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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIP - DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Ofício n.º 1145/2016 - IPL 0007/2016-7

Brasília/DF, 14 de setembro de 2016

A Sua Excelência o Senhor
MARCOS JOSEGREI DA SILVA
Juiz Federal 14ª Vara Federal
Seção Judiciária do Paraná Curitiba/PR

Assunto: Representação pela prisão preventiva e medidas cautelares diversas
(OPERAÇÃO HASHTAG)

Referência: IPL 007/2016-7-DPF/MJ - (Processo n.º 5023557-69.2016.4.04.7000)

Senhor Juiz Federal,

1. BREVE HISTÓRICO

O presente inquérito policial (IPL) foi instaurado por portaria para apurar a

integração/promoção da organização terrorista Estado Islâmico (EI) por brasileiros

residentes em diversas cidades deste país, o que configuraria os fatos típicos

descritos nos art. 3.º e 5.º da Lei n.º 13.260/2016 e artigo 2.º da Lei 12.850/2013.

Como já é sabido, com a deflagração das fases ostensivas da denominada

“Operação Hashtag”, houve cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em

dezenas de endereços, em 10 (dez) Estados da Federação e no Distrito Federal,

com uma enorme quantidade de equipamento computacional apreendida (mídias,

pendrives, notebooks, smartphones, tablets) bem como, o cumprimento de 15

(quinze) Mandados de Prisão Temporária dos nacionais abaixo identificados:
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1.  LEONID EL KADRE DE MELO;
2. OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO;
3. ALISSON LUAN DE OLIVEIRA;
4. ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR;
5. ISRAEL PEDRA MESQUITA;
6. LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS;
7. HORTENCIO YOSHITAKE;
8. MARCOS MARIO DUARTE;
9. DANIEL FREITAS BALTAZAR;
10. VITOR BARBOSA MAGALHÃES;
11. VALDIR PEREIRA DA ROCHA.
12. MOUHAMAD ZAKARIA MOUNIR
13. FERNANDO PINHEIRO CABRAL
14. LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA
15. ISAC PINHEIRO DOS SANTOS

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em 21, 24 e 25 de julho

de 2016 para os nominados nos números “01 a 12” ut supra; 11 de agosto de 2016,

para os nacionais listados nos números 13 e 14 e, por fim, 19 de agosto de 2016

para o último envolvido.

Houve decreto de renovação das prisões temporárias, com fulcro no art. 1º,

inciso III, “m”, da Lei n.º 7.960/1989 c/c (art. 2º, § 4º, da Lei n.º 8.072/1990), exceto

para o último investigado na lista acima, o qual ainda cumpre o primeiro período de

prisão temporária.

É sabido que os prazos das prisões temporárias dos investigados expiram em

18 de setembro vindouro.

2. DA MOTIVAÇÃO FÁTICA

Com a natural evolução dos trabalhos de perícia e análise do material

apreendido nas fases ostensivas, pode se afirmar que estamos a tratar de uma

célula terrorista complexa com divisão de tarefas e de atividades entre seus

integrantes, e composta, efetivamente, por indivíduos perigosos com histórico de

criminalidade violenta (roubos, homicídios, entre outros).

Tais fatos já foram demonstrados nas representações anteriores e a repetição,

nesta hora, parece desnecessária.

O conteúdo das conversas e das postagens realizadas nas redes sociais

efetivamente demonstram o inequívoco propósito de promoção da ideologia de
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intolerância religiosa de grupos terroristas, tais como o Estado Islâmico e Al
Qaeda e, ainda, a inequívoca deflagração de atos preparatórios para a prática de
algum atentado terrorista em solo brasileiro, seja durante os Jogos Olímpicos Rio

2016, seja num momento posterior.

Outro fato digno de nota é a real intenção dos líderes desta organização

criminosa terrorista (Leonid El Kadre de Melo e Valdir Pereira da Rocha) de

promover o encontro físico/real dos membros do grupo “Defensores da
Sharia” para treinamento físico, intelectual e espiritual com o objetivo da
prática de ato terrorista, o que indica a subsunção de tal conduta à norma do artigo

5.º da Lei 13.260/2016, qual seja, a prática de atos preparatórios de terrorismo.

