
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  14ª  VARA  DA

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  CURITIBA  –  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO

PARANÁ, competente por prevenção à Ação Penal 5046863-67.2016.4.04.7000

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  de  seu

Procurador  da  República  signatário,  no  exercício  de  suas  atribuições  legais  e

constitucionais, com base no Inquérito Policial n.º 50235576920164047000, vem

oferecer DENÚNCIA em face de:

DANILO FRANCINI  DOS SANTOS,  brasileiro,  solteiro,

vendedor,  nascido em 18/04/1993,  natural  de São Paulo/SP,

filho  de  Geneide  dos  Santos,  CPF  nº  451.000.608-08,

residente e domiciliado na rua Rio Bonito, 1269, ap. presa9,

Pari, São Paulo/PR,

SARA MARTINS RIBEIRO, brasileira, divorciada, do lar,

nascida em 13/06/1988,  filha de  Aparecida Martins Ribeiro e

Heneas Rodrigues Ribeiro, inscrita no CPF nº  073.545.019-

64 e  RG 104387942 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua

Rio Araguaia,  n° 283,  Bairro Jardim Santo Amaro,  Cambé-

PR,  ou Rua Dionísio Pereira  Castro,  n°  589,  Vila  Romana,

Londrina-PR.

FERNANDO  PINHEIRO  CABRAL,  brasileiro,  solteiro,

nascido  em  17/03/1994,  filho  de  Mariza  Pinheiro  Cabral,
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inscrito  sob  CPF  n.º  333.926.738-38,  RG  n.º  3.920.412-6

SSP/SP, endereço Rua Josefina Arnoni, 470, Tremembé, CEP

02374-050,  São  Paulo/SP; atualmente  recolhido  na

Penitenciária Federal de Campo Grande/MS. 

LEANDRO FRANÇA DE OLIVEIRA,  brasileiro,  casado,

filho  de  Gedalva  França  de  Oliveira  e  Elias  Francisco  de

Oliveira,  nascido  aos  22/10/1984,  em  Três  Corações/MG,

inscrito no  CPF: 065.907.626-86, endereço residencial Rua

Irmã Paula, 200, Bairro Parque Catanduvas, Varginha/MG1,

GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO FILHO,  brasileiro,

casado, vigilante,  natural de São Paulo/SP, filho de Maria de

Fátima  Pires  Gonçalves  Ribeiro,  nascido  em  20/11/1975,

inscrito no CPF 165.951.428-21, residente na Rua Esperança,

nº 148, Vila Artem, Carapicuiba -SP, CEP 6385650,

MOHAMAD MOUNIR ZAKARIA,  liberiano,  divorciado,

comerciante, filho de Chanselooha Hadara e Mounir Zakaria,

nascido em 07.04.1968,   inscrito  no CPF 219.086.358-94 e

RG 238392989/SSP/SP, residente na Ria Mendes Gonçalves,

398, apto 33, São Paulo, SP.

pela prática dos crimes na forma descrita abaixo

1 IPL. Evento 415.17
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1. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO HASHTAG

Antes de adentrar na análise fática, para melhor compreensão dos

crimes,  é  oportuno  trazer  à  baila  o  histórico  da  operação  Policial  denominada

Hashtag.

A citada operação foi tratada no inquérito policial nº 0007/2016-

DPF/MJ  (eproc  nº  5023557-69.2016.4.04.7000)  instaurado  em  09/05/2016  para

investigar  a  possível  ocorrência  dos  delitos  previstos  na  Lei  nº  13.260/16,

perpetrados  por  brasileiros  que,  em  tese,  integrariam  e/ou  promoveriam  a

organização terrorista internacional Estado Islâmico (EI).2

À época da instauração, foram juntadas as Informações Policiais

n.º 0033  e 004/20164 -DAT/DIP/PF, bem como o Memorando s/n.º do FBI (Federal

Bureau of Investigation), os quais davam conta de que nacionais brasileiros faziam

promoção  do  Estado  Islâmico  (EI)  na  medida  em  que  difundiam  material  de

propaganda daquela organização, incentivando a filiação àquele grupo, por meio de

redes sociais, notadamente o Facebook.

Diante  dos  elementos  de  informação  presentes  nos  referidos

expedientes iniciais, após representação da autoridade policial, foi deferido por esse

Juízo,  através  dos  autos  do  pedido  de  quebra  de  sigilo  nº  5023595-
2Também conhecidos pelos acrônimos DAESH, ISIS ou ISIL.. É extreme de dúvida que o EI é organização
terrorista para a legislação brasileira, nos moldes do previsto no art. 19 da LET, o qual alterou o art. 1º, § 2º,
II, da Lei n.º 12.850/2013 (“às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos
atos de terrorismo legalmente definidos”). Neste sentido, conforme o art. 2º da LET, é inegável que o EI
pratica atos que atentam contra a integridade física e a vida de terceiros, com intuito de gerar terror mundial e
motivação de discriminação religiosa. O EI defende o retorno do Califado, com obediência à lei religiosa
(“sharia”), e extermínio dos infiéis, ou seja, todos aqueles que não sigam a vertente salafista do islamismo
sunita.
3 IPL.  Evento 1.2 – Trata  pesquisa em fontes abertas com intuito de identificar brasileiros que estariam
difundindo propaganda do grupo extremista Estado Islâmico (DAESH) em plataformas de redes sociais, em
especial Facebook. 
4 IPL. Evento 1.3 – Trata de informação sobre o menor M.B.S.

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

3



81.2016.4.04.7000  o  acesso  ao  conteúdo  privado  armazenado  dos  seguintes

suspeitos de promoverem e/ou integrarem o EI nas redes sociais: Antônio Andrade

dos Santos Júnior, Alisson Luan de Oliveira, Israel Pedra Mesquita, Oziris Moris

Lundi dos Santos Azevedo, Leonid El Kadre de Melo, Levi Ribeiro Fernandes de

Jesus, Marcos Mário Duarte e o menor M.B.S.(até então como suposta vítima de

promoção de organização terrorista).

Também  foi  representada  e  deferida  a  interceptação  de

comunicações telefônicas dos suspeitos acima, conforme consta nos autos do pedido

de quebra de sigilo nº 5030120-79.2016.4.04.7000/PR.

Na  sequência,  após  realização  de  análise  parcial  informações

coligidas  a  partir  da  decretação  judicial  de  afastamento  de  sigilos  de  dados,

telemáticos  e  telefônicos5,  foram decretadas,  no  dia  18/07/2016,  i) a  prisão

temporária e busca e apreensão, inicialmente, em desfavor de doze suspeitos Leonid

El  Kadre  de  Melo,  Oziris  Moris  Lundi  dos  Santos  Azevedo,  Alisson  Luan  de

Oliveira, Antônio Andrade dos Santos Junior, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro

Fernandes  de  Jesus,  Hortêncio  Yoshitak,  Marcos  Mário  Duarte,  Daniel  Freitas

Baltazar,  Vitor Barbosa Magalhães, Valdir Pereira da Rocha e de Mohamad Mounir

Zakaria6, ii) a condução coercitiva e busca e apreensão  em desfavor de LEANDRO

FRANÇA DE OLIVEIRA e  Ahmad Al Khatib7 e iii) busca domiciliar na residência

do menor M.B.S.8O cumprimento das medidas acima,  em 21/07/2016,  iniciou a

primeira fase ostensiva desta investigação.

