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S E N T E N Ç A

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em face

de WEVERTON COSTA DO NASCIMENTO, vulgo Weverton Smyth ou Gustavo

Silva ou Abu Ornar Al-Braziíi, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, vulgo

Youssef Adam Mohammed ou Ornar Abu Qassem, ANDRÉ ARAÚJO DA

SILVEIRA, vulgo Hamed Jinad e Hamed Jihad, WELINGTON MOREIRA DE

CARVALHO, vulgo Leco Carvalho e Salahuddin Al Jihad, KLEITON FRANCA

NOGUEIRA, vulgo Abu Bakr, THIAGO DA SILVA RAMOS BENEDITO, vulgo Tico

e Abu Ahmed, JONATAN DA SILVA BARBOSA, vulgo Jonathan Nakamoto,

MATHEUS SANTOS PINAFFO, vulgo Akhi AI-Brazili ou MSP ou ibrahim Al-

Brasíli, HARISSON DE SOUZA ANDRADE, vulgo Muhammad Abdull, ANTÓNIO

MARCOS SOUZA NASCIMENTO, vulgo Abdulah AI-Brazili e Fa Sabil Allah, e de

JHONATHAN SENTINELLI RAMOS, vulgo Abu Muhammad e Sentinelli,

devidamente qualificados, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 3°

da Lei n. 13.260/2016 e art. 2°, caput, §§2°, 3° e 4°, l, IV e V, c/c art. 1°, §2°, II, da

Lei n. 12.850/2013, com aplicação da Lei n. 8.072/90.

Imputou, ainda, aos réus WEVERTON, GABRIEL, WELINGTQN.

ANDRÉ e HARISSON a prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n^8.069/90.

Relata a denúncia que, de 2016 a 2017, os réus teria
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uma organização terrorista Estado Islâmico no Brasil, através de publicações em

redes sociais e compartilhamento de mensagens via WhatsApp e Facebook,

recrutando menores de idade para participarem de atos terroristas no território

brasileiro.

Foram identificados três grupos no aplicativo WhatsApp: "Uma

bala na cabeça de todo apóstata", "Estado do Califado Islâmico" e "Na via de Alá,

vamos", cujos usuários, com terminais telefónicos localizados no Brasil, foram

responsáveis pela promoção, organização ou integração da organização terrorista

denominada Estado Islâmico- El.

WELINGTON seria um dos quatro integrantes do grupo de

WhatsApp "Revolucionários Islâmicos", alérn de se intitular líder da AI-Qaeda no

Brasil, difundindo conteúdo jihadista e fazendo discurso contra o Estado

Brasileiro.

Além disso, WELINGTON estaria recrutando e organizando um

treinamento paramilitar na região norte do Brasil, sendo que, do seu aparelho de

telefonia celular, haveria indícios de envolvimento com grupos extremistas e que

se preparava para realizar um ataque no território nacional.

WELINGTON fez vídeos, onde afirmou "somos da Jihad e

vamos marchar na direção do combate em nome de Allah".

Foram encontradas imagens com informações das substâncias

para fabricação de artefato explosivo.

Por fim, durante o período ern que WELINGTON esteve recolhido

na carceragem da SR/DPF/DF, teria passado diversos bilhetes para outros

presqs. Assim, no dia 04.01.2018, passou para o correu THIAGO DA SILVA

RAMOS BENEDITO o seguinte bilhete: "Abdulah o Bruno está dedurando a

Mussala para PF procure o Iran Freitas, Mesquita Tíjuca, avisar os camaradas.

(21)3265-0081".
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Já no dia 29.01.2018, WELINGTON enviou, de uma cela para

outra, um bilhete com novas orientações, dessa vez para HARISSON; "Eriça aqui

é o Leco, seu irmão. Caso eu não saia até terça-feira, você deve acionar o meu

camarada pede a ele dinheiro. Vai na casa do Ahduilah pede a ele vender as

máquinas a 3.000 cada uma. Fala pra vender nos morros. Obrigado por lutarem

por mim [...] Você não pode confiar nos filhos da puta da D. A.T."

HARISSON teria confessado que se associara a outros indivíduos

com o objetivo de promover organizações e planejar ações extremistas. Afirmou

que conheceu WELINGTON quando ainda tinha 19 anos e que ele pretendia criar

várias Mussalas para difundir a ideologia radical e conseguir dinheiro para montar

um grupo armado. WELINGTON sugeriu criar um grupo para praticar roubo,

sequestro, prostituição e tráfico para obter dinheiro para a "luta". HARISSON

ajudaria no treinamento e no tráfico de drogas.