Tais fatos estão descritos nas informações policiais 0003 a 0080/2016 - IPL

0007-2016-7-PF-MJ-DIP, já acostadas aos autos principais, todavia, nada impede

que destaquemos, nesta hora, alguns relatos que consideramos importantes para o

deslinde da questão.

A título de exemplo, vamos exemplificar neste tópico, algumas postagens de

alguns dos envolvidos, bem como, alguns materiais encontrados quando do

cumprimento dos mandados de busca e apreensão, como forma de demonstrar a

necessidade da continuidade da segregação da liberdade dos investigados.

2.1 LEONID EL KADRE DE MELO (Abu Khaled) e VALDIR PEREIRA DA
ROCHA (Mahmoud Mahmoud)

As postagens (além dos áudios e vídeos) feitos por LEONID, no grupo

Defensores da Sharia no Telegram, revelam a importância de sua figura para a

organização, qual seja, a de recrutador e de liderança sobre os demais membros do

grupo.

O trecho a seguir foi retirado da informação 0053-16 IPL 0007-2016-7-PF-MJ-

DIP e descreve, efetivamente, a real intenção do grupo “Defensores da Sharia”:
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A informação 0079-16-IPL 0007-2016-7-PF-MJ-DIP trata, entre outras

informações importantes, de áudios enviados por LEONID, os mais importantes

compõem uma sequência de gravações postadas dia 17/07/2016, quatro dias antes

da primeira fase ostensiva da denominada Operação Hashtag.

Assim como acontece com várias mensagens escritas ABU KHALED ou

LEONID utiliza a conta em nome de seu braço direito MAHMOUD (VALDIR

PEREIRA) para dar um ultimato ao grupo, mais uma evidência de que MAHMOUD e

ABU KHALED já se encontravam juntos e em atividade (Áudio denominado

Mahmoud mahmoud 2016-07-17 (2)). Transcrevemos aqui:

“A ideia é a seguinte. Todo mundo deixar o Facebook e as redes sociais. Quem tiver
barba vai tirar a barba. Quem frequenta mesquita, vai deixar de frequentar. A ideia
agora é migrar e esquecer internet. Quem não fizer isso dentro de 30 dias, o grupo
vai estar fechado e “vamo” agir com quem estiver. Se estiver uma só pessoa, vaí
agir uma só pessoa. Se tiver duas, vai agir duas. Se tiver cinco, irão agir cinco”.

No áudio seguinte, LEONID continua:

“O que importa é qualidade, não quantidade. Quantas vezes um pequeno grupo de
pessoas consegue derrotar um grande grupo de idólatras, incrédulos, traidores? Não
importa, a ideia é essa. Todo mundo vai parar de discutir com seus familiares e
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vizinhos, seja publicamente, pessoalmente, ou seja nas redes sociais. Ninguém vai
dar mais pinta de que é defensor do Dawlat al-Islamiyah5, e vai se passar por um
cidadão comum. Se possível, se mostrar arrependido, mostrar que mudou de ideia.
Parar de falar e começar a agir. Se toda essa falação que temos feito todo esse
tempo, se a gente colocar em ações, isso vai dar muitos frutos. Inshallah6 (Áudio
denominado Mahmoud mahmoud 2016-
07-17 (3)).”

Ora, Excelência, o que estranhamos é o fato de não haver sentido em fazer

com que religiosos, que alegam ter se juntado numa rede social para aprender mais

sobre a religião muçulmana, sejam orientados a deixar de frequentar mesquitas e

abandonar os usos e costumes do islamismo. Qual o real objetivo em não ser

identificado como um apoiador do Estado Islâmico (Dawlat al-Islamiyah)? Para a

Polícia Federal, aí está demonstrado, efetivamente, a intenção da reunião dos

membros do grupo para treinamento e a realização concomitante de atentados

terroristas em solo brasileiro.