5 Eventos  9,  28,  45  e  65  dos  autos  nº  5023595-81.2016.404.7000  e  evento  8  dos  autos  nº  5030120-
79.2016.404.7000.

6 e-proc 5033189-22.2016.4.04.7000/PR, evento 62.
7 E-proc 5033189-22.2016.4.04.7000, evento 62.
8 vide representação criminal nº 5035197- 69.2016.4.04.7000/PR
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Com a continuidade das investigações, verificou-se que o menor

M.B.S, antes de vítima de corrupção de menores, seria ele próprio um dos maiores

incentivadores e promotores da filiação ao EI. Desta forma, esse Juízo destacou a

parte desta investigação referente ao menor e determinou o encaminhamento à 3ª

Promotoria de Justiça de Caldas Novas/GO9.

Ademais,  identificou-se  um  segundo  grupo  de  brasileiros,  a

maioria residente no Estado de São Paulo, que mantinha relação com o primeiro

grupo. Esse novo fato deu ensejo à representação por novas medidas cautelares de

busca e apreensão domiciliar, prisões temporárias e conduções coercitivas, contidas

nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 5037445-08.2016.4.04.7000/PR, todas

deferidas pelo Juízo. No dia 09/08/2016, o Juízo decretou a i) prisão temporária de

FERNANDO  PINHEIRO CABRAL e Luís Gustavo de Oliveira10 e  ii) condução

coercitiva,  busca  domiciliar  e  interceptação  telefônica de Davi  Izidoro,

GILBERTO GONÇALVES e SARA MARTINS RIBEIRO.11 

Na sequência,  passou-se  a  investigar,  também,  Isac  Pinheiro  dos

Santos, o qual compartilhou material de apoio ao E.I com o menor M.B.F. Consta

dos autos que, ISAC possuía contra si antecedente criminal por roubo e homicídio e

mandado de prisão definitiva em aberto. Desta feita, somado esses fatos à possível

relação deste com outros investigados, após representação policial, o Juízo decretou

a prisão temporária de ISAC, em 18/08/2016.12

Das provas obtidas com a segunda fase ostensiva da investigação,

mormente a análise do celular do jornalista e a oitiva de  SARA, representou-se,

novamente, pela terceira (cumprimento em 06/09/2016) e quarta fases ostensivas da

9 Eproc 5035197-69.2016.4.04.7000/PR - Representação criminal.
10 E-proc  5037445-08.2016.4.04.7000 , evento 22.
11  E-proc  5037445-08.2016.4.04.7000 , evento 22.
12 Autos do pedido de prisão temporária nº  5038530-29.2016.4.04.7000/PR – Evento 15.
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investigação  (cumprimento  em  20/10/2016),  com  a  determinação  da  condução

coercitiva de DANILO FRANCINI DOS SANTOS, Chrystian Fabiano Gimenes13 e

Matheus Luís da Conceição14.

Ao termo do prazo das  prisões  temporárias,  no dia  16/09/2016,

após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério

Público Federal, foi decretada a Prisão preventiva de  Leonid El Kadre de Melo,

Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Israel Pedra Mesquita, Alisson Luan de Oliveira,

Oziris Moris Lundi Dos Santos Azevedo, FERNANDO PINHEIRO CABRAL, Luís

Gustavo de Oliveira e Hortêncio Yoshitake.15 

No  ensejo,  o  douto  Juízo  revogou  a  prisão  temporária

anteriormente  decretada  e  concedeu  a  liberdade  condicional  aos  investigados

Antônio Andrade dos Santos Júnior, Marcos Mário Duarte, Daniel Freitas Baltazar,

Vitor Barbosa Magalhães, Mohamad Mounir Zakaria e Valdir Pereira Da Rocha,

vinculada ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda,  no mesmo dia  (16/09/2016),  o  Parquet Federal  ofereceu

denúncia16 em que descreve pormenorizadamente as condutas levadas a cabo por

parte de 1) Leonid El Kadre de Melo, 2) Oziris Moris Lundi Dos Santos Azevedo,

3)  Alisson Luan de Oliveira, 4)  Israel Pedra Mesquita, 5) Levi Ribeiro Fernandes

De  Jesus,  7)  Hortencio Yoshitak  e 8)  FENANDO PINHEIRO  CABRAL

culminando por  atribuir  as  práticas  dos  delitos  capitulados  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.

13 e-proc 5044214-32.2016.4.04.7000, evento 8
14 e-proc  5051546-50.2016.4.04.7000, evento 8
15E-proc  5046615-04.2016.4.04.7000/PR, Evento 10, DESPADEC1
16 Ação Penal nº 5046863-67.2016.4.04.7000, evento 1

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

6



A  despeito  do  oferecimento  da  denúncia,  as  investigações

continuaram acerca das condutas praticadas pelos outros investigados:  Ahmad Al

Khatib,  Antônio Andrade dos Santos Júnior,  Chrystian Fabiano Gimenes,  Daniel

Freitas Baltazar, DANILO FRANCINI DOS SANTOs, Davi Izidoro, GILBERTO

GONÇALVES RIBEIRO FILHO, Isac Pinheiro dos Santos, LEANDRO FRANÇA

DE OLIVEIRA,  Marcos  Mário  Duarte,  Matheus  Luís  da  Conceição,  Mohamad

Mounir Zakaria,   SARA MARTINS RIBEIRO, Valdir Pereira Da Rocha e  Vitor

Barbosa Magalhães. 

Com relação a Valdir Pereira da Rocha sobreveio a informação de

seu óbito, motivo pelo qual foi declarada extinta a sua punibilidade. (IPL, evento

586).

No que diz respeito a Isac Pinheiro dos Santos e Daniel Baltazar,

após  parecer  ministerial,  o  d.  Juízo  declinou da  competência/  atribuição  para  o

processo  e  julgamento  das  respectivas  condutas  em  favor  do  Juízo  Federal  do

Distrito Federal17 e Juízo de Direito da Comarca de Caucaia/CE18.

Por fim, a autoridade policial relatou o feito19 e indiciou Marcos

Mário Duarte, Mohamad Mounir Zakaria,  LEANDRO FRANÇA DE OLIVEIRA,

SARA MARTINS RIBEIRO, DANILO FRANCINI DOS SANTOs, Davi Izidoro,

GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO FILHO e o Jornalista mencionado no início,

pela prática descrita no artigo 3º, da Lei 13.260/2016 e alguns, também, pela prática

do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.

Noutro norte,  a  autoridade policial  deixou de indiciar  Ahmad Al

Khatib,  Antônio Andrade dos  Santos  Júnior  e  Vitor  Barbosa Magalhães  porque,

17IPL 5023557-69.2016.4.04.7000, evento 473
18IPL 5023557-69.2016.4.04.7000, evento 640, em 11/11/2016.
19 IPL. Evento 702.2
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apesar da existência dos fartos indícios de apoio e promoção do Estado Islâmico,

todas as conversas registradas e analisadas pelo DAT são anteriores à vigência da lei

13.260/2016.

