 4º, e seu parágrafo 1º, da Lei 13.260/2016, quando comparadas com o tipo penal do artigo 3º,
em vigor, da mesma Lei.

 
A diferenciação de tais ações e a compreensão das diferentes potencialidades lesivas

são extremamente importantes, pois propiciam coibir a proliferação de catalisadores de ações de
grupos terroristas, dando ao Estado o poder de agir adequadamente antes que fatos venham a
ocorrer, e antes que ideologias violentas e baseadas na imposição do terror sejam disseminadas em
determinados grupos sociais. A coibição de ações antes da causação de lesões maiores se trata de
ferramenta da política internacional de contraterrorismo, onde as condutas antecedentes aos fatos
concretos devem receber a devida repressão.

 
Porém, aliás, a defesa tem certa razão quando indica que a Lei 13.260/2016, por força

do veto presidencial, deixou de punir a apologia e o incitamento ao terrorismo. De fato, deixou de
punir com um tipo penal especial, dado que tanto as condutas de (i) apologia de ato terrorista ou de
seu autor, como de (ii) incitamento de ato terrorista, ainda serão aplicáveis os artigos 286 e 287 do
Código Penal. O efeito prático disso é que a resposta penal será absolutamente insatisfatória, pois o
limite máximo de tais tipos penais é de 6 (seis) meses de detenção. Ou seja, um apenamento
insignificante e desproporcional se comparado à potencialidade lesiva da apologia ao crime de
terrorismo ou do incitamento de sua prática, frente à gravidade e ao perigo que podem representar à
sociedade, por vezes com o risco de morte de um número imprevisível de vítimas. Tais tipos penais,
conforme já dito, sequer permitem prisão preventiva, deixando a sociedade, portanto, desamparada
de meios prontos de defesa judicial.

 
Daí porque, aliás, é notório que o veto foi equivocado, seja porque o apenamento

previsto ensejaria melhor resposta penal quando compatibilizada a legislação processual, seja pela
ótica da defesa da liberdade de expressão, que não seria violada nas situações típicas.

 
Conforme já mencionado no presente Voto, sabe-se que a liberdade de expressão

recebe plena proteção no direito internacional, estabelecido em Convenções Internacionais
subscritas pelo Estado Brasileiro, nomeadamente a Convenção Interamericana de Direitos
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Humanos e a Convenção (Pacto) Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto
592/1992), cada qual estabelecendo quais os limites da intervenção do Estado, quando presentes
dúvidas sobre estar o ato guarnecido pela livre expressão ou se trata de apologia ou incitamento ao
terrorismo. Cediço que as duas mencionadas Convenções dão os limites, ou seja, segundo a
Convenção Interamericana, somente seriam legítimos os tipos penais estabelecidos quando
necessários para assegurar 'Artigo 13 a) o respeito aos direitos ou a reputação das demais pessoas;
ou b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral pública'. E
ainda, o que parece não ter sido devidamente avaliado pelo veto, tem-se o item '5', do mesmo artigo
13 da Convenção de concitar o Estado a, de fato, ter legislação específica sobre a apologia,
prescrevendo o seguinte dever: ' A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, com como
toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à
hostilidade, ao crime ou à violência'(Art 13 (5). E, segundo a Convenção Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, apenas sobreviveria a aplicação de tais tipos penais quando fossem
destinados a ' Assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b. Proteger a
segurança nacional, a ordem, a saúde ou moral públicas.' (art. 19)', devendo, todavia, ser
proibida (destaquei), ' apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à
discriminação, à hostilidade ou a violência ' (art. 20 (2).

 
Desnecessário lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujas

decisões são seguidas pelas Corte Brasileiras, apresenta vasta jurisprudência sobre o tema liberdade
de expressão e a 'convencionalidade' da interferência dos Estados, a modo de inexistir o risco de que
tais tipos penais fossem empregados para coibir direitos de expressão ou de religião, como avaliou,
equivocadamente, o citado veto, deixando de proteger a sociedade brasileira.

 
No caso dos autos, as condutas perpetradas pelos réus ultrapassaram as meras

postagens de ações, da propaganda, da ideologia do chamado ISIS em redes sociais ou em grupos de
aplicativos de trocas de mensagens. Exigiram comprometimento com uma causa terrorista e
envolveram juramentos, e incentivo a juramentos, de fidelidade a pessoas consideradas líderes
terroristas, com a cobrança de que os diversos participantes dos grupos manifestassem aquiescência
para o cometimento de atos concretos de violência e terror, não se limitando, portanto, a
manifestações inconsequentes e despretensiosas. Houve notório comprometimento com uma causa
terrorista, com a cobrança de que os diversos participantes dos grupos manifestassem aquiescência
para o cometimento de atos concretos de violência e terror, não se limitando, portanto, a
manifestações, sendo que a ausência de concordância expressa resultaria no desligamento de tais
grupos.

 
Importante lembrar, conforme citado alhures, que a pessoa humana não nasce pronta

para ser terrorista. Muito pelo contrário, presente, por vezes, inclusive o background familiar e
comunitário de não violência, qualquer pessoa descente repudia a aceitação da noção de matar
pessoas inocentes desarmadas, mediante emboscada e sem qualquer direito de defesa, escravizar
sexualmente mulheres e crianças, tendo por justificação a contrariedade de pensamento. Por ser essa
a compreensão natural que se verifica nas pessoas capazes de viverem em sociedades democráticas,
por outro lado, a prática do oposto, a violência fundamentalista indiscriminada, exige não somente
deturpação de importantes preceitos morais, contrários a noção de que opiniões e conceitos são
pessoais e não podem ser impostos pela força, mas uma preparação, que, como visto, envolverá a
aceitação de uma doutrina que justifique a morte de inocentes, além da necessidade de preparo
técnico e emocional. Na perspectiva desse preparo emocional, existe a necessidade de aprender a ver
pessoas inocentes como simples objetos e dejetos e impuros, o que torna, para o terrorista, mais fácil
ou menos pesados, em sua consciência, os assassinatos que venha a cometer ou com os quais venha
a contribuir.
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Promover uma organização terrorista como o ISIS, que já reúne tudo o que é
necessário para a prática e a justificação de atrocidades que causam indignação mundial, é, portanto,
muito mais que apologia ao crime e mero incitamento à prática de crimes contidos nos tipos penais
vetados. Pouco importa que, individualmente, um ou outro réu tivessem reservas mentais, e tenham
dito, posteriormente, de modo sincero ou não, serem intimamente contrários à violência. O
importante é a externalidade de suas ações e sua adesão a grupos que tinham como meta a repetição
de um modelo organizacional previamente propagado e concreto. Perceba-se, inclusive, que houve
debates sobre estratégias, técnicas de ataque e sobre qual seria o melhor momento para o início de
ação, contemporâneos a um futuro aglomeramento internacional de pessoas, como seriam os Jogos
Olímpicos de 2016, e o que se pode concluir, em retrospectiva, é que tais ações, em maior ou menor
extensão, somente não ocorreram pela intervenção das autoridades públicas, aplicando a lei nos
exatos termos em que ela foi concebida, paralisando as ações dos réus, não em busca de cercear o
direito de manifestação, mas como necessária medida de proteção da sociedade.

 
Por esses motivos, o ato de promoção praticado pelos réus vai sim, muito além da

conduta prevista nos tipos penais vetados.
 
A propósito, vejamos as condutas comprovadas em relação a cada um desses réus:
 
3.3.2.1 HORTÊNCIO YOSHITAKE
 
Além do que referido na sentença e na denúncia, a prova dos autos revelou que o réu

HORTÊNCIO (Teo Yoshi) promoveu, juntamente com os demais réus, a organização terrorista
Estado Islâmico por meio de publicações de imagens vídeos, livros em pdf, links de sites de notícias
daquele grupo extremista e manifestações em aplicativos de trocas de mensagens e redes sociais,
tanto em ambientes públicos como privados.

 
HORTÊNCIO agia nas redes sociais como 'TEO YOSHI' e, conforme respectivas

remissões feitas na denúncia, era um dos administradores do Grupo 'Sharia no Brasil' do Facebook
(item 1.1 da denúncia), participava do grupo intitulado 'JUNDALLAH' do aplicativo Telegram (item
1.2 da acusação) e integrava o grupo do Telegram 'Defensores da Sharia' (item 1.3 da inicial).

 
É possível elencar, por amostragem, algumas de suas postagens no Facebook (todas

elas trazidas na Informação 0016-16 DAT/DIP/DPF, correspondente ao documento nominado de
INF14, do evento 415 do IPL 5023557-69.2016.404.7000), as quais demonstram que ele era um dos
membros mais ativos na publicação de imagens vídeos e links que promoviam o Estado Islâmico:

 
A) No dia 13-5-2016, HORTÊNCIO publicou link de vídeo do Estado Islâmico

intitulado 'New video message from The Islamic State: 'Retribution of the Subjects From the
Apostates - Wilayat Ninawa'. Esse vídeo, após trazer algumas imagens do que aparenta ser um
bombardeio em região de conflito, mostra a execução de prisioneiros do Estado Islâmico (ev. 415,
INF14, fls. 2-3, do IPL originário);

 
B) No dia 04-5-2016, HORTÊNCIO publicou mensagem seguida de link que diz: 'Um

americano abatido pelo Dawla ontem em MOSUL que estaria ajudando os Curdos (link omitido)'.
Cuida-se, no caso, de matéria da rede americana CNN noticiando a morte de um soldado americano
durante confronto com combatentes do Estado Islâmico no Iraque (ev. 415, INF14, fl. 3, do IPL
originário);

 
C) No dia 20-4-2016 (página 02), HORTÊNCIO publicou postagem trazendo um link

para o site (aqui omitido) que, segundo a descrição, em tradução livre, dizia: 'Eye On ISIS na Líbia é
um repositório pro-bono não-partidário, de informações provenientes de fontes confidenciais locais
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sobre o desenvolvimento do ramo do Estado Islâmico na Líbia, bem como os outros movimentos
jihadistas líbios de que deriva' (ev. 415, INF14, fl. 3, do IPL originário);

 
D) No dia 17-4-2016 (página 03), HORTÊNCIO publicou link para o site de vídeos

Youtube com o seguinte comentário: 'Abu Omar al-Shishani, liderando uma operação em Aleppo
(link omitido)'. O vídeo foi removido por 'violar os termos de serviço do Youtube'. Abu Omar al-
Shishani foi um Mujahidin emir (comandante) que lutou na Guerra Civil Síria e que, no verão de
2013, foi nomeado comandante do setor norte da Síria pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante
(ev. 415, INF14, fl. 4, do IPL originário).