Ainda, as imagens postadas por LEONID EL KADRE, na sua página na rede

social facebook e relacionadas na informação 0060-16 –IPL 0007-2016-7 – PF-MJ-

DIP, mostram sua inequívoca disposição em fazer propaganda dos símbolos e das

chacinas capitaneadas pelo Estado Islâmico, selecionamos algumas a seguir:

Imagens retiradas do perfil Facebook de Leonid El Kadre (Informação 0060-16)
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2.2 LEVI FERNANDES (Muhammad Huraira), ISRAEL PEDRA MESQUITA
(Israel Mesquita) e ALISSON LUAN DE OLIVEIRA (Alisson Mussab)

As informações 0053 e 0066-16–IPL 0007-2016-7–PF-MJ-DIP identificam o

nacional LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS (Muhammad Ali Huraira e

Mohammad Abu Baghdad) como um dos propagandistas do EI e um dos mais

engajados membros do grupo “Defensores da Sharia” no Telegram.

Em conversas, o grupo cogita “aliança” com o PCC (facção criminosa paulista)

com o objetivo de receber armas, por intervenção de Muhammad Huraira (Levi).

Abaixo, algumas imagens postadas no facebook e conversas de LEVI

FERNANDES, usando seus nomes árabes acima mencionados:

Sobre Israel Pedra Mesquita, a informação 0066-16 é deveras importante para

destacar seu perfil violento, armas de fogo, execuções e símbolos utilizados pelo

Estado Islâmico são postados com naturalidade
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Imagens postadas no facebook de ISRAEL PEDRA

A análise do smartphone apreendido de ISRAEL PEDRA (informação 0056-16)

mostra conversa utilizando aplicativo whatsapp, em 19/07/2016, antevéspera da

deflagração da primeira fase ostensiva da operação, demonstrando preocupação

com o que chamou: “aproximação e monitoramento” da polícia.

Dos números que receberam as mensagens foi possível identificar Alisson

Luan de Oliveira (“Alisson Mussab Al-Baghdadi”), Luis Gustavo de Oliveira, Leonid

El Kadre de Melo (“Abu Khalled El Kadri”) e Antonio Andrade dos Santos Junior

(“Antonio Ahmed Andrade”). Após os avisos, não foram encontrados mais registros

de diálogos deste grupo, o que sugere que este foi desfeito após a atuação ativa de

Israel para anunciar a investigação que vinha sendo feita.

Por sua vez, Alisson Luan (Alisson Mussab – info 0063-16), criador do grupo

“Defensores da Sharia”, em suas postagens no facebook, pode ser identificado

como um dos principais “homens-propaganda” do EI, vejamos:
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Imagens postadas no facebook – info 0063-16

Imagens coletadas do celular apreendido de Alisson Luan (info 0043-16)

Vale destacar conversa descrita na info 0053-16 (com participação de

ALISSON MUSSAB) onde o grupo discute o fato do Brasil ser um alvo legítimo de

ataques, por estar indo na direção de apoio à coalisão (EUA, FRANÇA), contra o EI.
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2.3  ISAC PINHEIRO (Habib), OZIRES LUNDI (Ali Lundi), FERNANDO PINHEIRO
(Ahmad Faaiz), LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (Nur Al Din) e HORTENCIO
IOSHITAKE (TEO IOSHI)

Sobre ISAC PINHEIRO (Isac Habib, Raposão ou Isac Bilau) não houve

apreensão de equipamento computacional, vale destacar, neste momento, aspectos

da sua personalidade que comprovam sua tendência a prática de crimes violentos,

como demonstrado anteriormente, na representação por sua custódia temporária

(processo 5038530-29.2016.4.04.7000), vinculados a estes autos principais.

Ozires Lundi (Ali Lundi e Abu Ali) tem sua propaganda terrorista no facebook

descrita na informação 0061-16, as imagens seguem a mesma linha das já postadas

nesta representação e assim, doravante, com o objetivo de evitar “espetacularização

desnecessária da violência”, abster-nos-emos de reproduzi-las neste arrazoado.