Deixou, também, de indiciar Matheus Luís Pedro Da Conceição por

atipicidade da conduta.

Quanto a Chrystian Fabiano Gimenes, ante a menoridade deste na

época  dos  fatos,  a  autoridade  policial  representou  pelo  declínio  da  análise  e

julgamento do feito ao Juizado da Criança e do Adolescente em Franca/SP.

A presente  denúncia  visa  responsabilizar,  na  forma  a  seguir

descrita, as pessoas que não foram objeto da primeira denúncia ofertada na

aludida operação. Isso porque na ocasião da primeira denúncia a investigação

ainda não estava concluída em face de todos os investigados, fato que somente

aconteceu  posteriormente.  Apenas  uma  das  pessoas  ora  denunciadas

(FERNANDO),  também  foi  réu  no  primeiro  processo,  mas  em  virtude  de

provas  de  novos  crimes  deve  ser  responsabilizado  cumulativamente  nos

presentes autos.

2. DA PROMOÇÃO DO ESTADO ISLÂMICO PELOS DENUNCIADOS  

Os denunciados  DANILO,  SARA,   GILBERTO e  LEANDRO,

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 Síria20, por meio de publicações em redes sociais, troca de

20- Também conhecida pelos acrônimos na língua inglesa ISIS ou ISIL. Em árabe, ad-Dawlat al-Islāmiyah fī
al-ʿIrāq wa sh-Shām, com acrônimos Da'ish/Daesh, 
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materiais  e  diálogos  em  grupos  de  aplicativos.  Em  inúmeras  ocasiões,  os

denunciados demonstraram devoção à organização terrorista, afirmando, inclusive,

intenção de ação terrorista no decorrer dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

DANILO  e  SARA praticaram o delito em tela em associação ao

ora  denunciado  FERNANDO,  também  réu  na  Ação  Penal  nº  5046863-

67.2016.4.04.700021 

A atuação dos denunciados se deu, essencialmente, por meio das

seguintes formas: 1) publicações em perfis da rede social Facebook, 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  e  4)

diálogos em grupos fechados por meio do aplicativo Telegram.

Os  crimes  ora  perpetrados  foram  descortinados  no  bojo  da

denominada “Operação Hashtag”.À época da instauração do IPL, foram juntadas as

Informações  Policiais  n.º  00322 e  004/201623 -DAT/DIP/PF,  bem  como  o

Memorando s/n.º do FBI (Federal Bureau of Investigation), os quais davam conta

de que nacionais brasileiros faziam promoção do Estado Islâmico (EI) na medida

em que  difundiam material  de  propaganda  daquela  organização,  incentivando  a

filiação àquele grupo, por meio de redes sociais, notadamente o facebook.

Nesse contexto, a Divisão Antiterrorismo (DAT), em pesquisa nas

redes sociais  em fontes abertas,  em acesso à página "Apoiadores Brasileiros do

"Estado Islâmico"-ISIL Desmascarados"24 no Facebook, deparou-se com a denúncia

21 em razão da denúncia ofertada por esse Parquet pela prática do delito capitulado no art. 3º da Lei nº
13.260/16 (Promoção do Estado Islâmico).

22 IPL. Evento 1.2 – Trata  pesquisa em fontes abertas com intuito de identificar brasileiros que estariam
difundindo propaganda do grupo extremista Estado Islâmico (DAESH) em plataformas de redes sociais, em
especial Facebook. 
23 IPL. Evento 1.3 – Trata de informação sobre o menor M.B.S.
24https://www.facebook.com/apoiadoresdoeidesmarcarados/?fref=photo
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de  que  o  perfil  do  denunciado LEANDRO (ID  100010140669252)  seria  um

apoiador  do  Estado  Islâmico.  Em  sua  foto  de  perfil,  LEANDRO  ostentava  o

Estandarte  Negro,  bandeira  adotada  pelo  Estado Islâmico como símbolo  de  sua

organização terrorista.

Informação 11-16 – DAT/DIP/PF25

25 IPL, evento 415.9
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Informação 11-16 – DAT/DIP/PF26

Essas  informações  culminaram  na  decretação  judicial  de

afastamento de sigilos de dados, telemáticos e telefônicos (eventos 9, 28, 45 e 65

dos  autos  nº  5023595-81.2016.404.7000  e  evento  8  dos  autos  nº  5030120-

79.2016.404.7000). 

Na  continuidade  da  investigação,  foram  obtidas,  pela  Divisão

Antiterrorismo do Serviço de Inteligência da Polícia Federal, grande quantidade de

mídia e equipamentos apreendidos e, ainda, relatórios de atividades em redes sociais

fornecidos principalmente pela empresa Facebook.

A partir dessas informações, identificou-se um segundo grupo de

brasileiros, do qual faziam parte os ora denunciados  GILBERTO  e SARA.  Esta

última mantinha relação com pessoas do primeiro grupo.

GILBERTO, também conhecido pela alcunha “Mohammad Nabil

Ribeiro”, foi alvo da segunda fase ostensiva dessa operação, ocasião em que foram

26 IPL, evento 415.9
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expedidos  contra  si  mandados  de  busca  e  apreensão  e  condução  coercitiva.  Da

análise do material apreendido, bem como, do relatório das redes sociais, constatou-

se que o denunciado fazia parte  grupo do  Facebook denominado “Defensores da

Sharia”, no qual diversos investigados na operação e réus na ação penal 5046863-

67.2016.4.04.7000 faziam promoção ao Estado Islâmico e defendiam a implantação

literal da lei islâmica no Brasil.

SARA foi  alvo  da  segunda  fase  ostensiva  desta  investigação,

ocasião em foram expedidos contra si mandados de busca e apreensão domiciliar e

condução  coercitiva.  Ela  surgiu  no  bojo  da  investigação  policial  em  razão  do

relacionamento virtual com o denunciado  FERNANDO,  conhecido por “Ahmad

Faaiz”27, e também com o perfil operado pelo então menor “M.B.S”, conhecido por

“Ismail Abdul Jabbar Al-Brazili”. 

Da análise do material angariado no caderno investigatório, ficou

claro que  SARA participava de um grupo liderado por  FERNANDO,  voltado à

Promoção do Estado Islâmico. Isso ficou plenamente comprovado no depoimento

da  denunciada  prestado  perante  a  autoridade  policial28,  ao  afirmar  que  se

considerava simpatizante do grupo terrorista Estado Islâmico, além de fazer parte de

um grupo, que planejava a execução de atos terroristas. A função da denunciada,

nesse grupo, seria recrutar mulheres para formar uma célula do Estado Islâmico no

Brasil. Registra-se, ainda, que além de outros, fazia parte do grupo o denunciado

DANILO (Sley Jihad ou Jihad Sley).29

DANILO,  também  conhecido  por  “Sley  Jihad,   Jihad  Sley  ou

Suleyman Mahmud 'Ahmad”, foi alvo da terceira fase ostensiva da investigação,

ocasião  em  que  foram  expedidos  contra  si  mandados  de  busca  e  apreensão

27 Réu na ação penal supracitada.
28 E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
29 E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
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domiciliar e condução coercitiva. Da análise dos elementos colhidos a respeito do

denunciado, verificou-se que ele também era integrante do Grupo “Jundallah”30, do

Telegram  (Informação  Policial  013/201631).  Tal  grupo  foi  uma  ferramenta  de

comunicação utilizada pelos réus da ação penal supramencionada Levi, Hortêncio

(usuário Teo Yoshi), Oziris (usuário Abu Ali), Alisson (usuário Alisson Mussab),

Leonid  (usuário  ABU  KHALLED),  Luís  Gustavo  (usuário  Nur  Al  Din),  e  por

DANILO para compactuar,  de forma sigilosa,  planos relativos a atentados, bem

como para troca de notícias e informações e outros meios de promoção do Estado

Islâmico. Tratava-se, portanto, de mais um mecanismo de promoção do EI entre

seus participantes (Informações n.º 13/201632 e 146/201733).