 
Interessante a percepção de HORTÊNCIO que, ainda antes da Lei 13.260/16 - e aqui

se toma este fato apenas para ilustrar que não se trata de pessoa ingênua ou ignorante -, ao responder
possível ameaça de Ibrahim Hamoud, de denunciar o grupo do Facebook para a Polícia Federal,
respondeu: 'Não temos lei contra terrorismo seu babaca' (evento 415, INF19, fl. 4). Também antes
do advento da referida lei, HORTÊNCIO, em 17-02-2016, fez a seguinte postagem, após uma
proposição no sentido de que o grupo realizasse um ataque por ocasião das Olimpíadas: 'Espera
acabar as olimpíadas, porque a inteligência vai estar a todo vapor e temos que ser mais discretos.'
Embora as postagens antes referidas sejam consideradas penalmente atípicas, porque anteriores à
edição da Lei 13.260/2016, elas revelam quais eram as posições adotadas pelo réu perante o grupo,
e, portanto, como todos os demais réus o viam perante o grupo. Ou seja, trata-se de um promotor
dos ideais do ISIS, o que de fato é compatível e confirmado pela postagem de vídeo extremamente
violento realizada em 13-5-2016 (item 'A', acima).

 
É de ressaltar, ainda, conversa travada no grupo 'JUNDALLAH' do aplicativo

Telegram, em que HORTÊNCIO, identificando-se como Teo Yoshi, sugere: 'Ou fazer igual aos
chechenos naquela maratona em Boston. Mas pra isso tem que planejar pessoalmente e sem
suspeito'. Manifestando, ainda, ao grupo, cautelas quanto ao assunto: 'Essas coisas tem que ser
pessoalmente. Hoje estamos sendo vigiados. A ABIN e a polícia federal, amigo, se querem fazer
algo, que seja 'na surdina' de boa, muitos já caíram na França e Alemanha, porque não soube[ram]
disfarçar.' (evento 1, DENUNCIA3, fls. 250-251, páginas 34, 76 e 79-80 do arquivo
'TL_POSTAGENS, disponibilizado diretamente pela Autoridade Policial às partes e ao MPF por
meio de pendrive, ante o tamanho do arquivo, incompatível com o e-Proc)

 
Como se vê, não merece guarida a afirmação de que a conduta de HORTÊNCIO seria

de mera incitação ou apologia ao terrorismo. Suas postagens indicavam evidente promoção da
organização terrorista ISIS, notadamente sobre suas técnicas sanguinárias de imposição de sua visão
sectária e radical. Não se trata apenas de postar imagens, mas de manifestar aquiescência com as
proposições feitas pelo grupo para a prática de ações assemelhadas às do ISIS, segundo a sua
respectiva ideologia. É notório, pois, seu comprometimento com o radicalismo demandado pelo
grupo terrorista ISIS, não havendo dúvidas quanto à sua atuação na promoção daquela
organização no âmbito dos grupos de que participava.

 
3.3.2.2 ISRAEL PEDRA MESQUITA
 
Além daquilo referido na sentença e na denúncia, está claro, segundo a prova dos

autos, que ISRAEL PEDRA MESQUITA promoveu a organização terrorista Estado Islâmico como
administrador do grupo de Facebook intitulado 'Sharia (Lei Islâmica) no Brasil Já!!!', que contava
mais de 4 mil membros e cuja descrição dizia:

 
'Queremos um país sem corrupção onde todos os maus elementos sejam punidos e conheçam o poder
da Sharia (lei islâmica), queremos um brasil erguendo mesquitas em todos os queremos um brasil livre
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da descrença e lutaremos para isso até que todos aceitem que só existe um Deus, e Mohamed é seu
mensageiro..'
 
É sabido que o termo Sharia, por si só, representa o conjunto de leis da fé norteada

pelo Alcorão, livro sagrado para o Islamismo. Contudo, a prova revelou que ISRAEL apresenta da
Sharia um viés interpretativo extremista, onde se advoga sua implantação forçada, não apenas entre
muçulmanos, mas também para pessoas que não professam o Islamismo, que passam a ser vistas
como impuras e em desfavor das quais ter-se-iam como 'justificados' os atos atrozes de violência e
morte. Perceba-se que ISRAEL, em um de seus perfis sociais no Facebook, preencheu o campo
'profissão' identificando-se como sendo um 'Mujahedeen na empresa Estado Islâmico do Iraque e do
Levante' (ev. 415, INF1, fl. 8, do IPL originário).

 
Na Informação 0065-16 DAT/DIP/DPF (ev. 415, INF61, fls. 6-11, do IPL originário)

há várias postagens feitas por ISRAEL, merecendo destaque uma fotografia em que ele aparece em
frente à bandeira cujo símbolo foi apropriado pelo Estado Islâmico. A leitura que qualquer pessoa
faz de uma postagem dessa natureza é a vinculação de ISRAEL a essa organização e a seus ideais.

 
Em outra postagem, datada de 08-9-2015 (mas que permanecia disponível ainda em

24-6-2016), há uma montagem fotográfica que compara os radicais islâmicos com os radicais
cristãos: Enquanto estes se envolveriam em eventos 'lúdicos' como no encontro promovido na
fotografia, intitulado 'Skate com Cristo', em relação àqueles, há três fotografias mostrando
execuções coletivas de inimigos do Estado Islâmico (ev. 415, INF61, fl. 6, do IPL originário).
Compatibilizada com o conjunto de suas postagens, a mensagem que tal postagem transmite é a de
glorificação da violência e da falta de valor nas pessoas que não professam a mesma fé, tal como
pregado pelo ISIS ou ISIL.

 
Além disso, o Relatório de Análise de Material Apreendido 0056/2016 - DPF/MJ

(ev. 415, LAUDO52, fls. 3-4, do IPL originário) informou que, além de uma bandeira do Estado
Islâmico (ev. 415, LAUDO52, fls. 8-11, do IPL originário), foi examinado um celular encontrado
sob o poder de ISRAEL. Nele, havia instalado aplicativo de troca de mensagens, através do qual
ISRAEL participava do grupo 'JUNDALLAH', tendo sido relatados diversos diálogos que
demonstravam forte envolvimento de ISRAEL com a causa terrorista.

 
Como exemplo, por amostragem, pode-se citar uma comemoração coletiva quanto ao

atentado havido em Nice, na França, que deixou dezenas de vítimas, reivindicado pelo ISIS, e a
ironização dos serviços de inteligência brasileiros (ev. 415, LAUDO52, fls. 3-4, do IPL originário).
As justificativas apontadas interrogatório para a posse de uma bandeira (evento 415, INF52, pág.
06), com expressões apropriadas, como símbolo e a própria bandeira de divulgação do ISIS, não
podem ser descartadas, frente ao conjunto de ações do réu.

 
ISRAEL, segundo a prova trazida aos autos, detém conhecimento da cultura

árabe/muçulmana, além de notoriamente pactuar com a doutrina e o radicalismo pregados pela
organização terrorista Estado Islâmico, tanto que chega a afirmar, em uma de suas conversas que,
visitado em sua casa por policiais, 'passou-se por moderado e muito amigo de kuffar' (ev. 415,
LAUDO52, fl. 5, do IPL originário). Uma manifestação dessas, verdadeira ou não, quer transmitir
que o réu teria 'outra personalidade', que seria a 'correta' e, portanto, radical.

 
Como se vê, não merece guarida a afirmação de que a conduta de ISRAEL seria de

mera incitação ou apologia ao terrorismo. Considerada sua promessa e intenção de venda de sua
residência para a utilização do dinheiro auferido em prol do Jihad, suas publicações em redes
sociais, os materiais identificados em sua casa, e as conversas existentes em seu celular, tem-se que
sua conduta não se restringiu a mera apologia, mas indicou um efetivo alinhamento ideológico e a
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promoção de ideais que são a base ideológica da organização terrorista Estado Islâmico. Importante
lembrar que o réu detinha em sua casa uma bandeira adotada pelo ISIS, tendo confessado em
interrogatório judicial saber que se trata de uma organização terrorista (evento 459, vídeo9, aos
6m32s). Suas evasivas no interrogatório judicial mostram a dificuldade de compatibilizar todas suas
manifestações, postagens de violência e promoção do ISIS, como uma mera conduta desinteressada
e sem propósito. Pouco importa, aliás, tivesse ou não o réu reservas mentais, conforme teor do
interrogatório judicial, e que não estivesse disposto a cometer pessoalmente atos de violência. São as
externalidades do réu que são acolhidas por terceiros, criando neles incentivos para o terrorismo. É
notório, pois, seu comprometimento com o radicalismo demandado pelo grupo terrorista ISIS, não
havendo dúvidas quanto à sua atuação na promoção daquela organização.