A primeira ação do grupo "Revolucionários Islâmicos" seria o

sequestro de turistas para trocá-los por presos da/U Qaeda (fls. 117/119).

JHONATHAN foi indicado corno sendo o principal aliado de

WELINGTON no planejamento para criação do grupo terrorista no Brasil, com a

função de financiar armas de fogo para treinamento, tendo prometido adquirir uma

pistola 9 mm e fuzis (fls. 217/219).

Dessa forma, as condutas de exaltar e celebrar atos terroristas já

realizados em todo o mundo, com a postagem de vídeos e fotos de execuções

públicas, além de orientações de corno realizar o juramento ao líder do grupo

("bayaf), discussão de possíveis aivos de ataques que poderiam realizar no

Brasil, locais para instalação e treinamento de grupo armado, bem assim a

orientação sobre fabricação de bombas caseiras, utilização de armas brancas e

aquisição de armas de fogo configurariam o crirne previsto no art. 3° da Lei n.

13.260/16, na modalidade de "promoção" de atos de organização terrorista.

Acrescentou a denúncia que, WEVERTON,//GABRIEL,

WELINGTQN, ANDRÉ ARAÚJO e HARISSON teriam compartilhada nlateflal de
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conteúdo terrorista com o menor BRUNO CALAZANS DE OLIVEIRA, que, à

época, era menor de idade, buscando promover a implantação de organização

terrorista do Estado Islâmico. Dessa forma, praticaram e induziram o menor a

praticar o crime do art. 3° da Lei n. 13.260/2016.

A denúncia foi recebida em 25.04.2018 (fls. 553 e verso).

O réu foi citado (fl. 645) e, como não constituiu defensor nos autos

nem apresentou resposta, foi determinada a atuação da DEFENSORIA PÚBLICA

DA UNIÃO. No entanto, a DPU comunicou que o réu já estava sendo defendido

por advogada indicada nos autos.

Foi determinado.o desmembramento do feito e a intimação da

defensora para apresentar a resposta (fls. 789/790V.), que foi apresentada,

juntamente com rol de testemunhas às fls. 803/812. A defensora informou, ainda,

que foram outorgados poderes apenas para sua atuação no pedido de revogação

da prisão preventiva e que renunciava ao mandato.

Pela decisão de fls. 815/816, foi reconhecido que o réu se

encontrava indefeso e determinada a promoção da defesa pela DPU, o que restou

atendido às fls. 818/839.

Às fls. 845/848, foi mantida a prisão preventiva, afastada a

absolvição sumária e determinado o prosseguimento do feito.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas ANDRÉ

RICARDO MARQUES, WALDEMAR DA SILVEIRA FILHO, YASHAKU

KIMUGAWA JÚNIOR e PEDRO HENRIQUE RAMALHO JÚNIOR (mídia à fl. 889);

e NORAIA ROCHA DOS SANTOS REIS (mídia à f l. 934). O acusado foi

interrogado (mídia-fl. 934).

932).

Na fase para outras diligências, as partes nada requereram (ti.

Em alegações finais, o MPF requereu a condenação/,do acusado,

X
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por considerar comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados (fls.

943/969).

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO apresentou as últimas

alegações em favor do acusado às fls. 975/991. Aduziu, em síntese, que: 1) não

foi configurado o crime de terrorismo; 2) os fatos narrados na denúncia se

adequariam ao vetado art. 4° da Lei n. 13.260/2016; 3) não comprovação do

crime de organização criminosa; 4) não restou comprovado que o réu corrompeu

o menor BRUNO CALAZANS DE OLIVEIRA; 5) o acusado não sabia que BRUNO

era menor de idade, tendo incorrido em erro de tipo, nos termos do art. 20, caput,

do CP; 6) não foi comprovado dolo para a prática de atos terroristas, pois seria

colaborador da ABIN - Agência Brasileira de Inteligência.

Requereu: a) a absolvição dos crimes do art. 3° da Lei n.

13.260/2016 e art. 1°, §2°, II, da Lei n. 12.850/2013, nos termos do art. 386, III, do

CPP; b) a absolvição do réu da imputação contida no art. 244-B da Lei n.

8.069/90, nos termos do art. 386, III, VI ou VII, do CPP; c) os benefícios da Justiça

gratuita.

É o relatório. Decido.

Estão presentes nos autos os pressupostos processuais e as

condições da ação.