Além  do  grupo  Jundallah,  DANILO utilizava  reiteradamente  a

rede social Facebook para a promoção do Estado Islâmico. Consoante relatório de

atividade  da  rede  social,  o  denunciado  trocou  mensagens  com i)  o  denunciado

GILBERTO (perfil Mohammad Nabil Ribeiro- id 100005793184918- entre os dias

24 de julho a 30 julho de 2016),  ii)  a denunciada  SARA (perfil Sara Cristina ID

100012811602718- entre os dias 19 de julho a 06 de agosto de 2016) e iii)  com o

denunciado FERNANDO  (Perfil Fernando Pinheiro ID 1251017549 - entre os dias

19 de outubro de 2015 e 26 de julho de 2016).

Nesse  ponto,  sobreleva-se  a  estreita  aproximação  entre  os

denunciados DANILO, SARA e FERNANDO revelando-se o vínculo associativo

entre esses para o fim de praticar crimes.

Bem  a  propósito,  muito  embora  FERNANDO já  tenha  sido

denunciado  nos  autos  da  ação  penal  5046863-67.2016.4.04.7000,  pela  prática

30Tradução: Soldados de Deus
31 E-proc 5023595-81.2016.4.04.7000/PR, Evento 133.
32 IPL. Evento 415.11
33 IPL. Evento 702.15

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

13



delitiva prevista no artigo 3º, da Lei 13.260/2016, e artigo 288, do Código Penal,

por ter, em associação com os demais réus, promovido o Estado Islâmico, observa-

se,  in casu,  que  FERNANDO também se associou com os denunciados  SARA e

DANILO para o fim específico de cometer o crime em roga.

A  toda  evidência,  restou  claro  que  os  denunciados  de  forma

voluntária e consciente da ilicitude da conduta promoveram a organização terrorista

Estado Islâmico por meio de publicações de comentários, imagens e vídeos links de

sites  de  notícias  do grupo extremista  e  conversas  e  atos  em aplicativos  e redes

sociais – em ambientes públicos e privados. 

Nessa  toada,  para  que  fique  indene  de  dúvidas,  analisar-se-á  de

forma pormenorizada a conduta delitiva de cada denunciado, por tópico. Contudo,

antes de adentrar na análise individualizada, importante introduzir noções sobre a

legislação nacional e internacional acerca do combate ao terrorismo, bem como, a

classificação do Estado Islâmico como organização terrorista.

3 DA LEGISLAÇÃO SOBRE O COMBATE AO TERRORISMO

3.1 Análise da legislação internacional sobre o combate ao terrorismo

O terrorismo é um fenômeno muito antigo, mas ganhou visibilidade

globalizada intensa a partir dos atentados de 11/9/01, nos EUA (Nova York),  de

Beslan (Rússia), em 1 e 3/9/2004, de Bali (Indonésia), em 12/10/2002, de Madri

(Espanha),  em  11/03/2004,  de  Mumbai  (Índia),  em  26  a  29/11/2008,  da

Universidade Garissa (Quência), em 2/4/15, Moscou (Rússia), em 23 a 26/10/2002,

de Ancara (Turquia),  em 10/4/15, de Londres (Inglaterra), em 7/7/2005, de Paris
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(França),  no  dia  7/1/15  (ataque  ao  Charlie  Hebbo),  de  Paris  novamente,  em

13/11/18, da Bélgica, em 2016, etc.34

A conceituação do fenômeno terrorista tem se apresentando como

uma tarefa tormentosa no cenário mundial, seja em razão da complexidade desse

fenômeno, seja pela responsabilidade de sua manifestação de diversas formas em

inúmeras partes do mundo, entre outros fatores.

Apesar de não haver consenso a respeito de um conceito universal

de  terrorismo  parece  haver  concordância  quanto  à  necessidade  de  um  fator

específico para a sua constituição, derivado de seu próprio nome: a utilização do

terror imbuído no discurso de ódio. O próprio termo terrorismo, em sua acepção

comum,  significa  “[…]  um  estado  psíquico  de  grande  medo  ou  pavor”.35 A

finalidade primeira do ato terrorista é a de “provocar terror social ou generalizado”36

Nesse sentido, os ataques como o de 11 de setembro de 2001, aos

trens em Madrid em 2004 e ao metrô de Londres em 2005, por exemplo, foram

classificados como ataques terroristas porque geraram o estado psíquico de grande

medo e pavor.

Diante desse cenário, buscou-se, prontamente, implementar novos

mecanismos jurídicos de combate à nova ameaça. Mecanismos estes destinados não

só à repressão de atos terroristas em sentido estrito, mas, também, à sua prevenção,

coibindo-se ações que têm como propósito o desenvolvimento de grupos e entidades

voltadas à prática desses atos.

34 CUNHA, Rogério Sanches et al. Terrorismo. Comentários, artigo por artigo, à Lei 13.260/2016. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 11.

35 CALLEGARI,  André  Luís,  et  al.  O crime de  terrorismo.  Reflexões  críticas  e  comentários  à  Lei  de
Terrorismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p.33

36 CUNHA, Rogério Sanches et al. Terrorismo. Comentários, artigo por artigo, à Lei 13.260/2016. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 11.
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No âmbito internacional, verifica-se 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 1373/200137, 1624/200538 e 2178/201439, do Conselho de Segurança das

Nações Unidas.

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.

37 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.”

38 A Resolução 1624/2005  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.

39 A Resolução  2178/2014  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.
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No  que  diz  respeito  ao  plano  interno  dos  Estados  Nacionais,

observa-se, igualmente, a tentativa de se coibir condutas tendentes à promoção do

terrorismo e de organizações terroristas por meio de sua incriminação.

O Código Penal espanhol, por exemplo, estabelece, em seu artigo

572, item 1, que quem promover, constituir, organizar ou dirigir uma organização

ou grupo terrorista será castigado com as penas de prisão de oito a quatorze anos e

inabilitação especial para emprego ou cargo público de oito a quinze anos.40

O artigo 575, do mesmo diploma determina, por seu turno, que será

punido com pena de prisão de dois a cinco anos quem, com a finalidade de cometer

alguns  dos  delitos  previstos  no  seu  Capítulo  VII  –  das  organizações  e  grupos

terroristas e dos delitos de terrorismo –, acesse de maneira habitual um ou vários

serviços  de  comunicação  acessíveis  ao  público  on-line  ou  conteúdos  acessíveis

através da internet ou de um serviço de comunicações eletrônicas cujos conteúdos

estejam dirigidos ou resultem idôneos a incitar à incorporação a uma organização ou

grupo terrorista ou a colaborar com qualquer deles ou em seus fins.41

A legislação  repressiva  italiana  também incrimina  a  conduta  de

promover organização terrorista. O artigo 270-bis, do Código Penal, estabelece, em

sua parte inicial, que “aquele que promove, constitui, organiza, dirige ou financia

associações que se propõem à realização de atos de violência com finalidade de

40 “Quienes  promovieran,  constituyeran,  organizaran o dirigieran  una organización  o  grupo terrorista
serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de ocho a quince años.”