 
3.3.2.3 LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS
 
Segundo a prova dos autos, além daquilo já referido pela denúncia e sentença, o réu

LEVI (Muhammad Ali Huraira, Mohammad Abu Baghdad, Muhammad Ali, Off Cnection)
promoveu a organização terrorista Estado Islâmico por meio de publicações de imagens, vídeos,
livros em pdf, links de sites de notícias daquele grupo extremista e manifestações em aplicativos de
trocas de mensagens e redes sociais, tanto em ambientes públicos como privados.

 
Conforme a Informação 0017-16 DAT/DIP/DPF (ev. 415, INF15, do IPL originário),

que analisou os perfis de Facebook de Muhammad Ali Huraira e de Mohammad Abu Baghdad,
foram identificadas postagens que promoviam e declaravam apoio à organização terrorista Estado
Islâmico.

 
É possível elencar, por amostragem, algumas de suas postagens no Facebook e trechos

de conversas trocadas, as quais demonstram a conduta de LEVI na evidente promoção do Estado
Islâmico perante os respectivos grupos sociais:

 
A) Em 17-3-2016, LEVI publicou imagem objeto de montagem, cujo teor

aparentemente tenta relativizar as acusações que imputam atividade terrorista aos muçulmanos que
'defendem sua terra', imagem essa que foi seguida pelo seguinte comentário: 'Faça seu jihad fi
sabilillahi' (Lute pela causa de 'Allah') (ev. 415, INF15, do IPL originário);

 
B) Trecho de conversa em que o réu LEVI parece ser um dos mais 'empolgados' com a

possibilidade de que o Brasil viesse a ser considerado um alvo legítimo ou, no mínimo, um palco
para atuação do ISIS (ev. 415, LAUDO49, fls. 19-20, do IPL originário);

 
C) Trecho de conversa em que o réu LEVI, que antes havia sugerido contato com seu

tio, integrante do PCC, para buscar ajuda, prontifica-se a solicitar e levantar fundos para
financiamento de viagem e para contribuição com o Estado Islâmico (ev. 415, LAUDO49, fls. 21-
22, do IPL originário).

 
As imagens e informações publicadas após a publicação da Lei 13.260/2016 estão em

congruência com as imagens anteriores a essa data, demonstrando a aderência ideológica do réu ao
ISIS, e trazendo pra ele um perfil, perante o grupo, de apoiador da causa.

 
Como se vê, a prova dos autos, notadamente as conversas travadas entre LEVI e os

demais membros dos grupos 'JUNDALLAH' e Defensores da Sharia, revelaram sua firme intenção
de participação na formação de célula do Estado Islâmico, bem assim a promoção daquele grupo
terrorista. A sua participação no diversos ambientes virtuais se dá, portanto, na condição de notório
apoiador do ISIS, assim contribuindo para os consensos de tais grupos. O réu, inclusive, cogitou
contatar um parente que, em tese, seria integrante do Primeiro Comando da Capital (facção
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criminosa) para buscar ajuda. Isso revela não só a exaltação, mas especialmente o fomento aos
ideais do ISIS, sendo evidente, portanto, sua promoção perante os demais integrantes dos
referidos grupos, bem como no Facebook.

 
3.3.2.4 OZIRIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO
 
Segundo a prova dos autos, o réu OZIRIS (Abu Ali, Ali Lundi Azevedo) promoveu a

organização terrorista Estado Islâmico por meio de publicações de imagens e manifestações em
aplicativos de trocas de mensagens e redes sociais, tanto em ambientes públicos como privados.

 
OZIRIS figurou como o criador do grupo 'Defensores da Sharia' no Facebook

(item 1.3 da inicial), tendo divulgado, através de postagens, práticas absolutamente repugnantes
envolvendo atos criminosos revestidos de crueldade extrema praticados pelos integrantes do Estado
Islâmico.

 
Como exemplo dessa prova, pode-se citar o Relatório de Análise de Material

Apreendido nº 0051/2016 (ev. 415, LAUDO47, do IPL originário), que traz 33 (trinta e três) laudas
referentes à análise de telefone celular, em cuja seção 'DOCUMENTOS' foram encontrados, ao todo,
117 (cento e dezessete) documentos, vários fazendo referência a atentados terroristas (fls. 5-13). A
análise desse material indica aspectos da personalidade do réu, completamente afinada com a
doutrina violenta do ISIS, bem como com a idealização dessa organização. As fotografias pessoais
constantes nas fls. 174 da denúncia são perturbadoras, especialmente quando contextualizadas com
as ações do réu junto aos grupos de que participava, conforme inclusive reconhecido pelo
magistrado por ocasião do interrogatório (vídeo 16, evento 459, originário). Esses aspectos são
importantes para se compreender todo o restante de suas manifestações nos grupos, como, de fato,
um promotor da organização ISIS. Destaca-se, aqui, ter sido encontrada uma edição em arquivo
PDF de uma revista produzida pela Al Quaeda que dissemina o terrorismo e é disponibilizada na
internet, em inglês, para orientar e estimular terroristas. Referida publicação mistura textos
religiosos, críticas aos Estados Unidos da América, além de instruções sobre como praticar atos
terroristas. A capa da edição encontrada no celular de OZIRIS, aliás, traz como título o seguinte:
'PROFESSIONAL ASSASSINATIONS - Home Assassinations - Making explosives for home
Assassinations: Parcel Bomb, Magnetic Carbomb & Door Trap Bomb', que, em tradução livre, diz
'ASSASSINATOS PROFISSIONAIS - Assassinatos Domiciliares - Encomenda-bomba, Bomba
magnética para carros e Armadilha-bomba para portas'.

 
Além disso, foram encontradas imagens que revelavam a subserviência ao Estado

Islâmico-ISIS entre as mais de 9 mil imagens existentes no referido celular, sendo a maior parte
delas de cunho religioso, e muitas de extremismo violento. Como exemplos, há imagens de um
muro e uma árvore pichados com o símbolo da bandeira do Estado Islâmico, imagem do Alcorão ao
lado de uma faca, imagem da bandeira preta da Jihad, imagem do terrorista Osama Bin Laden, além
de inúmeras imagens de homens mascarados ostentando a bandeira do Estado Islâmico (ev. 415,
LAUDO47, fls. 14-15, do IPL originário).

 
Na seção de vídeos, foram encontrados vídeos extremamente violentos, mostrando

execuções realizadas pelo Estado Islâmico, em que os terroristas matam as vítimas de diversas
formas, mas principalmente por fuzilamento e por decapitação. Nas fls. 22-25 do referido
documento, há imagens (cenas) extraídas desses vídeos. Pela quantidade de material, tem-se que
OZIRIS admirava essas atividades, tanto que mantinha tais arquivos consigo. Embora a guarda de
tais imagens e vídeos não traduza crime, é certo que essa conduta, quando compatibilizada com as
manifestações do réu nos diversos grupos, autoriza inferir-se que suas manifestações nos grupos
estavam direcionadas ao engajamento nas lutas do ISIS e na prática de atos de terror. O réu
manifesta adoração para com o ISIS e suas manifestações visavam a promoção desses conceitos.
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Essa ideia, aliás, veio a ser reforçada quando da análise dos comentários sobre sua

posição pessoal de apoio acerca das atrocidades cometidas, podendo ser citada, por exemplo, a
afirmação feita em 12-6-2016, quando, sob o pseudônimo ABU ALI, e referindo-se ao atentado
havido em Orlando/EUA, OZIRIS afirmou no grupo de Telegram 'JUNDALLAH':

 
'ABU ALI
(Riso) Gostei do ataque.
 
Alisson Mussab
Whaleikun Salaam akhi
 
ABU ALI
Foram só 50 mesmo?
 
Alisson Mussab
Sim
Mas tem uns 53 feridos, muitos em estado grave
 
ABU ALI
O Dawlat se pronunciou sobre isso? Ainda não encontrei nos canais.'
 
A informação nº 0061-16 DAT/DIP/DPF trouxe aos autos do Inquérito originário uma

síntese das publicações constantes nos Relatórios Corporativos do Facebook do réu OZIRIS (Ali
Lundi Azevedo E Abu Ali), havendo entre elas: (a) a bandeira do Estado Islâmico e texto, em inglês,
sobre o Estado Islâmico, postados em 17-5-2016 (ev. 415, INF57, fl. 3, IPL originário); (b)
montagem que mostra a fotografia de uma vítima do Estado Islâmico, após ter sido pisoteada por
um membro do ISIS, sugerindo que o terrorista teria pisado em algo desagradável, que seria o infiel.
As demais postagens de sua conta ali exposta demonstram as preferências pessoais do réu, além de
sua inequívoca aceitação e promoção da violência em nome da religião.

 
Como se vê, a prova dos autos, especialmente aquela produzida no inquérito policial,

as conversas travadas por OZIRIS no grupo 'JUNDALLAH', além de suas publicações e o farto
material relacionado ao ISIS existente em seus arquivos pessoais, revelaram inconteste apoio à
causa terrorista do Estado Islâmico, bem assim a promoção daquele grupo terrorista. Tais elementos
revelam não só a exaltação, mas especialmente o fomento aos ideais do ISIS, sendo evidente,
portanto, sua promoção perante os demais integrantes dos referidos grupos, bem como no
Facebook.