Primeiramente, observo que, no ite r cri min is do terrorismo, não se

punem os atos de mera cogitação, mas somente os atos de preparação (com

tipificação prevista no art. 5° da Lei n. 13.260/2016) e de execução.

O crime de terrorismo se consuma com a prática de uma das

condutas previstas no art. 2°, §1°, da Lei n. 13.260/2016.

Ao réu foi imputada a prática do crime do art. 3° da Lei n.

13.260/2016, que consiste em promover, constituir, integrar ou prestar auxílio,

pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista.

AldericoíRo<5fia Ç.antos
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No entanto, para a configuração desse crime, seria mesmo

necessária anterior e efetiva exposição a perigo de pessoa, património, a paz

pública ou a incolumidade pública, conforme previsto no art. 2° da referida Lei.

Não é o que se verifica nos presentes autos, pois a conduta

imputada descreve ações mais relacionadas à exaltação e celebração de atos

terroristas praticados no mundo todo do que a efetiva promoção, constituição,

integração ou efetivo auxílio a uma organização terrorista. Dessa forma, o réu não

teria transposto a etapa da cogitação no iter crimíriis.

Apesar de haver informação sobre como fabricar bomba caseira,

no celular apreendido em poder do réu, observo que somente essa informação

não seria suficiente para restar caracterizada a promoção de organização

terrorista. Aliás, esse tipo de informação encontra-se disponível na internet e não

se pode concluir que realmente fosse uma receita de potencial destrutivo.

O teor das conversas obtidas nos aparelhos e redes sociais

exaltam e celebram atos terroristas, com postagem de vídeos e fotos de

execuções públicas de pessoas pelo Estado Islâmico e informações de como

realizar o juramento ao líder do grupo ('jbayaf).

A prova testemunhal corrobora esse entendimento, pois

esclareceram que, durante a investigação, não se verificou a existência de planos

para ataques terroristas no Brasil, também não indicaram quais seriam os

possíveis alvos.

Houve a cogitação sobre locais para instalação e treinamento de

grupo armado, mas sem efetiva realização. Por fim, a suposta utilização de armas

brancas e aquisição de armas de fogo não se confirmou em relação ao réu, pois,

durante a busca e apreensão, nada foi encontrado em seu poder.

. Dessa forma, a conduta imputada estaria mais precisamente

subsumida na previsão anteriormente contida no art. 4° da mencionada Lei, que

tratava da apologia ao crime de terrorismo. Todavia, conforme

Alderico RoCTía Santos
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salientado pela defesa, esta disposição foi vetada, conforme destaco a seguir:

"Art, 4a Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta Lei
ou de seu autor:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa.

§ 1- Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como
crime nesta Lei.

§ 2° Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela
rede mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social."

RazoesjJcrveto

"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, da forma como previsto, não ficam estabelecidos
parâmetros precisos capazes de garantir o exercício do direito à liberdade de
expressão."

RestaJ no entanto, a previsão contida no art. 287 do Código Penal

(apologia de crime ou criminoso), que assim estabelece, verbis:

"Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de
autor de crime:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa."

Nos termos do art. 383 do CPP, sem alterar a descrição do fato

contida na denúncia, o juiz poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda

que, em razão disso, tenha que aplicar pena mais grave (emendatio libelli).

O tipo penal previsto no art. 287, CP, foi descrito na denúncia

como conduta meio da infração atribuída ao réu, por isso já exercido o direito de

defesa, razão pela qual pode haver o julgamento nesta fase processual.

Assim, o réu responde pela prática dos crimes dos arts. 287 do

Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90.

Não há que se falar em concurso material com o crime previsto no

art. 2° da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), como pretende o Parquet,

porquanto a novel legislação, que tipificou o terrorismo (Lei n. n 3.260/2016),

trouxe previsão específica acerca da promoção ou integração de organização
l // / // —-
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terrorista (art. 3°), sendo que a incidência das duas normas configuraria vedado

bis In idem.

O art. 244-B da Lei n. 8.069/90 está assim estabelecido, verbis:

"Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§1°. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica
as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrónicos,
inclusive salas de bate-papo da internet.

§2°. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um
terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1° da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990."

Na hipótese dos autos, o acervo probatório demonstrou que

WELINGTON, efetivamente fez apologia ao crime de terrorismo, inclusive na

companhia do menor BRUNO CALAZANS DE OLIVEIRA.

O Relatório de Análise de Material Apreendido ern poder do réu

demonstra sua atuação para incentivar, elogiar e aplaudir atos de terrorismo (fls.