Destaque deve ser dado, entretanto, a análise do conteúdo do aparelho celular

apreendido na diligência (info 0051-16), com instruções para se fazer bombas

caseiras, o que demonstra a periculosidade e o engajamento desse nacional em

questões afetas ao terrorismo.

Capítulo da publicação revela como construir três tipos de explosivos caseiros
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Sobre Fernando Pinheiro Cabral (Ahmad Faaiz), destacamos seu perfil

violento, seu histórico de violência familiar (descrito por sua própria mãe e irmã em

seus termos de declaração) e sua liderança no que parece ser uma célula terrorista

paralela à comandada por Leonid (Abu Khaled) e Valdir Pereira (Mahmoud).

Abaixo, excertos do termo de declarações de FABIOLA PINHEIRO CABRAL e

MARIZA CABRAL, respectivamente, irmã e mãe de FERNANDO CABRAL:
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Na conversa havida com Danilo Francini dos Santos descrita na info 0049-16

Ahmad Faaiz afirma ter dado uma “ordem” para ataque no dia da deflagração da

fase 1 da Operação Hashtag da Polícia Federal.
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Em seu turno, Luis Gustavo de Oliveira (Nur Al Din) tem em seu desfavor as

postagens de promoção do Estado Islâmico descritas nas informações 0034-16,

0035-16 e confirmadas no Relatório Corporativo do Facebook (info 0071-16).

Destaque para a postagem de ódio aos cristãos, descrita na informação 0035-16 –

fls. 02.

Sobre Teo Ioshi – membro do grupo Defensores da Sharia – destacamos as

postagens de promoção do Estado Islâmico descritas na informação 0067-16 e as

colhidas na informação 0013-16, onde menciona o desejo de atacar homossexuais

na Avenida Paulista em São Paulo (página 04 – info 0013-16) e explodir uma panela

de pressão tal qual o atentado terrorista realizado na maratona de Boston (página 08

– info 0013-16).

Em desfavor dos nacionais descritos neste item 2, surgem informações graves

de promoção de terrorismo e, ainda, a prática de atos preparatórios para o

terrorismo, sem prejuízo da gravidade destas condutas, sobre eles, pesam também

o histórico de prática de crimes violentos e conduta social reprovável, fato este que

pode ser identificado com a simples leitura de seus depoimentos à Polícia Federal,

onde não mencionam nenhum tipo de arrependimento, mesmo após quase dois

meses de encarceramento.

3. MOHAMAD MOUNIR ZAKARIA, ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS (Ahmed),
MARCOS MÁRIO DUARTE (ZAID DUARTE), VITOR BARBOSA (VITOR
ABDULAH) e DANIEL FREITAS BALTAZAR

Em relação a Daniel Baltazar, pesa a responsabilidade de suas declarações

em conversa descrita na informação 0009-16, onde menciona que estaria disposto a

uma operação suicida “Eu estou esperando um irmão do estado. Trata-se de uma

operation martyrdom...”, além da intenção de atacar judeus aguardando uma

determinação do Estado Islâmico.
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Em sua oitiva, mencionou que escreveu estas linhas para ganhar a confiança

de MATEUS BARBOSA (Ismail Al-Brazili) e que não estaria disposto a realizar atos

terroristas no ocidente (termo de declarações de DANIEL FREITAS BALTAZAR, já

acostado aos autos principais).

Sobre os quatro primeiros nomes descritos neste subitem há um liame. Todos

podem ser considerados muçulmanos experientes e seus nomes são mencionados

no grupo TELEGRAM – Defensores da Sharia – como prováveis para serem

orientadores espirituais (iman) do grupo, naturalmente, por comungarem da mesma

ideologia radical e defenderem, em redes sociais e em seus micro-cosmos

(mesquitas, blogs etc), as ideias de radicalismo islâmico.

A indicação dos nomes de Zakaria, Antonio Andrade, Zaid Duarte e Vitor

Abdulah para serem líderes espirituais do grupo pode ser vista na informação 0053-

16, já acostadas aos autos principais.

A informação 0062-2016 descreve ação de promoção do Estado Islâmico no

perfil do facebook de Mohamad Zakaria.