 
3.4 Conclusão quanto ao mérito
 
Em face do exposto, no que se refere ao mérito, impõe-se a manutenção da sentença,

pelos seus próprios fundamentos, aos quais agrego as considerações e argumentos ora trazidos no
presente Voto, restando afastadas as preliminares e rejeitadas as apelações defensivas quanto a este
particular.

 
Como se observa, as postagens e conversas havidas entre os réus revelou nítido modus

operandi de promoção dos ideais propagados pela organização terrorista Estado Islâmico, sobretudo
aqueles ligados a condutas que desumanizam os considerados 'infiéis' a ponto de retirar deles a
condição de destinatários de qualquer tipo de consideração ou respeito.

 
Revelou-se evidente, pela prova trazida aos autos, a adesão de todos os réus à causa,

além da troca de informações e materiais relacionados e/ou destinados à práticas terroristas, tendo
havido inclusive, em mais de uma oportunidade, a menção ao período dos Jogos Olímpicos
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Rio/2016 como sendo uma grande oportunidade para colocarem em prática aquilo de que tanto
falavam entre si e que tanto expunham em páginas de redes sociais usadas frequentemente para a
divulgação das práticas adotadas pelos extremistas adeptos ao ISIS.

 
Isso tudo, evidentemente, não se confunde com a mera 'apologia ao terrorismo' e

tampouco com simples 'incitação' para prática de um ato isolado.
 
O Estado Islâmico é mundialmente conhecido e reconhecido pela qualidade e

eficiência com que faz uso dos modernos meios de comunicações e, também e especialmente, dos
meios informatizados de divulgação, sendo comuns as postagens ligadas ao ISIS e os próprios
ataques de hackers que mencionam a criação de um 'Cibercalifado' que, sob patrocínio do ISIS,
levará adiante a 'Ciberjihad'.

 
Feitas essas considerações, cumpre destacar que não há dúvidas acerca da tipificação

imputada aos apelantes de 'promoção de organização terrorista', prevista no artigo 3º da Lei
13.260/2016, não se podendo delimitar a interpretação do termo 'promoção' à efetivação de algum
ato concreto de terrorismo.

 
Referida norma tipifica as condutas que, ultrapassando a intimidade da simpatia pela

causa de determinada organização terrorista (que de fato é atípica), externalizam-se mediante atos de
efetiva promoção, aqui compreendida a partir da ideia de facilitar, fomentar, 'criar, proporcionar ou
divulgar meios para que algo aconteça', o que pode se dar, e, como ocorreu de fato, por inúmeras
formas. Todas essas ações foram acompanhadas de considerações sobre a futura prática de atos
assemelhados aos praticados pelo ISIS, tendo havido a cobrança de comprometimento dos réus para
com a causa e com os atos em consideração, tudo em um momento muito específico e preocupante,
sob a ótica da segurança de inocentes, que era a ocorrência próxima dos Jogos Olímpicos.

 
Por fim, no que se refere ao dolo, como bem dito na sentença ao tratar desse particular,

'não há necessidade de comprovação de especial fim de agir ou da presença de dolo específico,
bastando o simples ato de promover organização terrorista por meio de atos inequívocos que
demonstrem externamente a adesão aos seus ideais e a sua respectiva externalização voluntária'.

 
Por essa razão, aliás, é que não há falar em necessidade de comprovação quanto ao

dolo, o qual é genérico, ao contrário do que afirmado pela defesa em suas razões recursais.
 
Com efeito, a alegação de que as postagens ou os diálogos com conteúdo extremista

seriam 'mera expressão de curiosidade religiosa, bravatas ou brincadeiras' não é capaz de prosperar a
ponto de afastar a tipicidade das condutas descritas na denúncia.

 
É que o tipo penal em questão, em face de tudo o que já foi exposto, perfaz-se com o

simples ato de promoção, não sendo imprescindível que exista a efetiva intenção de traduzir as
manifestações de estímulo ou apoio em ações concretas capazes de produzir resultados materiais
consistentes em ataques a pessoas ou instalações físicas em nome do sectarismo.

 
 4. Dosimetria das penas
 
As penas foram assim fixadas na sentença, verbis:
 
'(...)
2.4. Aplicação das Penas
 
O sistema penal brasileiro adotou o critério trifásico para a fixação da pena, de acordo com o art. 68
do Código Penal, razão pela qual passo à análise das circunstâncias judiciais e elementares que
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circunscrevem os ilícitos.
 
2.4.1. ALISSON LUAN DE OLIVEIRA
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como acima da normal, levando-se em conta a quantidade,
frequência e natureza das suas manifestações de apoio à organização terrorista. Exemplificativamente,
afirmou mais de uma vez ter feito a bay'at, disse que as Olimpíadas seriam uma ótima oportunidade
para a realização de ataques terroristas e sugere a realização de um projeto de exermínio em massa
mediante contaminação de estação de tratamento de águas no RJ durante o período dos Jogos.
Também partiu dele, ainda durante o ano de 2015, o envio de email para uma loja de armas
localizada no Paraguai indagando sobre a possibilidade de comprar e receber em sua casa um fuzil
AK 47. Nas convocações de Leonid para a formação de uma célula terrorista presencial com campo
de treinamento no estado do Mato Grosso foi um dos primeiros a responder afirmativamente e,
inclusive, exortou os demais a realizarem, após a reunião presencial, uma bay'at coletiva ao
autodenominado califa do E.I. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos são os usuais ao tipo na sua modalidade menos danosa ('promover') dentre
as quatro ações previstas no mesmo tipo penal ('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
As circunstâncias do seu envolvimento com a prática criminosa devem ser sopesadas em seu desfavor,
uma vez que permitiram colocá-lo em um patamar de atuação somente abaixo daquela verificada por
Leonid. Exercia papel de destaque no grupo, como um dos principais instigadores e apoiadores da
causa, detendo uma posição de proeminência perante os demais. 
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (2 desfavoráveis ao acusado revestidas de especial gravidade), fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes.
 
Por ser menor de 21 anos à época dos fatos, incide a atenuante prevista no art. 65, I, do Código
Penal. Assim, reduzo a pena anteriormente aplicada em 4 meses, resultando em 5 (cinco) anos e
6 (seis) meses de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém do mínimo
(Súmula 231 do STJ).
 
Inexistem outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 70 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
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pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como acima da normal, levando-se em conta a quantidade,
frequência e natureza das suas manifestações de apoio à organização terrorista e a práticas dos mais
diversos delitos para que pudessem viabilizar as pretensões espúrias do grupo. Essas permitiram
colocá-lo em um patamar de atuação somente abaixo daquela verificada por Leonid. Exercia papel de
destaque no grupo à medida em que, exemplificativamente, afirmou mais de uma vez ter feito a bay'at,
disse que as Olimpíadas seriam uma ótima oportunidade para a realização de ataques terroristas e
sugere a realização de um projeto de exermínio em massa mediante contaminação de estação de
tratamento de águas no RJ durante o período dos Jogos. Também partiu dele, ainda durante o ano de
2015, o envio de email para uma loja de armas localizada no Paraguai indagando sobre a
possibilidade de comprar e receber em sua casa um fuzil AK 47. Nas convocações de Leonid para a
formação de uma célula terrorista presencial com campo de treinamento no estado do Mato Grosso foi
um dos primeiros a responder afirmativamente e, inclusive, exortou os demais a realizarem, após a
reunião presencial, uma bay'at coletiva ao autodenominado califa do E.I. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e condutas a ele
associadas geram na população em geral nos dias de hoje. Também milita em seu desfavor nesta
vetorial a constatação de que seu envolvimento com a prática criminosa permitiu colocá-lo em um
patamar de atuação somente abaixo daquela verificada por Leonid. Exercia papel de destaque no
grupo, como um dos principais instigadores e apoiadores da causa, detendo uma posição de
proeminência perante os demais.
 
Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (2 desfavoráveis, uma das quais revestida de gravidade especialmente
expressiva na sua situação pessoal), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes.
 
Por ser menor de 21 anos à época dos fatos, incide a atenuante prevista no art. 65, I, do Código
Penal. Assim, reduzo a pena anteriormente aplicada em 3 meses, resultando em 1 (um) ano e 5 (cinco)
meses de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém do mínimo (Súmula
231 do STJ).
 
Inexistem outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.
 
c) Concurso de Crimes:
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Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de privação de liberdade,
sendo 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão relativos à prática de crime equiparado a
hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 70 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
d) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
e) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu encontra-se preso desde o dia 21/7/2016 até a presente
data.
 
2.4.2 LEONID EL KADRE DE MELO
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
O réu ostenta maus antecedentes criminais, tendo em conta que, nos termos das certidões dos eventos
146, 488, 491 e 503 dos autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000, possui duas condenações anteriores
contra si transitadas em julgado. Seguindo-se a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do
Supremo Tribunal Federal54, uma delas - no caso a do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código
Penal, em razão da qual foi condenado a 05 (cinco) anos e 08 meses de reclusão em regime inicial
fechado - deve ser considerada como desfavorável na análise dos antecedentes.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como bem acima da normal, levando-se em conta a quantidade,
frequência e natureza das suas manifestações de apoio à organização terrorista. É eloquente, possui
conhecimento da língua árabe e de fragmentos importantes dos ensinamentos da religião muçulmana.
Mostrou-se o tempo todo impositivo perante os demais. Em diversas ocasiões revelou ter jurado
fidelidade ao Estado Islâmico. Reiteradamente demonstra desprezar todas as instituições que
pertencem àqueles que pejorativamente chama de 'infiéis'. Propõe mais de uma vez a aquisição de
armas de forma compartilhada por todos os integrantes do grupo para que agissem em favor da
'causa' utilizando-se do armamento.
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos são os usuais ao tipo na sua modalidade menos danosa ('promover') dentre
as quatro ações previstas no mesmo tipo penal ('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
As circunstâncias do seu envolvimento com a prática criminosa devem ser sopesadas em seu desfavor,
uma vez que permitiram colocá-lo na posição indiscutível do denunciado que assumiu a condição de
líder máximo dentre os demais. Proclama a jihad, enquanto luta armada como a forma necessária
para que todo muçulmano atue em prol do Islamismo, e exorta todos os demais a segui-lo como forma
de garantir, pela vitória ou martírio, a aceitação perante Allah. Não há qualquer dúvida quanto ao seu
protagonismo e liderança perante os demais. Atua por meio de suas mensagens constantes de modo a
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fomentar de maneira muito incisiva as ações favoráveis ao ISIS e estimula todos, frequentemente, a
agir 'com as mãos' em prol da causa terrorista, saindo de frente dos seus computadores e dispositivos
móveis de acesso à Internet. 
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (3 bastante desfavoráveis ao acusado), fixo a pena-base em 6 (seis)
anos e 3 (três) meses de reclusão.
 