95/108 do Apenso 2). Além disso, comprovou que WELINGTON detinha plena

ciência da menoridade de BRUNO CALAZANS DE OLIVEIRA, pois encontra-se

na mesma fotografia em que aparece o menor de idade (f!. 99v. do Apenso 2).

Na fase policial, WEUNGTON MOREIRA DE CARVALHO negou

a prática dos fatos imputados, mas acabou admitindo que agiu como colaborador

da ABIN: que fora contratado pela ABIN, pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais)

para que abrisse uma Mussala no Rio de Janeiro; que alugou uma sala por

R$700,00 (setecentos reais) e que o aluguel era pago com as contribuições dos

muçujmanos; que trabalhou para a ABIN de maio/2014 até maio/2017; que foi

desligado em razão de contenção de despesas; que colocou sua conta bancária à

disposição para comprovar o que afirmou; que não concordava com o Estado

Islâmico, nem com a AI-Qaeda; que conheceu o HARISSON, que

nome M.OHAMED ABDUL, cuja esposa é SARA, presa na operação

Alderico Rocfia Santos
Jufé Federal



Seçao Judiciária do Estado de Goiás
5a VARA

AUTOS N° 16815-53.2018.4.01.3500

HARISSON divulgava a AI-Qaeda Brasil; que o interrogando usava os perfis

ISMAIL AL AMIR, SALAHUDDIN AL JIHADJ JIHAD ANASHID BRASILEIRO e

SALAHUDDIN AL KHALIFAH no Facebook; que usava esses perfis para servir de

"isca" aos radicais islâmicos; que assim fazia mesmo quando já havia sido

dispensado pela ABIN; que conhecia BRUNO DE OLIVEIRA CALAZANS, pois

ele frequentava a Mussala da Evaristo da Veiga; que toda sua atuação foi de

fachada para atrair muçulmanos radicais [...] (Transcrição livre de parte do

interrogatório de WELINGTON na fase policial -fls. 117/119).

Perante este Juízo, WELINGTON também negou que tivesse

agido com dolo para a prática dos fatos imputados na denúncia. Afirmou que tudo

que falou não passava de bravata; que não deteria condição financeira nem Know

how para o empreendimento narrado na denúncia; que conheceu o BRUNO no

Facebook, sendo que somente abre a conta quem é maior de dezoito anos; que,

como BRUNO se utilizou de um perfil fake, o acusado não teria como saber que

ele era menor de idade; que não era o acusado quern administrava o grupo

"Revolucionários Islâmicos" no WhatsApp e não se recorda de quem era o

administrador [...]; que sempre frequentou a Mussala por causa da amizade com

as pessoas, mas não é muçulmano desde 2014; que é usuário de maconha e

escrevia "besteiras" na internet depois que fumava; que não teve intuito de

nenhuma prática efetiva do terrorismo; que não possuía nenhuma estrutura para

implantar uma milícia e tudo não passou de uma bravata; que Jihad significa

empenho e esforço e não necessariamente luta armada; que realmente teve

ligação com a ABIN, mas sua única prova seriam extratos bancários dos

pagamentos que recebia de Brasília; que realmente ficou um bom tempo

trabalhando, durante a Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, e também nas

Olimpíadas, mas não deixou nada gravado no computador para evitar que alguma

organização terrorista pudesse identificá-lo como sendo urn delator; [...] que sua

função era de monitorar as pessoas na internet e também na própria Mussala,

pois havia muita movimentação de estrangeiros; que as coisas que falava erarn

bravatas para possibilitar o monitorarnento; que a Mussala é adminfetrada por

todas as pessoas que a frequentam; que escreveu um e-mai! para o /psíitucjpnal

II ~
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da ABIN, tendo recebido resposta por e-mail e visita dos agentes em Ubá/MG,

onde residia; que foi feito um acordo de colaborador; que recebia valor mensal

que variou de R$1.200,00 a R$1.500,00; que viajava de quinze em quinze dias;

que, durante os eventos esportivos, o valor depositado era maior; que enviava

relatórios quinzenais por e-mail para a ABIN; que, por questão de segurança,

apagou todos esses e-maiis; que se sente como um "bode espiatório"; que nunca

teve contato com pessoas de fora do Brasil [...]; que o IRAN FREITAS também foi

colaborador da ABIN, sendo indicado pelo acusado; [...] que não houve nada

executado em relação à prática de roubo, tráfico, prostituição etc, pois não se

passava de bravata e eram contrários ao islamismo; que não pratica o Islamismo

desde 2014; que não possui dieta especial no presídio; [...] que, a partir de 2014,

passou a estudar sociologia, na Faculdade UNOPAR, a distância, e foi preso

quando faltava um mês para se formar; [...] que acredita em Deus, mas não se

considera praticante de nenhuma religião; que nunca foi preso anteriormente [...]

que foi desligado da ABIN em meados de 2017 [...] que nunca fabricou nenhum

tipo de explosivo e as imagens obtidas eram apenas para chamar a atenção e

fazer corn que as pessoas acreditassem que realmente estivesse envolvido com o

terrorismo [...] (Trecho do interrogatório de WELINGTON MOREIRA DE

CARVALHO na fase judicial - mídia à fl. 934).