As informações 0064-2016 e 0080-2016 descrevem ações efetivas de

promoção do Estado Islâmico no perfil do facebook de Antonio Andrade dos Santos

(Antonio Ahmed).

A informação 0068-2016 descreve ação de promoção do Estado Islâmico no

perfil do facebook de MARCOS MÁRIO DUARTE (Zaid Duarte) e a informação 0070-

2016 descreve ação de promoção do Estado Islâmico no perfil de Vitor Barbosa

Magalhães (Vitor Abdulah).

A Polícia Federal entende que há indícios de prática de atos preparatórios para

o terrorismo por parte dos nominados neste item 3, todavia, entendemos que a

soltura destes indivíduos, sob condição de cumprimento de medidas cautelares

diversas da prisão será mais efetiva, neste momento.
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4. DO DIREITO
4.1. DA PRISÃO PREVENTIVA

O encarceramento é medida extrema. Trata-se de remédio amargo a ser

utilizado com parcimônia e em casos pontuais.

Afora da captura em flagrante delito, a privação da liberdade do cidadão

brasileiro há que ser determinada por Autoridade Judiciária, nos casos em lei

permitidos. É o mandamento inserto no artigo 5º, inciso LXI. Os artigos 311 e

seguintes do Código de Processo Penal dispõem acerca da prisão preventiva,

espécie do gênero prisão cautelar.

A prisão preventiva pode ser decretada quando cumulados um de seus

fundamentos e seus requisitos.

Os requisitos estão esculpidos na parte final do artigo 312 e no artigo 313 do

CPP que dispensam transcrição nesta hora. Entendemos que, à exaustão, estão

demonstrados nesta representação a prova da existência do crime e indícios

suficientes de autoria, haja vista o que foi exposto no item 2, 2.1, 2.2 e 2.3 ut supra.

Os delitos estudados nesta investigação (artigo 3.º e 5.º da Lei 13.260/2016)

têm pena maior do que quatro anos de reclusão, estando a hipótese legal também

atendida.

No que toca aos fundamentos, eles são avistáveis na primeira parte do artigo

312 do CPP e convém destacar a importância da segregação dos nacionais

nominados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 para garantia da ordem pública, a conveniência

da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal.

No caso em estudo, verifica-se, sem que paire qualquer sombra de dúvida,

que estão adimplidos requisitos e fundamentos. Não há elucubrações a fazer, a

prisão preventiva dos nacionais mencionados no item 2, medida extrema, merece

pronto deferimento, considerando a gravidade das condutas praticadas e o fato da

ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para os indivíduos aqui

listados.
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A jurisprudência pátria segue neste sentido, senão vejamos:

Processo RHC 56399 / MG
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
2015/0023858-2 Relator(a)Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 23/08/2016
Data da Publicação/Fonte DJe 31/08/2016
Ementa
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA PARA RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO.
PRECEDENTES DO
STJ E STF. SÚMULA N. 115/STJ. EXAME DO MÉRITO DE OFÍCIO. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLURIRREINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido, por ausência de
regularidade formal. A capacidade postulatória é requisito de
admissibilidade do recurso interposto por advogado.  Precedentes do
STJ e do STF. Incidência da Súmula n. 115/STJ. No entanto, deve-se
analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a
possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal.
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a
medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação
concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime.
3. A análise de ofício não demonstra caracterizado constrangimento
ilegal. A prisão preventiva está devidamente justificada para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
e da periculosidade do agente, evidenciada por dados da sua vida
pregressa, notadamente pelo fato de possuir quatro condenações
criminais transitadas em julgado. Assim, fica evidenciado ser a
prisão preventiva indispensável para conter a reiteração na prática
de crimes e garantir a ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
5. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado, de
ofício, por este Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (negrito nosso)