41“[…]  Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o
varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet
o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para
incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en
sus fines.  Los hechos  se entenderán cometidos en  España cuando se  acceda a los  contenidos desde  el
territorio español. […]”
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terrorismo ou de eversão da ordem democrática é punido com a reclusão de sete a

quinze anos.42

Na Alemanha,  o  Strafgesetzbuch,  em seu § 129 a,  item 5,  parte

inicial, prevê que quem apoiar  uma organização tida como terrorista será punido

com penas que chegam à privação de liberdade por dez anos43

Na  Bélgica,  o  Código  Penal  passou,  a  partir  de  2013,  com  a

inclusão do artigo 120bis, a prever a pena de prisão de cinco a dez anos e multa de

cem a cinco mil euros a quem divulga ou coloca à disposição de outra forma uma

mensagem com a  intenção  de  incitar,  direta  ou  indiretamente,  à  prática  de  ato

terrorista.44

Na França, em reação aos graves atentados ocorridos em Paris, no

ano de 2015, alterou-se, por meio da Lei nº 2016-731, de 3 de junho de 2016, o

Código Penal, acrescentando-lhe o artigo 421-2-5-2, que estabelece que “o fato de

consultar habitualmente um serviço de comunicação pública on-line, fornecendo

mensagens, imagens ou representações, seja provocando diretamente a prática de

atos de terrorismo, seja fazendo apologia a esses atos, quando, para este fim, esse

serviço  incluir  imagens  ou  representações  que  mostrem a  prática  de  tais  atos,

42Art.  270-bis.  Associazioni  con  finalità  di  terrorismo  anche  internazionale  o  di  eversione  dell'ordine
democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento
di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione
da sette a quindici anni. (…).
43 “(5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Vereinigung unterstützt, wird in den Fällen der

Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in den Fällen des Absatzes 3
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.(…).”

44Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition  du
public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [2 directement ou indirectement]2 à la
commission d'une des infractions visées [2 aux articles 137 ou 140sexies]2, à l'exception de celle visée à
l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq
mille euros [2 ...]2.]1
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consistentes em atentados voluntários à vida, é punível com pena de prisão de dois

anos e multa de € 30.000.”45

No Reino Unido, como resposta aos ataques ao metrô de Londres

em 2005, o Parlamento aprovou o Terrorism Act de 2006, que dispõe que é crime

publicar  ou  fazer  com  que  outro  publique  uma  “declaração  suscetível  de  ser

entendida por alguns ou todos os membros do público ao qual ela se destina como

um incentivo direto ou indireto ou outra forma de induzimento para o cometimento,

preparação  ou  instigação  de  atos  de  terrorismo  ou  de  delitos  previstos  em

Convenções”46,  incluindo,  entre  essas  declarações,  aquelas  que  “glorifiquem  o

cometimento ou preparação – seja no passado, no futuro ou em geral – desses atos e

delitos” e “a partir das quais se pode razoavelmente esperar que aqueles membros

do público infiram que o que está sendo glorificado o está sendo como conduta que

deve ser imitada em circunstâncias existentes.11” O ato normativo em questão ainda

prevê  que  é  irrelevante  “se  alguém  é,  de  fato,  encorajado  ou  induzido  pela

declaração  a  cometer,  preparar  ou  instigar  qualquer  ato  [terrorista]  ou  delito

[previsto em Convenções]”.47

Pelo que se vê, a incriminação de condutas voltadas ao apoio e à

promoção  de  atos  e  organizações  terroristas  é  uma  tendência  internacional  de

repressão e de prevenção do terror.

45“Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition
des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme,
soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations
montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes  volontaires à la vie est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.(…).”
46 This section applies to a statement that is likely to be understood by some or all of the members of the
public to whom it is published as a direct or indirect encouragement or other inducement to them to the
commission, preparation or instigation of acts of terrorism or Convention offences.
47  It is irrelevant for the purposes of subsections (…) whether any person is in fact encouraged or induced

by the statement to commit, prepare or instigate any such act or offence.
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3.2. Análise da Lei nº 13.260/16 e da legislação nacional sobre o combate ao

terrorismo

Em 17 de março de 2016,  foi  publicada em solo nacional a  Lei

13.260/2016, mais conhecida como Lei Antiterrorismo. Este diploma, que entrou

em vigor no mesmo dia de sua publicação, regulamenta o disposto no inciso XLIII48

do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo e tratando de suas

disposições  investigatórias  e  processuais,  além  de  reformular  o  conceito  de

organização terrorista.49

Logo  de  início,  o  artigo  2º50 é  o  cerne  da  Lei  Antiterrorismo.

Contemplando 9 (nove) verbos nucleares,  o dispositivo visa tipificar e definir  o

crime de terrorismo, desde que praticados por razões de xenofobia, discriminação

ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, cometidos com a finalidade de provocar

terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou

a incolumidade pública. 51

Além de tipificar os  atos terroristas,  a  Lei  em comento,  em seu

artigo  3º,  também  prevê  punição  para  quem  promover,  constituir,  integrar  ou

prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista,

conforme se verá em seguida.

48- Art. 5º,  XLIII:  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;
49 CUNHA, Rogério Sanches et al. Terrorismo. Comentários, artigo por artigo, à Lei 13.260/2016. Salvador:

JusPodivm, 2017, p.  159.
50 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. 

51 CUNHA, Rogério Sanches et al. Terrorismo. Comentários, artigo por artigo, à Lei 13.260/2016. Salvador:
JusPodivm, 2017, p.  175
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In  casu, organizações  terroristas  são  entendidas  como  aquelas

voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos (art. 19).

Nesse  cenário,  inarredável  a  caracterização  do  grupo  extremista

Estado  Islâmico  como  uma  organização  terrorista  nos  moldes  delineados  pela

legislação pátria. Afinal, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de

raça,  cor,  etnia  e  religião, o  grupo  expõe  a  perigo  pessoa,  patrimônio,  paz  e

incolumidade públicas, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado.

Há,  inclusive,  reconhecimento  do  Ministério  das  Relações

Exteriores  do  Brasil,  desde  novembro  de  2015,  por  meio  de  inúmeras  notas

(exemplificativamente, nota 43452, de 13/11/2015, relativa ao atentado em Beirute;

nota  8453,  de  29/02/2016,  relativa  aos  atentados  no  Iraque;  e  nota  27854,  de

27/07/2016,  relativa aos atentados na Síria)  nesse sentido.  Nos pronunciamentos

oficiais o Governo Brasileiro aberta e expressamente refere-se ao Estado Islâmico

como “organização terrorista” e  “grupo terrorista”. 