Não convence a versão do acusado de que era um colaborador

da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo as testemunhas ouvidas, não

houve confirmação por parte da ABIN e a defesa não logrou demonstrar que o réu

realmente apresentava relatórios e que era remunerado para tanto.

As mensagens identificadas pelos agentes policiais, às fls.

105/108 do Apenso 2, não se mostram suficientes a demonstrar que

WELINGTON realmente fosse agente informante da ABIN.

Importante ressaltar, neste ponto, que a alegada excludente de

ilicitude é ónus da defesa, que não se desincumbíu de tal encargo.

Ademais, o réu não confirmou os valores indicados,, na/fase

10
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policia! e também negou gue conhecesse pessoalmente o menor BRUNO

CALAZANS, alegando que o conhecia apenas pelo Facebook, que abre conta

somente para maiores de dezoito anos.

No entanto, conforme destacado à f l. 99v. do Apenso 2,

WELINGTON mantinha contatos pessoais com BRUNO CALAZANS, inclusive

aparece na mesma fotografia. Destarte, também não convence sua versão de que

fora enganado pelo perfil de BRUNO no Facebook.

Quanto à alegação de que o menor já estaria corrompido, não

merece prosperar. Como cediço, para a configuração do crime de corrupção de

menor, é irrelevante que se trate de menor já ambientalizado no mundo do crime.

A esse respeito, confira-se o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal

Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE PROVA DA CHAMADA IDONEIDADE MORAL ANTERIOR DA
VÍTIMA MENOR. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 1° da Lei
2.252/1954), é desnecessária a prova da chamada "idoneidade moral anterior
da vítima menor", exigida pela impetrante. Ordem denegada. (STF/HC
97197/PR, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe n° 228, 04.12.2009).

As testemunhas ouvidas, na fase judicial, confirmaram que foi

solicitada informação à ABIN acerca desta suposta colaboração. No entanto, não

obtiveram resposta positiva por parte da referida agência. Dessa forma, caberia à

defesa apresentar nos autos outros elementos que pudessem comprovar suas

alegações.

Por outro lado, foi comprovada a atuação livre e consciente de

WELINGTON para elogiar, defender ou louvar atos de terrorismo previstos no art.

2°, §1°, da Lei n. 13.260/2016, além de influenciar o menor BRUNO CALAZANS a

fazer o mesmo.

Com efeito, ANDRÉ RICARDO MARQUES, compromissado na

forma da Lei, afirmou perante este Juízo que, na fase investígativa, identificafam

^——£aZ_i=z±
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que o grupo fazia planejamento para uma futura "base" jihadista; que o grupo era

formado pelo menor BRUNO, HARISSON do Espírito Santo, e do KLEITON; que

o WELINGTON tinha participação como se fosse o líder; [...] que WELINGTON

falava que a jihad era empreendimento de dez anos; que o JHONATHAN

SENTINELLI também mantinha contato com o WELINGTON pelo WhatsApp; que

WELINGTON se intitulava líder da AI-Qaeda. Era contra o Estado Islâmico, mas a

favor da Al-Qaeda; que se identificava como sendo o líder no Brasil; que

WELINGTON sugeriu ao menor BRUNO que vendesse camisas e bandeiras

para obter dinheiro; [...] que WEUNGTON era líder de uma Mussala, sala de

orações, na região da Cinelândia; que, mesmo não morando no Rio de Janeiro,

WELINGTON ia de quinze em quinze dias na Mussala, onde mantinha contatos

com muçulmanos; que WELINGTON conseguiu que o menor BRUNO o

seguisse; que WELINGTON não teve muito sucesso em relação a HARISSON;