Incide a agravante da reincidência. O réu foi condenado em 13/9/2005 pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Gurupi/TO pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, V, do Código Penal (matou,
em conjunto com Valdir Pereira da Rocha, um comparsa com golpes de pedras) a 13 (treze) anos de
reclusão, no regime inicialmente fechado (eventos 146 e 491 dos autos nº 5023557-
69.2016.4.04.7000). A execução da pena vinha, desde 2014, sendo feita pelo Juízo da Comarca de
Comodoro/MT até que sobreveio sua prisão por ordem deste Juízo Federal (eventos 488 e 503 dos
autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000).
 
Não incidem circunstâncias atenuantes.
 
Diante disso, exaspero a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 7 (sete) anos, 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 181 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Recrutamento com o propósito de praticar atos de terrorismo - art. 5º, §1º, I, c/c §2º da Lei nº
13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de quatro a quinze anos.
 
O réu ostenta maus antecedentes criminais, tendo em conta que, nos termos das certidões dos eventos
146, 488, 491 e 503 dos autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000, possui duas condenações anteriores
contra si transitadas em julgado. Seguindo-se a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, uma delas - no caso a do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código
Penal, em razão da qual foi condenado a 05 (cinco) anos e 08 meses de reclusão em regime inicial
fechado - deve ser considerada como desfavorável na análise dos antecedentes.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como acima da normal, levando-se em conta a frequência com que se
dirigia aos demais e a sua insistência frequente para que formassem uma célula terrorista no estado
do Mato Grosso, onde poderiam treinar longe dos olhos das autoridades e adquirir armas em países
vizinhos. Ante cada vacilo de algum dos participantes costumava contrapor argumentos supostamente
religiosos que, dada a condição dos demais, todos mais jovens do que ele e com conhecimentos apenas
superficiais do islamismo, detinham uma capacidade tremenda de impacto. Trata-se de indivíduo
altamente persuasivo e eloquente.
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Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos são os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias do seu envolvimento com esta prática criminosa devem ser consideradas como
ajustadas à tipificação penal do delito de recrutamento para a prática do terrorismo. 
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (2 desfavoráveis ao acusado), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e
6 (seis) meses de reclusão.
 
Incide a agravante da reincidência. O réu foi condenado em 13/9/2005 pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Gurupi/TO pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, V, do Código Penal (matou,
em conjunto com Valdir Pereira da Rocha, um comparsa com golpes de pedras) a 13 (treze) anos de
reclusão, no regime inicialmente fechado (eventos 146 e 491 dos autos nº 5023557-
69.2016.4.04.7000). A execução da pena vinha, desde 2014, sendo feita pelo Juízo da Comarca de
Comodoro/MT até que sobreveio sua prisão por ordem deste Juízo Federal (eventos 488 e 503 dos
autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000).
 
Não incidem circunstâncias atenuantes.
 
Diante disso, exaspero a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 56 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
c) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
O réu ostenta maus antecedentes criminais, tendo em conta que, nos termos das certidões dos eventos
146, 488, 491 e 503 dos autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000, possui duas condenações anteriores
contra si transitadas em julgado. Seguindo-se a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, uma delas - no caso a do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código
Penal, em razão da qual foi condenado a 05 (cinco) anos e 08 meses de reclusão em regime inicial
fechado - deve ser considerada como desfavorável na análise dos antecedentes.
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
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Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa devem ser tidas como de gravidade acima da usual, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e condutas a ele
associadas geram na população em geral nos dias de hoje. 
 
Também deve ser considerada especialmente em seu desfavor a posição indiscutível que assumiu de
líder máximo dentre os demais. Não há qualquer dúvida quanto ao seu protagonismo e liderança no
grupo. Atua por meio de suas mensagens constantes de modo a fomentar de maneira muito incisiva as
ações favoráveis ao ISIS e estimula todos, frequentemente, a agir 'com as mãos' em prol da causa
terrorista, unidos para o cometimento de vários crimes para financiar ações de terror e a sua própria
migração futura para a região do 'califado'. Atuava como verdadeiro fio condutor da ação criminosa
perpetrada.
 
Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (3 desfavoráveis, uma das quais revestida de extrema gravidade na
sua situação pessoal), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.
 
Incide a agravante da reincidência. O réu foi condenado em 13/9/2005 pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Gurupi/TO pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, V, do Código Penal (matou,
em conjunto com Valdir Pereira da Rocha, um comparsa com golpes de pedras) a 13 (treze) anos de
reclusão, no regime inicialmente fechado (eventos 146 e 491 dos autos nº 5023557-
69.2016.4.04.7000). A execução da pena vinha, desde 2014, sendo feita pelo Juízo da Comarca de
Comodoro/MT até que sobreveio sua prisão por ordem deste Juízo Federal (eventos 488 e 503 dos
autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000).
 
Não incidem circunstâncias atenuantes.
 
Diante disso, exaspero a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 2 (dois) anos, 1 (um)
mês e 20 (vinte) dias de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte)
dias de reclusão.
 
d) Concurso de Crimes:
 
Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de
privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 237 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
e) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
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O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
f) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu encontra-se preso desde o dia 25/7/2016 até a presente
data.
 
2.4.3. OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como um pouco acima da normal ao tipo, tendo em conta a
quantidade de suas manifestações que caracterizaram repetidamente promoção e apoio público a
organização terrorista. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos e circunstâncias da prática criminosa foram os usuais ao tipo na sua
modalidade menos danosa ('promover') dentre as quatro ações previstas no mesmo tipo penal
('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e  4 (quatro) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que
reconheceu em Juízo a autoria das manifestações, embora tenha negado o dolo de promoção de
organização criminosa, reduzo a pena anteriormente aplicada em 4 (quatro) meses, resultando em
5 (cinco) anos de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém do mínimo
(Súmula 231 do STJ e STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).55
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 10 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
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Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do seu comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como usual ao tipo. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e as condutas a
ele associadas geram na população em geral nos dias de hoje.
 
Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado), fixo a pena-base em 1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
 
c) Concurso de Crimes:
 
Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de privação de liberdade,
sendo 5 (cinco) anos de reclusão relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da
Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 10 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
d) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
e) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu permaneceu preso do dia 21/07/2016 ao dia 15/12/2016
(evento 502).
 
2.4.4. ISRAEL PEDRA MESQUITA
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
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Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como um pouco acima da normal ao tipo, tendo em conta a
quantidade de suas manifestações que caracterizaram repetidamente promoção e apoio público a
organização terrorista. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos e circunstâncias da prática criminosa foram os usuais ao tipo na sua
modalidade menos danosa ('promover') dentre as quatro ações previstas no mesmo tipo penal
('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que
reconheceu em Juízo a autoria das manifestações, embora tenha negado o dolo de promoção de
organização criminosa, reduzo a pena anteriormente aplicada em 4 (quatro) meses, resultando em
5 (cinco) anos de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém do mínimo
(Súmula 231 do STJ e STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 10 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do seu comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como usual ao tipo. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e condutas a ele
associadas geram na população em geral nos dias de hoje. 
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Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado), fixo a pena-base em 1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
 
c) Concurso de Crimes:
 
Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de privação de liberdade,
sendo 5 (cinco) anos de reclusão relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da
Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 10 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
d) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
e) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu permaneceu preso do dia 21/07/2016 ao dia 16/12/2016
(evento 505).
 
2.4.5. LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como um pouco acima da normal ao tipo, tendo em conta a
quantidade de suas manifestações que caracterizaram repetidamente promoção e apoio público a
organização terrorista. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos e circunstâncias da prática criminosa foram os usuais ao tipo na sua
modalidade menos danosa ('promover') dentre as quatro ações previstas no mesmo tipo penal
('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
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Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que
reconheceu em Juízo a autoria das manifestações, embora tenha negado o dolo de promoção de
organização criminosa, reduzo a pena anteriormente aplicada em 4 (quatro) meses, resultando em
5 (cinco) anos de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém do mínimo
(Súmula 231 do STJ e STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 10 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do seu comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como usual ao tipo. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e condutas a ele
associadas geram na população em geral nos dias de hoje.
 
Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado), fixo a pena-base em 1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
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c) Concurso de Crimes:
 
Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de privação de liberdade,
sendo 5 (cinco) anos de reclusão relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da
Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 10 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
d) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
e) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu permaneceu preso do dia 21/07/2016 ao dia 15/12/2016
(evento 502).
 