Além  disso,  o  Governo  Brasileiro,  por  meio  da  nota  46755,  de

24/11/2015,  saudou  a  adoção,  por  unanimidade,  da  Resolução  n.º  2249  do

Conselho das Nações Unidas, que conclama Estados Membros das Nações Unidas

a  tomarem  todas  as  medidas  necessárias,  em  conformidade  com  o  Direito

Internacional,  para combater o autodenominado "Estado Islâmico", que constitui

ameaça sem precedentes à paz e à segurança internacional. 

52-  Disponível  em:  <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/12389-atentado-em-beirute>.
Acesso em 27 marc 2017.
53-Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/13279-
atentadosiraquefevereiro2016>Acesso em 27 marc 2017.
54-  Disponível  em:  <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14512-atentadossiriajulho2016>.
Acesso Acesso em 27 mar 2017.
55- Disponível  em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/12527-resolucao-do-conselho-de-
seguranca-das-nacoes-unidas-sobre-combate-ao-autodenominado-estado-islamico>. Acesso em 27 mar 2017.
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Por fim, em 06/07/2016, por meio do Decreto n.º 8.79956, o Brasil

comprometeu-se a executar  e cumprir  integralmente  a Resolução n.º  2253/2015,

adotada pelo Conselho das Nações Unidas em 17/12/2015. Tal documento reafirma

a  Resolução  n.º  2249/2015  (dentre  outras),  e  tem  como  finalidade  atualizar  e

fortalecer o regime de sanções, imposto pela Resolução 1267 (1999), relativo ao

Estado Islâmico no Iraque e no Levante e à Al-Qaeda.

Note-se um dos trechos do documento internacional, ratificado pelo

Brasil,  em que há  menção expressa ao Estado Islâmico no Iraque e no Levante

(grifos):

Reafirmando que o terrorismo em todas as suas formas e manifestações
constitui  uma  das  mais  sérias  ameaças  à  paz  e  à  segurança  e  que
quaisquer  atos  de  terrorismo  são  criminosos  e  injustificáveis,
independentemente de suas motivações, não importando quando, onde e
por quem sejam cometidos, e reiterando sua inequívoca condenação do
Estado  Islâmico  no  Iraque  e  no  Levante  (ISIL na  sigla  em inglês,
conhecido também como Daesh), da Al-Qaeda e de indivíduos, grupos,
empresas e entidades a eles associados por contínuos e múltiplos atos
criminosos  de  terrorismo  com o  objetivo  de  causar  a  morte  de  civis
inocentes e outras vítimas, destruir patrimônio e solapar profundamente
a estabilidade; (…)

Como  se  vê,  há  amplo  reconhecimento  do  grupo  extremista

Estado Islâmico como organização terrorista, tanto no cenário interno como no

internacional. 

Acrescente-se que o repúdio ao terrorismo é um dos princípios das

relações internacionais trazidos pela Constituição Federal (art.  4º,  inciso VIII);  e

56- Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2253 (2015), de 17 de dezembro de 2015,
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que atualiza e fortalece o regime de sanções, imposto pela
Resolução 1267 (1999), relativo ao Estado Islâmico no Iraque e no Levante e à AL-QAEDA. Disponível
em:<https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/CD739A13F015800A83257FE90
041110A?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,Estado%20Isl%E2mico>Acesso em 27 mar 2017.
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que, conforme já referido, a própria Carta Magna prevê a sua criminalização (art. 5º,

XLIII).

Portanto, não faltam instrumentos legislativos a justificar o combate

aos atos de terror,  tampouco a caracterizar o Estado Islâmico como organização

terrorista.

3.3 Da promoção da Organização Terrorista Estado Islâmico

Para  que não restem dúvidas  acerca  da tipificação imputada aos

denunciados de  promoção de organização terrorista, tecem-se breves comentários

ao art. 3º da Lei n.º 13.260/2016. 

Referido  dispositivo  prevê  como  crime:  “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”.

O  termo  promover pode  ter  diversos  significados,  tais  como

“fomentar”, “proporcionar meios para que algo aconteça”; “dar impulso para que

algo aconteça”; “ser a causa de algo” e “fazer propaganda positiva de algo”.57

O  dicionário  Aurélio58,  exemplificativamente,  assim  conceitua

(grifos): 

Promover:  1.  Dar  impulso  a;  trabalhar  a  favor  de;  favorecer  o

progresso de; fazer avançar;  fomentar; (…) 2. Fazer avançar; dar; (…) 3. Ser a

57- Disponível em: <http://www.sinonimos.com.br/promover/>. Acesso em 27 mar 2017.
58- Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 3 ed. Curitiba:
Positivo. 
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causa de; causar; gerar; provocar; originar; (..) 4. Requerer, solicitar, propondo; (…)

5. Diligenciar para que se realize, se efetue, se verifique; (…) 6. Elevar a (cargo ou

categoria superior). 

Dessa forma, no contexto dos autos, evidente que a postagem de

vídeos,  fotos,  mensagens,  livros  e  demais  materiais  alusivos  e  em exaltação ao

grupo extremista Estado Islâmico, em redes sociais, caracteriza-se como   promoção

da organização terrorista. Afinal, redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram

podem ser acessadas por qualquer indivíduo, de qualquer país, a qualquer momento,

através  da  rede mundial  de  computadores.  No que tange  aos  perfis  “fechados”,

também podem ser visualizados por todos os “amigos” do usuário, o que mantém o

caráter público da manifestação. 

Da  mesma  forma,  a  troca  de  materiais  em  grupos  fechados  de

conversação online, em que pese não alcance terceiros, configura-se como forma de

promoção  dos  atos  de  terror  praticados  pelo  grupo  radical.  Isso,  pois  amplia  a

quantidade de materiais entre os envolvidos, o que estimula e facilita a propagação

de tais conteúdos para além dos grupos privados.

Ademais, importa ressaltar a forte e crescente utilização da internet,

pelo  Estado  Islâmico,  como  ferramenta  para  angariar  novos  combatentes  e

promotores de seus atos de terror. As mídias digitais são profundamente exploradas

e  utilizadas  pelo  grupo  extremista  para  a  divulgação  de  seus  atentados  e

pronunciamentos  oficiais  –  os  quais  estimulam a discriminação e  alimentam os

ideais extremistas sustentados pelo grupo.

Com  uma  planejada  estratégia  de  mídia,  o  Estado  Islâmico

consegue angariar cada vez mais simpatizantes; esses, por sua vez, com a troca de

materiais  fortemente  persuasivos  e  com contato  com outros  adeptos,  passam de
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meros  admiradores  a  verdadeiros  promotores  do  grupo  extremista.  Assim,

estimulados pelos “irmãos” e pelos materiais amplamente disponíveis na internet,

deixam a conduta passiva e passam a fazer publicações em suas redes sociais. Em

continuidade,  ingressam  em  grupos  criptografados  de  discussão  e  apresentam

atuação  cada  vez  mais  significativa  -  a  exemplo  da  feitura  de  traduções  dos

pronunciamentos  oficiais  da  organização  terrorista,  para  que  mais  indivíduos

tenham acesso.