[...] que WELINGTON dizia que estava se preparando para ser professor e que

adotaria uma linha "suf, que é a linha mais filosófica do Islã; que se passaria por

uma pessoa mais tranquila para consequir mais soldados para sua ideologia

e para a Jihad, que houve combinação de WELINGTON e outros para se

encontrarem numa praça, próxima à Mussala, para tratarem de temas

relacionados à instalação da base, mas não poderiam levar aparelhos de telefone

celular; [...] que WELINGTON colocou anúncio na OLX onde dizia que daria um

curso no WhatsApp sobre contraterrorismo; [...] que não foi possível identificar

quem era o criador do grupo "Revolucionários lslâmicos"[...]; que, nesse grupo,

não havia divulgação de material, mas apenas tratavam sobre a criação do centro

jihadista [...]; que WELINGTON alegou que não era da Al-Qaeda e que trabalhava

para outra agência; que tudo que fazia era apenas para coletar informações para

essa agência; que essa agência era a ABIN; que, desde quando foi preso,

WELINGTON se apresentou como colaborador da ABIN; que não sabe se houve

envolvimento de algum agente da ABIN [...]; que foi oficiado à ABIN, para

confirmiar se WELINGTON era mesmo um colaborador, mas a ABIN se

reservou no Direito de não responder [...] que o acusado colocou seus dados

bancários disponíveis para confirmação . de que recebera dinheiro como
l ,, S)
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informante da ABIN, mas isso não foi objeto de confirmação pela Polícia Federal;

[...] que não foi identificado nenhum ataque terrorista iminente [...] (Trecho do

testemunho de ANDRÉ RICARDO MARQUES - mídia à fl. 889).

A testemunha PEDRO HENRIQUE RAMALHO GOMES,

compromissado na forma da lei, afirmou que tiveram acesso às conversas de

WhatsApp; que havia grupos de comunidade muçulmana, onde faiava de jihad e

execuções; que havia vídeos repassados, mas havia vídeos produzidos por

WELINGTON com frases, que constam no relatório, incentivando a violência e a

prática de atos extremistas; que havia conversas no sentido da intenção de

implantar uma base no Brasil desse grupo extremista; que o grupo utilizava uma

bandeira similar à bandeira da AI-Qaeda; que WELINGTON atuava como um

mentor dos demais [...] que WELINGTON afirmou que era informante da ABIN e

que fazia as mensagens para atrair muçulmanos e radicais; que foram

encontrados e-mails em que WELINGTON se comunicava com a ABIN. Inclusive,

quando foi presoj WELINGTON enviou e-mail para a ABIN, informando que havia

sido preso; que, pelos elementos colhidos, entendeu que WELINGTON estava se

preparando para algum ato extremista; [...] que WELINGTON tinha um discurso

de atacar políticos também [...]; que não foi confirmado que WELINGTON

fosse, de fato, um colaborador da ABIN; que não foram encontrados

elementos indicativos de que haveria um ataque terrorista iminente, com

datas e alvos específicos [...] (Trecho do testemunho de PEDRO HENRIQUE

RAMALHO GOMES neste Juízo - mídia à fl. 889).

WALDEMAR DA SILVEIRA FILHO, também compromissado,

afirmou que o WELINGTON se mostrava qual um mentor com ideia de fazer uma

"parte física" na fronteira do Brasil, inclusive para ter acesso a armas [...]; que

eram vários os participantes do grupo com essa mesma ideia: WEVERTON,

BRUNO CALAZANS, WELINGTON, ANDRÉ, JHONATHAN, TIAGO, GABRIEL e

MATEUS PINAFFO; [...] não sabe se havia divisão de tarefas do grupo ou se já

possuíam recursos para montar a base; que a maioria deles tinha a ideia de lutar

fora do Brasil, na Síria ou no Iraque, e de montar esse grupo nq/Brasil para

i o Aldericc/fíocnTá Santos
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possíveis ações; [...] recorda-se de que foi apreendido material de conteúdo muito

extremista em poder de ANDRÉ SILVEIRA; não sabe dizer se o grupo havia

obtido recursos para estabelecer essa base no Brasil; que o BRUNO

CALAZANS, na época da investigação, era menor de idade; [...] que o

objetivo do grupo era a divulgação do Estado Islâmico, a arregimentação de

pessoas e planejamentos sobre ataques no carnaval de Salvador e do Rio

de Janeiro; [...] que, no material do ANDRÉ não havia nenhum atentado

planejado; [...] que WELINGTON era administrador de uma Mussala e

chamava pessoas para participarem, dentre elas estava o BRUNO

CALAZANS; [...] que não havia planos concretos do grupo, com aquisição de

armas e indicação do local e alvos específicos, que seriam objeto de ataque

terrorista; que, em relação à menção de atacar no Carnaval de Salvador, houve

apenas a sugestão de que, em razão da quantidade de pessoas, seria um

bom local para atacar; que havia um manual do terrorista brasileiro, que

orientava como realizar a produção de bombas com produtos caseiros; que não

se recorda de quem disponibllizou esse manual no grupo de WhatsApp [...]