2.4.6. HORTÊNCIO YOSHITAKE
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como um pouco acima da normal ao tipo, tendo em conta a
quantidade de suas manifestações que caracterizaram repetidamente promoção e apoio público a
organização terrorista. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos e circunstâncias da prática criminosa foram os usuais ao tipo na sua
modalidade menos danosa ('promover') dentre as quatro ações previstas no mesmo tipo penal
('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que
reconheceu em Juízo a autoria das manifestações, embora tenha negado o dolo de promoção de
organização criminosa, reduzo a pena anteriormente aplicada em 4 (quatro) meses, resultando em
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5 (cinco) anos de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém do mínimo
(Súmula 231 do STJ e STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 10 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do seu comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como usual ao tipo. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e condutas a ele
associadas geram na população em geral nos dias de hoje.
 
Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado), fixo a pena-base em 1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
 
c) Concurso de Crimes:
 
Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de privação de liberdade,
sendo 5 (cinco) anos de reclusão relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da
Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 10 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
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d) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
e) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu permaneceu preso do dia 21/07/2016 ao dia 15/12/2016
(evento 502).
 
2.4.7. LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do seu comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como acima da normal, considerando-se a quantidade e também
natureza das suas manifestações de apoio à organização terrorista ganhando especial destaque a
orientação aos demais altamente preocupante, pouco antes do início das Olimpíadas do RJ, sobre
como produzir uma bomba caseira utilizando carvão, salitre e enxofre, recomendando em seguida a
inserção de cacos de vidro moídos para potencializar a dor e o terror na população civil. Obteve-se,
ainda, acesso a uma mensagems sua privada a outro simpatizante da organização informando que
pretendia fazer a bay'at ao autodenominado califa do E.I. 
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos e circunstâncias da prática criminosa foram os usuais ao tipo na sua
modalidade menos danosa ('promover') dentre as quatro ações previstas no mesmo tipo penal
('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado, revestida de especial gravidade), fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que
reconheceu em Juízo a autoria das manifestações, embora tenha negado o dolo de promoção de
organização criminosa, reduzo a pena anteriormente aplicada em 4 (quatro) meses, resultando em
5 (cinco) anos e 02 meses de reclusão. Registro, adicionalmente, a impossibilidade de redução aquém
do mínimo (Súmula 231 do STJ e STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado
em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-
2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).Ausentes causas
especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 02 meses de reclusão.
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Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 30 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
 
b) Associação criminosa - art. 288, do Código Penal:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de um a três anos.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do seu comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como usual ao tipo.
 
Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais
circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
 
Relativamente aos motivos foram os usuais ao tipo.
 
As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e condutas a ele
associadas geram na população em geral nos dias de hoje. 
 
Quanto às consequências do delito foram as usuais ao tipo penal, porquanto ele não exige a prática
efetiva de qualquer dos crimes que o grupo associado pretendesse realizar.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado), fixo a pena-base em 1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
 
c) Concurso de Crimes:
 
Diante do concurso material verificado entre os crimes previstos no artigo 3º da Lei nº 13.260/16 e no
artigo 288 do Código Penal, devem ser somadas as penas aplicadas ao réu, conforme determina o
artigo 69 do Código Penal, porque decorrentes de desígnios autônomos.
 
Tem-se assim uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de privação de liberdade,
sendo 5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão relativos à prática de crime equiparado a
hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 30 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
d) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
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e) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu encontra-se preso desde o dia 11/08/2016 até a presente
data. 
 
2.4.8. FERNANDO PINHEIRO CABRAL
 
a) Promoção de Organização Terrorista - art. 3º da Lei nº 13.260/16:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
 
Quanto aos antecedentes criminais, não há registro em desfavor do réu.
 
Sua culpabilidade, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente
verificado, deve ser considerada como acima da normal, levando-se em conta a quantidade e a
natureza das suas manifestações de apoio à organização terrorista. Diferentemente dos demais
denunciados, FERNANDO se destacou pela violência e firmeza de suas próprias palavras de apoio.
Afirmou não ser 'feito apenas de discurso' e foi flagrado exigindo explicações de um interlocutor por
que este não cumpriu uma tarefa dada por ele para cometer um ataque terrorista em São Paulo
inspirado nas ações do ISIS (fl. 265 da denúncia). Os elementos dos autos apontam para um indivíduo
de fato engajado com o ideal terrorista e detentor de elevada capacidade de tornar concretas ações de
agressão gratuita contra quem quer que seja desde que motivado por alguma causa que entenda nobre
(destaque para o item 1.9.8 da denúncia em que terceira pessoa afirma que FERNANDO pretendia
cometer atentado terorrista em shopping center).
 
Quanto à conduta social não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias
sejam consideradas desfavoráveis.
 
Há elementos nos autos que apontam para o fato de que possui personalidade violenta, destacando-se
o que foi afirmado por seu familiares na esfera policial inicialmente (evento 55 dos autos nº 5037445-
08.2016.4.04.7000). Em Juízo, todavia, não confirmaram as informações anteriormente prestadas.
Diante disso, a vetorial deve ser considerada como neutra. 
 
Relativamente aos motivos e circunstâncias da prática criminosa foram os usuais ao tipo na sua
modalidade menos danosa ('promover') dentre as quatro ações previstas no mesmo tipo penal
('integrar', 'constituir' e 'prestar auxílio').
 
Quanto às consequências do delito há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que
está previsto abstratamente na lei penal. Tudo em virtude da investigação policial e da pronta atuação
das autoridades brasileiras que identificaram as ações e adotaram as providências indispensáveis
para se evitarem desdobramentos mais graves.
 
Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para que o agente praticasse o
crime.
 
Com base nessas circunstâncias (1 desfavorável ao acusado, revestida de especial gravidade tendo em
conta o seu conteúdo), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 
Não incidem circunstâncias agravantes nem atenuantes. 
 
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
 
Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
 
Estabeleço a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente
aplicada, em 70 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu e corroborada
pelos demais elementos de prova dos autos, fixo o valor do dia/multa no equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser
atualizado monetariamente desde então.
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Tem-se assim uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de
crime equiparado a hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90.
 
Já a pena de multa resulta em 70 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado
monetariamente desde então.
 
b) Regime de cumprimento e substituição da pena:
 
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da gravidade do crime de terrorismo
e da previsão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.
 
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não atendidos os
requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
 
c) Detração:
 
Consigno, para fins de detração, que o réu encontra-se preso desde o dia 11/08/2016 até a presente
data.' (destaques do original)
 
4.1 Apelações defensivas
 
4.1.1 Detração penal
 
No que tange às penas, os réus LEONID EL KADRE DE MELO, ALISSON LUAN

DE OLIVEIRA, FERNANDO PINHEIRO CABRAL e LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA,
limitaram-se a pugnar, sucessivamente, pela fixação do regime aberto ou semiaberto como inicial
para cumprimento das penas, considerando-se, para tanto, a detração penal.

 
O réu LEONID encontra-se preso desde o dia 25-7-2016, portanto, há 01 ano, 09

meses e 13 dias (em 08-5-2018), tendo sido condenado à pena total definitiva de 15 anos, 10 meses
e 05 dias de reclusão, sendo 13 anos, 08 meses e 15 dias relativos à prática de crime equiparado a
hediondo, na forma da Lei 8.072/90.

 
Efetuada a detração, restam a ser cumpridos 14 anos e 22 dias de reclusão, não

havendo direito à progressão de regime por se tratar de crime de terrorismo, não tendo sido
cumprido o requisito previsto no artigo 2º, 21º, da Lei 8.072/90 (cumprimento de 2/5 da pena
imposta por crime equiparado a hediondo - 05 anos, 05 meses e 24 dias).

 
O réu ALISSON encontra-se preso desde o dia 21-7-2016, portanto, há 01 ano, 09

meses e 17 dias (em 08-5-2018), tendo sido condenado à pena total definitiva de 06 anos e 11 meses
de reclusão, sendo 05 anos e 06 meses relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma
da Lei 8.072/90.

 
Efetuada a detração, restam a ser cumpridos 05 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, não

havendo direito à progressão de regime por se tratar de crime de terrorismo, não tendo sido
cumprido o requisito previsto no artigo 2º, 21º, da Lei 8.072/90 (cumprimento de 2/5 da pena
imposta por crime equiparado a hediondo - 02 anos, 02 meses e 12 dias).

 
O réu FERNANDO encontra-se preso desde o dia 11-8-2016, portanto, há 01 ano, 07

meses e 27 dias (em 08-5-2018), tendo sido condenado à pena total definitiva de 05 anos e 06 meses
relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da Lei 8.072/90.

 
Efetuada a detração, restam a ser cumpridos 03 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão,

não havendo direito à progressão de regime por se tratar de crime de terrorismo, não tendo sido
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cumprido o requisito previsto no artigo 2º, 21º, da Lei 8.072/90 (cumprimento de 2/5 da pena
imposta por crime equiparado a hediondo - 02 anos, 02 meses e 12 dias).

 
O réu LUIS GUSTAVO encontra-se preso desde o dia 11-8-2016, portanto, há 01 ano,

07 meses e 27 dias (em 08-5-2018), tendo sido condenado à pena total definitiva de 05 anos e 02
meses relativos à prática de crime equiparado a hediondo, na forma da Lei 8.072/90.

 
Efetuada a detração, restam a ser cumpridos 03 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão,

não havendo direito à progressão de regime por se tratar de crime de terrorismo, não tendo sido
cumprido o requisito previsto no artigo 2º, 21º, da Lei 8.072/90 (cumprimento de 2/5 da pena
imposta por crime equiparado a hediondo - 02 anos e 24 dias).