A  internet,  nesse  cenário,  mostra-se  um  fonte  rica  e  muito

explorada pelo grupo radical para a divulgação, promoção e crescimento do número

de seus membros. Afinal, a cada compartilhamento de vídeo, notícia, imagem ou

texto  relativo  ao  Estado  Islâmico,  amplia-se  consideravelmente  o  “público”,

alcançando-se indivíduos das mais diferentes nacionalidades e classes.

Muito a propósito, o d. Juiz Federal Substituto da 14ª Vara Federal

de Curitiba, no ensejo do julgamento dos embargos declaratórios interposto pela

DPU no bojo dos autos correlatos nº 5046615-04.2016.4.04.7000 (evento 153), em

uma análise abstrata do fenômeno do terror, argumentou que:

O discurso do ódio não mais faz uso de palanques, rádios e auto-falantes,

mas navega livremente, mediante instrumentos de comunicação virtual. O

fundamentalismo radical  religioso,  tal  qual  era a  prática  dos  discursos

baseados na violência que o antecederam, continua a pregar a destruição

do  corpo  do  outro  como  forma  de  aniquilar  suas  ideias.  Porém,  a

novidade  consiste  no  meio  de  disseminação  das  ideias.  O  ritual  de

ingresso,  inclusive,  também  modernizou-se.  Estes  novos  discursos  de

ódio globalizaram-se, e paradoxalmente utilizam-se da mesma estrutura e

ferramentas criadas pela sociedade livre cujas liberdades fundamentais o

terror visa eliminar. 
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Tal discurso radical navega por meio da "rede mundial de computadores",

e ancora-se nas mentes daqueles que já estejam preparados para cometer

cometer atos em um contexto de incompreensão e violência. O sujeito

predisposto  à  violência  encontra  um  grupo  que  o  aceita.  O  instinto

gregário,  que deveria  levar  à  união das  cédulas  sociais,  levam alguns

agentes a unirem-se a outros que, compartilhando o mesmo ódio, estejam

predispostos a atacar aqueles que não participem de seu próprio rebanho.

O discurso disseminado pelo fundamentalismo religioso apenas justifica à

própria psiquê do agente a legitimidade de ação violenta para a qual já

havia  predisposição,  afastando os  remanescentes  entraves  psicológicos

que o super-ego normalmente impõe a ações voltadas à violência. Neste

sentido, é valiosa a citação de Zygmunt Bauman: Em todas as partes do

globo,  o  solo  está  preparado  para  as  sementes  do  terrorismo,  e  os

'mentores'  itinerantes  dos  atentados  terroristas  podem  razoavelmente

esperar  encontrar  alguns  lotes  férteis  onde  quer  que  parem.  Não

precisam  nem  planejar,  construir  e  manter  uma  estrutura  estrita  de

comando.  Não  são  exércitos  terroristas,  apenas  enxames,  mais

sincronizados que coordenados, com pouca ou nenhuma supervisão, e

apenas cabos ou comandantes de pelotão ad hoc. Com muita frequência,

para que um 'grupo tarefa' nasça aparentemente ad nihilo basta oferecer

um exemplo adequadamente espetacular e deixar que ele seja obsequisa

e prontamente disseminado e martelado em milhões de lares por redes de

TV permanentemente famintas por espectadores, por meio de todas as

auto-tradas da informação ao longo das quais  eles movimentam suas

mensagens. (Bauman, Zygmunt, Medo líquido; tradução, Carlos Alberto

Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.) 

O mal-estar da civilização, que aprofunda as colisões existentes entre o

sujeito e o meio em que vive, nunca foi tão elevado, e cresce a cada dia.

Os  meios  de  comunicação  virtual,  que  praticamente  monopolizam  a

forma de interação humana em alguns aspectos, reforçam o isolamento

social  que  é  a  base  da  opressão  do  sujeito,  pelo  menos  tal  qual  fora
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concebido para viver no momento em que a formação da carga genética e

psicológica se desenvolveram. Ao mesmo tempo um dos motivos deste

mal estar civilizatório que semeia o ódio, a comunicação virtual também

é o meio pelo qual grupos extremistas se comunicam. 

Essa predisposição existente em um ambiente social torna praticamente

impossível  prever  quem  e  o  momento  a  partir  do  qual  o  sujeito  se

"radicaliza",  ao  ponto  de  prometer  fidelidade  a  uma  Organização

Terrorista.  A partir  de  então  se  colocará  em  virtual  disposição  para

planejar e praticar atos violentos contra a sociedade e suas liberdades,

ainda que isto lhe custe a vida.

Outra  característica  do  grupo  que  deve  ser  aqui  enfatizada  é  o

incentivo  a  ataques  individuais,  dos  chamados  “ratos  solitários”.  Trata-se  de

indivíduos  que,  por  adesão  subjetiva  à  causa  do  grupo,  cometem atentados  em

diferentes partes do mundo, sem que formalmente tenham algum dia integrado o EI,

jurado fidelidade, ou mesmo sido reconhecidos pelo grupo.

Em realidade, são verdadeiros integrantes do grupo terrorista em

vista das peculiaridades próprias de atuação deste. Aderem à sua forma de atuar,

ainda que não tenham ligações diretas e concretas com seus integrantes oficiais.

Nesta linha, imprescindível a atuação estatal, a fim de identificar os

perfis que compartilham mensagens de ódio, terror e violência, e interromper tais

manifestações. Não se trata de tolher a liberdade de manifestação, mas de impedir o

crescimento do grupo terrorista mais violento da atualidade. 

Trata-se de evitar um ciclo de retroalimentação, que permite que

pessoas  cada  vez  mais  jovens  (inclusive  menores  de  idade)  se  interessem pela

prática de atos de terror e, aos poucos, por estímulo e persuasão de terceiros atentos
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a  esses  sinais,  se  engajem  nessa  causa  de  ódio  e  intolerância  mundialmente

combatida.

4 DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ANTERIORES A EDIÇÃO DA LEI 13.260

DE 16 DE MARÇO DE 2016

No decorrer da presente denúncia, diversas são as provas acostadas

de  fatos  que  aconteceram  em  data  anterior  à  edição  da  Lei  Antiterrorismo.

Obviamente,  não se pretende aqui  ignorar  os  maiores  preceitos do ordenamento

jurídico  penal,  consubstanciados  nos  princípios  fundamentais  do  art.  5º,  incisos

XXXIX e XL da Constituição Federal. Por tais preceitos, não existe pena sei lei que

a  defina,  e  a  lei  não  pode  retroagir  para  criminalizar  condutas  que  lhe  sejam

anteriores.

Não se objetiva, de forma alguma, a punição por atos anteriores. A

utilização desses  fatos  é feita  como elementos  indicativos  da forma de agir  dos

denunciados e do seu elemento subjetivo. Na facilitação da compreensão dos fatos

posteriores a tipificação das condutas.

Todas as condutas ora processadas aconteceram em data posterior à

Lei Antiterrorismo ou, apesar de se iniciarem em data anterior, continuaram a ser

perpetuadas após sua criminalização.