(Trecho do testemunho de WALDEMAR DA SILVEIRA FILHO - mídia à fl. 889).

NORAIA ROCHA DOS SANTOS REIS, compromissada na forma

da Lei, afirmou perante este Juízo que WELINGTON participava de um grupo de

WhatsApp denominado "Revolucionários Islâmicos", no qual eram exaltadas

ideias extremistas; que não sabe dizer quem administrava o grupo, mas dava

para perceber que o WELINGTON era quem coordenava; que WELINGTON

falava de planejar e organizar uma milícia, inclusive corn treinamento, na região

norte do país, nas proximidades da fronteira com a Venezuela; que tiveram

acesso a apenas parte do teor dessas conversas; que, pelas conversas, não

havia nada de concreto efetivado pelo grupo e tudo estava ainda na fase de

planejamento; que não havia participação de estrangeiros nesse grupo, somente

brasileiros; que havia muitas conversas de WELINGTON com o menor

BRUNO; que o teor das conversas era no sentido de se preparar para a

Jihad, inclusive no aspecto financeiro: que precisavam de dinjieiro para

executar os planos que eram de longo prazo e que precisavam arregirnãntar/mais
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pessoas; que o BRUNO estava totalmente engajado no projeto, inclusive

demonstrando nível elevado de radicalização; não se recorda de ter havido

planos para ataque no território brasileiro; que não houve provas do

envolvimento dos investigados com grupos extremistas estrangeiros, como

por exemplo o Estado Islâmico; [...] que, em conversa no Facebook,

WELINGTON se dizia "sufista", mas que um dia a verdade seria revelada a seu

respeito [...]; que WELINGTON frequentava a Mussala da Evaristo da Veiga no

Rio de Janeiro, onde, às sextas-feiras, comandava as orações do dia; que

WELINGTON realmente informou que teria sido recrutado como informante pelo

pessoal da ABIN, mas não conseguiram confirmar essa alegação; que a ABIN

respondeu que não poderia passar essa informação; que não foi investigada a

informação de que WELINGTON recebera valores para atuar como informante da

ABIN; que também não foi verificado se existem os nomes indicados pelo

acusado como sendo funcionários da ABIN [...]; que WELINGTON mencionava

que o plano de estabelecer uma base no norte do país seria um projeío para uns

dez anos; que WELINGTON não possui registros de histórico de violência; que o

réu era músico e se apresentava também como sendo terapeuta; que não foram

apreendidas armas ou explosivos em poder do réu; que havia imagens de

como fabricar bomba nos equipamentos apreendidos ern poder do réu [...]

(Trecho do testemunho de NORAIA ROCHA DOS SANTOS REIS -.mídia à fl.

934).

Portanto, restou comprovado nos autos que WELINGTON elogiou

e divulgou crimes de terrorismo nas redes sociais e aplicativos com uso da

internet além de ter induzido o menor BRUNO CALAZANS a também praticar a

apologia ao crime, sendo impositiva a condenação às penas previstas nos

preceitos secundários do art. 287 do Código Penal e do art. 244-B da Lei n.

8.069/90.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a

pretensão punitiva veiculada na denúncia e CONDENO o réu WELINGTON

MOREIRA DE CARVALHO, vulgo Leco Carvalho ou Sa/ahudfffn Al/?Jihad,
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devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes do art. 287 do Código

Pena! e do art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

ABSOLVO o acusado da imputação do crime previsto no art. 2°

da Lei n. 12.850/2013, o que faço com fulcro no art. 386, 111, do CPP.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais (art.

804, CPP), cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, diante dos benefícios da

Justiça Gratuita ora deferidos.

Tendo em vista que os crimes foram cometidos com a utilização

dos aparelhos de telefonia celular e de informática (fIs. 116 e 421), decreto o

perdimento em favor da União.

DOSIMETRIA DAS PENAS

À luz do que preconizam os artigos 59 e 68 do Código Penal,

passo à dosimetria das penas.

Do crime do art. 287 do Código Penal.

A culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta do réu

altamente reprovável, tendo em vista a gravidade dos atos de terrorismo que

eram louvados e incentivados pelo réu, o que evidencia a intensidade do dolo.