 
4.1.2 Circunstâncias judiciais. Concurso material. Regime inicial de cumprimento

da pena privativa de liberdade.
 
Os acusados OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO, LEVI RIBEIRO

FERNANDES DE JESUS, ISRAEL PEDRA MESQUITA, HORTÊNCIOYOSHITAKE e LUIS
GUSTAVO DE OLIVEIRA, por sua vez, requereram a diminuição das penas, com afastamento das
circunstâncias judiciais consideradas negativas, o reconhecimento do concurso formal entre os
delitos, bem como o afastamento, porque não fundamentada, da determinação do regime fechado de
cumprimento das penas, destacando a inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, da Lei 8.072/90 e a
violação à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Aduzem, por fim, a ilegalidade da decretação
do perdimento de bens, os quais não se enquadram nas hipóteses do artigo 91, II, 'a', do Código
Penal (evento 743, originário).

 
Razão lhes assiste, mas apenas em relação aos bens apreendidos.
 
Ao examinar as penas impostas aos réus OZIRIS, LEVI, ISRAEL e HORTÊNCIO, a

sentença teve por desfavorável a culpabilidade (no delito de promoção de organização terrorista),
considerando-a 'um pouco acima da normal ao tipo, tendo em conta a quantidade de suas
manifestações que caracterizaram repetidamente promoção e apoio público a organização
terrorista'. Quanto à consideração desfavorável das circunstâncias (no delito de Associação
criminosa), a sentença trouxe a seguinte fundamentação, verbis:

 
'As circunstâncias da prática criminosa foram de gravidade acima da usual do tipo, tendo em
consideração os crimes que afirmavam pretender realizar e o temor que o terrorismo e as condutas a
ele associadas geram na população em geral nos dias de hoje.'
 
Com efeito, a compreensão sentencial referente à negativação tanto da culpabilidade

como das circunstâncias encontra respaldo nas provas trazidas aos autos, as quais revelaram, de
fato, tanto a publicação de farto material destinado à promoção pública de organização terrorista,
como a gravidade dos crimes que cogitavam cometer em nome de suas convicções contra aqueles
considerados 'infiéis' (v.g. contaminação de tratamento de águas durante as Olimpíadas no RJ,
fabricação de bombas caseiras com a inserção de cacos de vidro para potencializar a dor e o terror
coletivos etc.), além da constante exaltação de atos de extrema violência praticados pelo Estado
Islâmico. Assim, não há falar em afastamento da consideração desfavorável das circunstâncias
judiciais.

 
Quanto ao concurso material entre os delitos, irretocável a sentença que,

apropriadamente, salientou que os crimes do artigo 3° da Lei 13.260/16 e do artigo 288 do CP têm,
respectivamente, desígnios autônomos, não cabendo a aplicação do concurso formal.
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Por fim, no que se refere à pretensão recursal de imposição do regime semiaberto para
o cumprimento das penas privativas de liberdade, dada a alegada inconstitucionalidade do artigo 2°,
§1°, da Lei 8.072/90 e presente violação à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte
não socorre à defesa.

 
Dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90, que trata dos crimes hediondos:
 
'Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o
terrorismo são insuscetíveis de: (Vide Súmula Vinculante)
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)'
 
Com efeito, ao fundamentar a determinação do fechado como regime inicial de

cumprimento de pena, a sentença considerou, em cada tópico específico, a 'gravidade do crime de
terrorismo', além da previsão literal do artigo 2°, § 1°, da Lei 8.072/90.

 
Logo, a imposição do regime inicial fechado não decorreu exclusivamente da

disposição expressa da Lei dos Crimes Hediondos (o que representaria afronta à compreensão do
STF sobre o tema), mas também da aplicação do artigo 33 do Código Penal, segundo o qual devem
ser observados os critérios previstos no artigo 59 desse mesmo diploma.

 
Nesse particular, conforme já referido, a culpabilidade dos ora recorrentes (quanto ao

crime de promoção de organização terrorista), bem como as circunstâncias ligadas ao delito de
associação criminosa, foram consideradas desfavoráveis, cabendo destacar, também aqui, a
relevância da fundamentação exposta ao longo de toda a sentença, não parecendo adequado
restringir a avaliação dos fundamentos que dão suporte à imposição do regime inicial mais severo
do que a pena aplicada permitir tão somente à motivação trazida no tópico sentencial específico em
que se deu tal fixação.

 
4.1.3 Do perdimento dos bens
 
No que tange aos perdimentos decretados, disse a sentença, verbis:
 
'(...)
2.6. DESTINAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
 
Em cumprimento a ordens deste Juízo, proferidas nos autos 5033189-22.2016.4.04.7000 e 5037445-
02.2016.4.04.7000, foram apreendidos os bens na posse dos denunciados (ALISSON LUAN DE
OLIVEIRA - evento 28/busca3/inquérito policial; LEONID EL KADRE DE MELO; LEVI RIBEIRO
FERNANDES DE JESUS - evento 28/busca8/inquérito policial; OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS
AZEVEDO - evento 28/busca 15 e 16/inquérito policial; ISRAEL PEDRA MESQUITA - evento
28/busca7/inquérito policial); HORTÊNCIOYOSHITAKE - evento 28/busca6/inquérito policial; LUIS
GUSTAVO DE OLIVEIRA; FERNANDO PINHEIRO CABRAL).
 
Relativamente aos bens apreendidos utilizados para as práticas dos crimes objeto desta ação penal
(laudos constantes dos autos), com fundamento no artigo 91, II, a, do CP, determino o perdimento
em favor da União, a ser cumprido após o trânsito em julgado.
(...)
Em relação aos bens apreendidos que não tenham sido utilizados para fins criminosos bem como
aqueles cuja posse não caracterize, por si, ilícito penal ou produto de crime, por não mais
interessarem ao processo penal, determino, também após o trânsito em julgado, sua restituição aos
respectivos proprietários/possuidores no momento da apreensão.' (ev. 613, originário)
 
Quanto a esse particular, razão assiste à defesa.
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De fato, nenhum dos bens objeto de perdimento constituem 'coisas cujo fabrico,

alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito', não havendo razão para que se mantenha tal
determinação, ainda que referidos bens tenham sido utilizados na prática dos delitos aqui tratados.

 
Assim, vai reformada a sentença quanto a esse particular, restando afastada a

decretação de perdimento dos bens descritos no item '2.6' da decisão de 1º grau e especificados no
relatório constante no evento 702 do IPL, a seguir relacionados:

 
a) 01 (um) celular, marca Asus, modelo e chip especificados e 01 (um) notebook,

marca Asus, modelo especificado, de propriedade do apelante HORTÊNCIO YOSHITAKE;
 
b) 01 (um) celular, marca Motorola, chip e modelo especificados, de propriedade do

apelante ALISSON LUAN DE OLIVEIRA;
 
c) 01 (um) celular, marca Lenovo, modelo smartphone e chip especificados e 01 (um)

notebook, marca Samsung, modelo especificado, de propriedade do apelante OZIRIS MORIS
LUNDI DOS SANTOS;

 
d) 01 (um) celular, marca Samsung, modelo e chip especificados, de propriedade do

apelante LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA.
 
Após o trânsito em julgado, tais bens deverão ser restituídos aos seus

proprietários/possuidores quando da apreensão, ressalvada eventual constrição que sobre eles
permaneça vigorando, seja em outro processo, seja em algum procedimento investigatório.

 
4.2 Apelação da acusação
 
O Ministério Público Federal apelou pedindo exclusivamente o aumento da pena

imposta ao réu LEONID EL KADRE DE MELO pela prática do delito do artigo 5º, §1º, I, c/c §2º,
da Lei 13.260/16 - recrutamento com o propósito de praticar atos de terrorismo, pois a fixação da
reprimenda por esse delito deve observar a cominação abstrata de 12 a 30 anos (e não de 4 a 15
anos), sob pena de inversão indevida na dosimetria.

 
Disse que a parte final do §2º do artigo 5º da citada norma, ao estabelecer que a pena

será a correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a dois terços, não autoriza que o
cálculo da pena por esse crime seja feito, desde o início, sobre o valor já reduzido da pena
abstratamente imposta ao delito consumado, devendo tal incidência dar-se somente ao final do
cálculo da reprimenda do delito previsto no parágrafo primeiro, ou seja, como se a conduta
criminosa tivesse envolvido treinamento ou viagem para país distinto, para que, apenas ao final, se
aplique a citada minorante.

 
Sucessivamente, pediu o aumento da pena por esse mesmo delito, argumentando que a

fixação de apenas 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão ofenderia a proporcionalidade, por se
tratar de conduta notoriamente mais grave do que aquela prevista no artigo 3º da Lei 13.260/16
(Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a
organização terrorista), a qual ensejou a imposição da pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses.

 
Razão assiste ao Ministério Público Federal.
 
Diz o artigo 5º da Lei 13.260/16:
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'Art. 5° Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito:
 
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade.
 
§ l° Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo:
 
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de
sua residência ou nacionalidade; ou
 
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua
residência ou nacionalidade.
 
§ 2° Nas hipóteses do § 1°, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado,
diminuída de metade a dois terços.'
 
Como se vê, a previsão constante na parte final do parágrafo segundo do artigo acima

transcrito estabelece causa especial de diminuição de pena, devendo, portanto, ser aplicada na
terceira fase da dosimetria, ou seja, após a consideração acerca das circunstâncias previstas no artigo
59 do Código Penal e a aplicação de eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes.

