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AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: OZIRIS MORIS LUNDI DOS SANTOS AZEVEDO

RÉU: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA

RÉU: LEVI RIBEIRO FERNANDES DE JESUS

RÉU: LEONID EL KADRE DE MELO

RÉU: ISRAEL PEDRA MESQUITA

RÉU: HORTENCIO YOSHITAKE

RÉU: FERNANDO PINHEIRO CABRAL

RÉU: ALISSON LUAN DE OLIVEIRA

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se  denúncia  que  contém  328  laudas  oferecida  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em face de OZIRIS MORIS LUNDI  DOS SANTOS AZEVEDO,
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA,  LEVI  RIBEIRO FERNANDES DE JESUS,  ISRAEL
PEDRA  MESQUITA,  HORTENCIO  YOSHITAKE  e  ALISSON  LUAN DE  OLIVEIRA
imputando-lhes 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; em face de FERNANDO
PINHEIRO CABRAL a prática dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16 e no art.
288 do Código Penal; e em face de LEONID EL KADRE DE MELO as 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.

Segundo a descrição fática, todos os denunciados se dedicavam a promover a
organização terrorista denominada 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').

A promoção se daria 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 situa entre a exaltação e
celebração de atos terroristas já realizados em todo mundo, passando pela postagem de vídeos
e fotos de execuções públicas de pessoas pelo Estado Islâmico, chegando a orientações de
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como realizar o juramento ao líder do grupo ('bayat'), e atingindo a discussão sobre possíveis
alvos  de  ataques  que  eles  poderiam  realizar  no  Brasil  (estrangeiros  durante  os  Jogos
Olímpicos, homossexuais, 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.

O  MPF  instruiu  a  acusação  com  centenas  de  diálogos,  imagens,  vídeos e
postagens que, a seu ver, demonstrariam a existência de indícios suficientes de autoria e
materialidade do crime previsto no art. 3º da Lei nº 13.260/16, na modalidade de promoção de
organização terrorista. 

O crime de organização criminosa (art. 288 do Código Penal) decorreria do fato
de que os acusados constituíam um grupo estável que tinha como finalidade o cometimento
dos  mais  diversos  crimes.  Além  dos  citados  acima,  deve-se  adicionar  que  afirmavam
pretender cometer delitos de preconceito (contra judeus e homossexuais, especificamente) e
de terrorismo propriamente dito (art. 2º da Lei Antiterror).

A prática de corrupção de menores (art. 244-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.069/90),
na avaliação ministerial, estaria demonstrada na medida em que havia a estimulação pelos
denunciados,  com exceção  de  FERNANDO,  para  que  adolescente  integrasse  o  grupo  e
praticasse ações vedadas pelo ordenamento jurídico penal brasileiro. 

A LEONID EL KADRE DE MELO foi atribuída a prática do crime previsto no
art. 5º, §1º, I, c/c §2º, da Lei nº 13.260/16 (recrutamento para organização terrorista), à vista
das diversas mensagens que ele teria enviado aos demais denunciados, algumas das quais
apenas quatro dias antes da deflagração da primeira fase ostensiva da denominada 'operação
hashtag'.

DECIDO.

2. Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas dos delitos
imputados na acusação (Inquérito Policial nº 5023557-69.2016.4.04.7000 e feitos correlatos),
RECEBO a denúncia (evento 1).

3. Intime-se a Superintendência de Polícia Federal no Paraná para inclusão ou
atualização  dos  dados  relativos  ao  presente  feito  no  Sistema  Nacional  de  Identificação
Criminal - SINIC, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Penal. Prazo: 30 (trinta)
dias.

4. Citem-se os acusados acerca dos termos da denúncia com as advertências de
praxe, notificando-os para apresentarem resposta escrita à acusação por meio de advogado
constituído no prazo de 10 (dez) dias (artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal), na

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700002468717 - e-Proc :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimi...

2 de 4 19/09/2016 19:51



5046863-67.2016.4.04.7000 700002468717 .V19 MJS© MJS

qual  poderão alegar tudo o que interesse às suas defesas e que possa ensejar  absolvição
sumária,  oferecer  documentos  e  justificações,  especificar  as provas  pretendidas  e  arrolar
testemunhas,  qualificando-as  e  demonstrando  a  relevância  da  sua  oitiva  bem como  sua
relação com os  fatos  narrados  na denúncia.  Registro  que em se tratando de testemunha
meramente abonatória, o testemunho poderá ser apresentado por meio de declaração escrita, à
qual será dado o mesmo valor por este Juízo.

Cientifique-se,  ainda,  de  que  caso  não  possuam condições  financeiras  para
contratar um advogado, circunstância que deverá ser informada ao Oficial de Justiça no ato de
sua intimação, sua defesa será realizada pela Defensoria Pública da União em Curitiba/PR, a
qual fica desde já nomeada.

5.  Havendo  expressa  manifestação  dos  réus  acerca  da  impossibilidade  de
contratação de advogado e/ou na hipótese de não ser constituído defensor pelos réus e/ou
transcorrido o prazo legal sem a apresentação da resposta escrita à acusação, intime-se a
Defensoria Pública da União acerca de sua nomeação para o exercício da defesa dos réus,
bem como para apresentar resposta à acusação. Prazo: 20 dias.

6. Promova a Secretaria a instrução do feito com as certidões de antecedentes
criminais  eventualmente  ainda  não  solicitadas  nos  autos  do  inquérito  policial  nº
5023557-69.2016.4.04.7000,  solicitando-se  certidões  explicativas  do  que  eventualmente
constar, com prazo de 30 dias. Trasladem-se para estes autos as certidões de antecedentes
anexadas no IPL mencionado.

7. Sobre o requerimento formulado pelo Ministério Público Federal no último
parágrafo do item 5 da denúncia, entendo que os elementos de prova existentes nos autos do
inquérito policial nº 5023557-69.2016.4.04.7000 e nos procedimentos apensos, bem como
aqueles depositados na Secretaria do Juízo (eventos 420-421 do IPL e eventos 3 e 4 destes
autos)  contemplam as  diligências  concluídas  e  utilizadas  como  prova  suficiente  para  o
oferecimento da peça acusatória e seu respectivo recebimento. Por essa razão, INDEFIRO  o
pedido formulado. 

8. Intimem-se, inclusive os defensores já cadastrados no IPL e anexos.

9. Volte concluso com a resposta à denúncia.

Documento eletrônico assinado por MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700002468717v19 e do código CRC f3465bec.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCOS JOSEGREI DA SILVA
Data e Hora: 19/09/2016 19:51:00
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