Não há registro de antecedentes, assim consideradas condenações pretéritas

corn trânsito em julgado e que não gerem reincidência (Súmula 444/STJ). A

conduta social é boa (mídia - fl. 889). Apresenta personalidade do homem

comum. Os motivos e as circunstâncias são próprios da espécie delitiva. As

consequências extrapenais foram graves, pois contribuiu para a divulgação de

material extremista de atentado à vida e antissistêmico. Não há que se falar no

comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias rnoduladoras, que são ern parte

desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

-i «r Alderico/.Rocfta Santos
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Na segunda fase da dosimetria, aplico a atenuante da confissão,

parcialmente apresentada na fase policial e em Juízo (art. 65, III, "d", do CP), e a

agravante do concurso de pessoas (art. 62, í, CP), mantendo a pena no mesmo

patamar, tornando-a definitiva, na ausência de outras circunstâncias legais ou

judiciais a considerar.

Do crime do art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta do réu

altamente reprovável, tendo em vista a gravidade do crime que incentivou o

menor a exaltar e celebrar, o que evidencia a intensidade do dolo. Não há registro

de antecedentes, assim consideradas condenações pretéritas com trânsito em

julgado e que não gerem reincidência (Súmula 444/STJ). A conduta social é boa

(mídia - f I. 889). Apresenta personalidade do homem comum. Os motivos e as

circunstâncias são próprios da espécie deliíiva. As consequências extrapenais

foram graves, pois o menor se engajou nas denominadas "causas jíhadfstas",

objetivando trabalhar para divulgação de material extremista de atentado à vida e

antissistêmico. Não há que se falar no comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias moduladoras, que são em parte

desfavoráveis, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, aplico a atenuante da confissão,

parcialmente apresentada na fase policial (art. 65J III, "d", do CP), e a agravante

do concurso de pessoas (art. 62, l, CP), mantendo a pena no mesmo patamar,

tornando-a definitiva, na ausência de outras circunstâncias legais ou judiciais a

considerar.

DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS POR PENAS

RESTRITIVAS DE DIREITOS

Nos termos do art. 44, inciso l, do Código Penal, "As penas

restritivas de direito são autónomas e substituem as privativas de liberdade,

quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro a
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não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (...)."

No caso dos autos, o réu foi condenado à pena inferior a 4

(quatro) anos de reclusão, por infraçao cometida sem violência ou grave ameaça

à pessoa. Assim, estão presentes os requisitos objetivos para a substituição da

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso 111, do citado art. 44, Código Penal,

a substituição somente será feita quando "A culpabilidade, os antecedentes, a

conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as

circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente."

Além disso, o réu preenche os requisitos do inciso l!, art. 44, do

Código Penal, pois não há prova nos autos de que seja reincidente na prática de

crimes dolosos.

Diante disso, corn fulcro nos arts. 43, inciso l, 44, incisos l, !l e 111,

§ 2°, do Código Penal, e §2° do art. 387 do CPP, substituo a pena privativa de

liberdade imposta ao réu por duas restritivas de direitos, assim estabelecidas;

a) prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos,

em prol de instituição filantrópica a ser indicada pelo Juízo

deprecado;

b) prestação de serviços à comunidade, que deverá ser

cumprida pelo acusado, conforme suas aptidões, à razão de 01

(uma) hora de tarefa por dia de condenação, junto à instituição

que será indicada pelo Juízo deprecado.

A jornada mensal e diária para a prestação de serviço deverá ser

estabelecida ern conjunto e de comum acordo com o réu, de modo a não lhe

prejudicar a jornada mensal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos,

do Código Penai.

No caso de conversão das penas restritivas de//dkeitó1s ern
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privativa de liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento

da pena (CP, art. 33, § 2°, letra "c").

PROVIDÊNCIAS FINAIS

I - Tendo em vista a pena privativa que foi finalmente imposta ao

réu, a qual foi substituída por penas restritivas de direitos, REVOGO A PRISÃO

PREVENTIVA, em razão de sua desproporcionalidade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com a restituição do

réu à cidade de origem.

II - Após o trânsito em julgado/decisão de segunda instância:

1. lançar o nome do réu no Rol dos Culpados;

2. oficiar ao TRE dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro

para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

3. Deprecar a intimação do apenado para: dar início imediato ao

cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade, bem como para

efetuar o recolhimento do valor correspondente à pena de prestação pecuniária,

no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2°, da Lei n°

7.210/84), sob pena de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de

liberdade (CP, art. 44, §4°).

P.R.I.

Goiânia-GO/Jfde novembro de 2018.

ALDERICO ROCHA SANTOS
Federal
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