 
Portanto, correta a afirmação recursal no sentido de que a dosimetria da pena privativa

de liberdade, nesse caso, deve partir do cominado no preceito secundário do artigo 2° da Lei
13.260/16, segundo o qual a pena deve considerar os limites de 12 a 30 anos de reclusão e, somente
após fixada a pena provisória, deverá ser aplicada a causa de diminuição estabelecida no § 2° do
artigo 5° da referida lei.

 
Passo, assim, ao novo cálculo da dosimetria da pena imposta ao réu LEONID por

conta de sua condenação por este delito:
 
A esse crime é cominada pena de reclusão, de doze a trinta anos.
 
O réu ostenta antecedentes criminais, conforme as certidões dos constantes nos

eventos 146, 488, 491 e 503 dos autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000, possuindo duas condenações
anteriores contra si transitadas em julgado. Adotando-se a jurisprudência consolidada em casos tais,
uma de suas condenações (no caso, aquela relativa ao crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do
Código Penal, em razão da qual foi condenado a 05 (cinco) anos e 08 meses de reclusão em regime
inicial fechado) deve ser considerada como desfavorável na análise dos antecedentes.

 
Sua culpabilidade, aqui compreendida como juízo de reprovação do comportamento

concretamente verificado, deve ser considerada como acima da normal, considerando-se a
frequência com que se dirigia aos demais réus, sempre insistindo e mencionando a necessidade de
criação de uma célula terrorista no estado do Mato Grosso, onde poderiam treinar longe dos olhos
das autoridades e adquirir armas em países vizinhos. Quando se deparava com alguma hesitação de
algum dos participantes, costumava levantar argumentos supostamente religiosos que, diante da
jovialidade dos demais aliada a seus parcos conhecimentos sobre o islamismo, detinham forte poder
persuasivo.

 
Quanto à conduta social e à personalidade, não há nos autos elementos suficientes

para que tais circunstâncias possam ser consideradas desfavoráveis.
 
Os motivos são inerentes ao tipo penal em questão, assim como as circunstâncias do

seu envolvimento com o recrutamento para a prática do terrorismo.
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Quanto às consequências do delito, não vejo gravidade além do que previsto
abstratamente na lei penal, face à pronta atuação das autoridades brasileiras, que identificaram as
ações e adotaram as providências indispensáveis para se evitarem desdobramentos mais graves.

 
Por fim, não há falar em comportamento da vítima.
 
Assim, baseado em tais circunstâncias (2 delas desfavoráveis), fixo a pena-base em 16

(dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 
Na segunda fase, incide a agravante da reincidência. O réu foi condenado em 13-9-

2005 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi/TO pela prática do crime tipificado no artigo 121,
§2º, V, do Código Penal (matou, em conjunto com Valdir Pereira da Rocha, uma pessoa com golpes
de pedras) a 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado (eventos 146 e 491 dos
autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000).

 
A execução dessa pena vinha, desde 2014, sendo feita pelo Juízo da Comarca de

Comodoro/MT, até que sobreveio sua prisão por ordem do Juízo Federal de origem (eventos 488 e
503 dos autos nº 5023557-69.2016.4.04.7000).

 
Não há circunstâncias atenuantes.
 
Diante disso, exaspero a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 19

(dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.
 
Não há causas especiais de aumento de pena, mas incide à espécie a causa especial de

redução prevista no §2° do artigo 5° da Lei 13.260/2016, pois ausente comprovação de que o réu
tenha levado a efeito qualquer tipo de 'treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua
residência ou nacionalidade'.

 
Assim, incidente o percentual de 2/3 (dois terços), fica o acusado definitivamente

condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
 
Como se vê, tratando-se de aplicação dos mesmos percentuais de aumento/redução das

penas, ainda que sobre grandezas maiores, a pena definitiva imposta ao réu LEONID por este delito
permanece inalterada.

 
Mantenho a pena de multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade

definitivamente aplicada, fixada na origem em 56 dias-multa, inclusive no que se refere ao valor de
cada dia/multa no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último
fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado monetariamente desde então.

 
Quanto ao pleito recursal sucessivo, o qual pretendia o aumento da pena imposta ao

réu LEONID por esse delito, rejeito-o, não apenas porque acolhido o pedido principal, mas também
porque não cabe ao Poder Judiciário a aplicação de pena superior àquela prevista no dispositivo
legal que tipifica determinada conduta e estabelece as sanções que devem ser aplicadas.

 
4.3 Demais questões relativas à dosimetria
 
Inicialmente, destaco que, embora a sentença não tenha sido objeto de embargos de

declaração e tampouco tenha havido apelação específica sobre o tema, não passou despercebido o
fato de que, na análise da dosimetria da pena imposta ao réu LEONID pelo delito de associação
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criminosa, a sentença, no item 'c' do ponto '2.4.2' não abordou expressamente a vetorial
'culpabilidade'.

 
Contudo, embora a redação da sentença, no ponto específico, tenha omitido essa

abordagem, é certo que tal não equivale tecnicamente à 'ausência de fundamentação', pois, além dos
fundamentos expostos pelo Juízo quanto à culpabilidade de LEONID no tocante aos demais delitos
pelos quais ele foi condenado, há outros elementos, constantes da fundamentação da extensa
sentença, que se agregam, constituindo, em tese, motivação válida e suficiente para a consideração
negativa dessa vetorial também em relação ao delito de associação criminosa.

 
Conforme precedentes desta Turma, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo

Tribunal Federal, a fundamentação da decisão não precisa ser repetitiva e reproduzida em cada
tópico quando os fundamentos já expostos no corpo da sentença constituem motivação suficiente
para a sua parte dispositiva:

 
'PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. PROVA.
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. PROFISSÃO. PENA. CULPABILIDADE.
(...).
3. A motivação de um tópico específico da decisão não exclui a consideração de outros elementos,
presentes nos autos e na fundamentação da sentença, suficientes para embasar sua parte
dispositiva. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, as decisões proferidas nas instâncias de
origem devem ser lidas em sua totalidade, e não em capítulos.
(...)'
(TRF4, Apelação Criminal nº 5003743-80.2012.404.7010, 7ª Turma, Des. Federal Márcio Antônio
Rocha, 17/09/2014) (destaquei)
 
'(..) 4. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE EXTRAÍDAS DA TOTALIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 5. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
(...)
4. Ademais, não se pode perder de vista que o que está em análise é o fato em si, a conduta praticada
pelo réu e não o Juízo sentenciante, o seu proceder perante o crime. Justamente por tais razões que,
não raras vezes, a atenção deve ser dirigida para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se a
manutenção da prisão guarda proporcionalidade com os fatos expostos e com o juízo de valor
realizado pelo juiz. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da preservação
da custódia, em muitos casos é impossível desprezar, pela descrição fática e pela reprovabilidade
externada pelo magistrado, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados.
Conclusão diversa equivale a atribuir maior valor à estrutura da sentença do que ao seu conteúdo
valorativo, prestigiando a formalidade em detrimento da substância. (...)' (HC 280.614, 5ª Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 27/02/2014)
 
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME DE LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE. PERDA DO CARGO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DIANTE DO
EVIDENTE ABUSO DO DEVER FUNCIONAL E DA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO. (...)
2. A sentença e os acórdãos proferidos nas instâncias ordinárias devem ser lidos em sua totalidade e
não em capítulos. Assim, ainda que a fundamentação referente à existência de abuso de poder pelo
agravante não conste da parte da decisão destinada à motivação da perda do cargo público, verifica-
se sua exposição na fundamentação dos votos proferidos por todos os desembargadores da Corte local
ao afirmarem a existência de abuso de poder pela prisão da vítima em situação que não permitia o seu
encarceramento.' (AgRg no Ag 1364262, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 20-8-13)
(destaquei)
 
'RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. PECULATO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEM
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CONSIDERAR A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ELEMENTAR DO TIPO DO ART.
312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1. (...)
2. Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as circunstâncias do crime
podem ser utilizadas para aferir a culpabilidade do agente; de que é inexigível a fundamentação
exaustiva na consideração das circunstâncias judiciais, pois a sentença deve ser observada em sua
totalidade; (...)'
(STF, RHC 98358, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.4.2010) (destaquei)
 
Nesse contexto e por essas razões, mantenho a consideração desfavorável da vetorial

culpabilidade na dosimetria da pena imposta ao réu LEONID EL KADRE DE MELO pelo delito de
associação criminosa.

 
5. Conclusões
 
Na forma das razões acima elencadas, voto no sentido de:
 
a) Negar provimento às apelações dos réus LEONID EL KADRE DE MELO,

FERNANDO PINHEIRO CABRAL, LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS e ISRAEL
PEDRA MESQUITA

 
b) Dar parcial provimento às apelações dos réus Hortêncio Yoshitake, Alisson Luan de

Oliveira, Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo e Luis Gustavo de Oliveira, apenas para afastar o
perdimento dos bens descritos no item 2.6 da sentença e especificados no relatório constante no
evento 702 do IPL 5023557-69.2016.404.7000.

 
c) Dar provimento à apelação ministerial, apenas para retificar o cálculo da pena

imposta ao réu Leonid El Kadre de Melo, mantida no mesmo patamar estabelecido em sentença.
 
6. Dispositivo
 
Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações dos réus Leonid El Kadre de

Melo, Fernando Pinheiro Cabral, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus e Israel Pedra Mesquita, dar
parcial provimento à apelação dos réus Hortêncio Yoshitake, Alisson Luan de Oliveira, Oziris Moris
Lundi dos Santos Azevedo e Luis Gustavo de Oliveira e dar provimento à apelação ministerial.
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