Processo HC 355822 / SP
HABEAS CORPUS 2016/0120108-8
Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 23/08/2016
Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2016
Ementa
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HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RÉUS CONDENADOS À PENA DE 5
ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGADO O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. RÉUS QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
RISCO REAL DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento
de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em
vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal.
2. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do
conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via
estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição
sumária.
3. Não há óbice que a condenação seja embasada no depoimento dos
Policiais responsáveis pelo flagrante, mormente quando colhidos sob
o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de
prova, como se verifica no presente caso.
4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a
medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação
concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime.
5. Nos termos da orientação jurisprudencial das Turmas integrantes
da Terceira Seção desta Corte, a manutenção da custódia cautelar, na
sentença, por considerar-se ainda presentes os motivos ensejadores
da sua decretação, não configura ofensa ao art. 387, § 1º, do CPP.
Em casos tais, mister se faz a análise do decreto prisional para se
verificar a presença de lastro de legitimidade da medida extrema.
6. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, em razão da
possibilidade de reiteração e da periculosidade da conduta  dos
agentes, evidenciadas (i) por dados da vida pregressa dos pacientes,
notadamente por já responderem por outra ação penal e (ii) pela
quantidade de droga apreendida (aproximadamente 2kg de maconha).
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a
ordem pública.
8. Habeas corpus não conhecido.

4.2 DAS CAUTELARES DIVERSAS

Em relação aos indivíduos listados no item 3 ut supra, entendemos que a

ordem pública poderá ser efetivamente acautelada com o adimplemento de medidas

cautelares diversas da prisão, muito embora, haja lesividade nas condutas por eles
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praticadas, do ponto de vista estratégico a soltura dessas pessoas poderá trazer

efetiva contribuição para esta investigação e para o bom andamento deste processo.

5. DO PEDIDO

Do exposto, abroquelado em todos os fundamentos de fato e de direito acima

expendidos e conscientes da efetiva demonstração da extrema e comprovada
efetividade das medidas, é que requerem estes Delegados de Polícia Federal que

a esta subscrevem:

5.1A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de:

1.  LEONID EL KADRE DE MELO;
2. VALDIR PEREIRA DA ROCHA;
3. LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS;
4. ISRAEL PEDRA MESQUITA;
5. ALISSON LUAN DE OLIVEIRA;
6. ISAC PINHEIRO DOS SANTOS;
7.  OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO;
8.  FERNANDO PINHEIRO CABRAL;
9.  LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA;
10. HORTENCIO YOSHITAKE;

5.2 REPRESENTO a Vossa Excelência, com fulcro nos art. 282 e 319 do Código

de Processo Penal, para o bom andamento da investigação e da instrução

criminal, para evitar a prática de novos crimes e atentando-se para a condição de

radicais religiosos dos indiciados ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR;
MARCOS MARIO DUARTE; DANIEL FREITAS BALTAZAR; VITOR BARBOSA
MAGALHÃES e MOHAMAD MOUNIR ZAKARIA, que recebam as seguintes

medidas:

a) Comparecimento mensal (em todo dia 05) dos indiciados às
Unidades da Polícia Federal de seus respectivos domicílios
para informar suas atividades laborais e sociais;

b) Proibição dos indiciados frequentar cursos ou atividades que
envolvam explosivos, armas de fogo, artes marciais e
simulacros de armas de fogo;
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c) Proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive a
internet, com pessoas do Brasil ou do exterior que mantenham
qualquer ligação com o EI, com as quais o investigado poderia
obter instruções e/ou recursos para a prática de um atentado.
Para cumprimento deste item, representa-se a esse Juízo que,
quando da apresentação do indiciado à unidade da Polícia
Federal respectiva este tenha que apresentar os dispositivos
eletrônicos (computador, celular, tablet etc.) de que faça uso,
desde já solicitando-se seja autorizado o acesso aos dados de
tais mídias.

d) Proibição dos indiciados ausentarem-se de seus respectivos
domicílios, sem prévia comunicação e autorização desse Juízo
e, cumulativamente, comunicação à unidade da Polícia Federal
de sua residência;

e) Proibição de se ausentar do país e o recolhimento de seus
passaportes.

É a representação.

Respeitosamente,

Polybio Brandão Rocha
Delegado de Polícia Federal

Guilherme Torres
Delegado de Polícia Federal