As postagens de promoção ao Estado Islâmico em grupos sociais,

apesar de muitas delas serem realizadas em data anterior à Lei,  continuaram no

perfil  dos  denunciados  após  a  criminalização  da  conduta.  Dessa  forma,

continuaram, de forma permanente, a “promover” o grupo terrorista. Veja-se que as
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postagens em grupos sociais se diferenciam de meras conversas entre pessoas, cujo

objetivo é apenas transmitir a mensagem em determinado momento. As postagens

podem ser  consideradas  como painéis  físicos  de  propagandas,  permanentemente

visíveis para aqueles que por ali transitarem (ou que, no caso, acessarem os perfis).

São, portanto, crimes permanentes que se mantiveram acontecendo após a edição da

lei.

Já  as  mensagens  privadas  em  datas  anteriores  à  edição  da  Lei

buscam  tão  somente  facilitar  a  compreensão  dos  fatos  que  aconteceram  em

momento posterior.

Registra-se  ainda  que  foram  destacados,  na  presente  denúncia,

materiais apreendidos e arquivos de mídia digital relacionados ao Estado Islâmico.

Em que pese a posse desse material não caracterize a “promoção” ora imputada,

reflete  uma  adesão  prévia  e  necessária  dos  denunciados  aos  ideais  extremistas,

pressuposto  de  qualquer  incentivo  para  adesão  a  uma  determinada  causa.

Comprovam a crença dos denunciados na legitimidade das condutas terroristas.

Feito isso, passa-se à análise pormenorizada e individualizada das

condutas dos denunciados, que configuram a promoção do grupo terrorista, e, logo,

a incidência no art. 3º da Lei em comento.
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5 INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA DENUNCIADO

5.1 DANILO FRANCINI DOS SANTOS

O denunciado  DANILO FRANCINI DOS SANTOS promoveu,

entre as datas 17.03.2016 e 14.08.201659, a  organização terrorista Estado Islâmico

por meio de publicações de comentários, imagens, vídeos, links de sites de notícias

do  grupo  extremista  e  conversas  em aplicativos  e  redes  sociais  (em ambientes

públicos e privados).

DANILO foi alvo da terceira fase ostensiva da operação, ocasião

em que foram expedidos contra ele mandados de busca e apreensão domiciliar e

condução coercitiva.

No  curso  da  investigação  criminal,  colheram-se  as  provas  da

autoria  e  materialidade  delitivas,  as  quais  foram  compiladas  pela  Divisão

Antiterrorismo da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal nas informações  n.º

13, 49, 76, 141, 142/2016 e 146/2017DAT/DIP/PF, conforme abaixo discriminado:

Informação Assunto
Localização nos

 autos

Informação nº 0013-16

Data: 17 JUN 2016 
Assunto: Análise das conversas no Aplicativo Telegram do 
grupo JUNDALLAH 
Referência: Email de denúncia anônima Denúncia - Grupo 
Jundullah - Telegram e 

IPL, evento 415.11

Informação nº 0049-16
Data: 25 AGO 2016 Assunto: Análise das conversas de 
Facebook de DANILO FRANCINI DOS SANTOS Referência:
Relatório Corporativo do Facebook (RCF ) "FB8010" 

IPL, evento 415.45

Informação nº 0076-16 Data: 10 SET 2016 
Assunto: Relação de publicações constantes no(s) Relatório(s) 
Corporativo(s) do Facebook (RCF) do alvo da Operação 

IPL, evento 415.72

59 Consoante informação 0076/16-DAT/DIP/DPF (IPL,  evento 415.72), que trata da análise do perfil  do
Facebook do denunciado, todas as postagens ficaram disponíveis no referido perfil, pelo menos, até a data
de 14/08/2016, quando foi gerado o relatório corporativo do facebook.
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Hashtag – DANILO 
FRANCINI DOS SANTOS. 
Referência(s): Relatório Corporativo do Facebook (RCF) Nº 
FB8010. 

Informação nº 0141-16
Relátrio de Análise de Material Apreendido
NomE: DANILO FRANCINI DOS SANTOS 
“SLEY JIHAD”

IPL,evento 702.9

Informação nº 0142-16
Relátrio de Análise de Material Apreendido
NomE: DANILO FRANCINI DOS SANTOS 
“SLEY JIHAD”

IPL,evento 702.10

Informação nº 0146-16
Data:02/03/2017
Participação de DANILO FRANCINI DOS SANTOS – 
“SLEY JIHAD” no grupo JUNDULLAH

IPL,evento 702.15

DANILO,  sob  a  alcunha  Sley  Jihad, participava  do  grupo

Jundallah60, do Telegram, criado como ferramenta de comunicação utilizada pelos

réus da  ação  penal  nº  5046863-67.2016.4.04.7000  Levi,  Hortêncio61,  Oziris62,

Alisson63,  Leonid64,  Luís  Gustavo65 para  compactuar,  de  forma  sigilosa,  planos

relativos a atentados, bem como para troca de notícias e informações e outros meios

de promoção do Estado Islâmico. Tratava-se, portanto, de mais um mecanismo de

promoção do EI entre seus participantes (Informações n.º 13/201666 e 146/201767).

A  finalidade  delitiva  do  grupo  ficou  explícita  por  meio  das

mensagens  trocadas  entre  DANILO e  outro  indivíduo  não  identificado.  O

denunciado  (Sley  Jihad)  questionou  qual  o  objetivo  do  grupo  e  como  resposta

obteve a afirmação: “este grupo é dos Mujahidin (…)”. Esse termo é o plural de

60Tradução: Soldados de Deus
61 usuário Teo Yoshi
62 usuário Abu Ali
63 usuário Alisson Mussab
64 usuário Abul Khalled
65 \(usuário Nur Al Din
66 IPL. Evento 415.11
67 IPL. Evento 702.15
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mujahid, que significa “combatente”, “alguém que se empenha na luta (jihad)” ou

“guerreiro santo”68. Veja-se:

Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF69

Embora  possa  ter  outros  significados,  no  contexto  em  que  foi

utilizado,  o  termo  mujahidin refere-se  aos  combatentes  armados  dos  grupos

extremistas. Ou seja, os membros do grupo se autoidentificavam como tais e tinham

de forma clara o objetivo do grupo: a troca de informações e a compactuação de

planos acerca de atuações de promoção do Estado Islâmico.

Prova  disso  é  o  conteúdo  das  mensagens  trocadas  entre  os

membros. Há diálogos extremamente graves evidenciando intuito de planejamento

de  atos  terroristas  na  Olimpíada  sediada  no  Rio  de  Janeiro.  Observem-se  as

68- Mujahidin )مجاهدين; também transliterado como mujāhidīn,  mujahedin,  mujaidim, etc.) é a forma plural
de mujahid )مجاهد(, que se traduz literalmente do árabe مجاهدين (muǧāhidīn), como "combatente" ou "alguém
que se empenha na luta (jihad)", embora o termo seja frequentemente traduzido como "guerreiro santo". No
fim do  século XX, a palavra se popularizou através dos  mass-media, aplicando-se quase exclusivamente a
combatentes  armados  que  se  inspiram  no  fundamentalismo  islâmico.  (…)  Já  no  sentido  religioso,  os
mujahidin são combatentes dispostos ao sacrifício da própria vida, em nome de Deus e da religião. De fato,
buscam alcançar a glória da morte em combate, que, segundo o alcorão, será recompensada com o paraíso e
todas as bênçãos reservadas  aos que defendem com coragem e honra os nobres  ideais do  islã.  Existem,
todavia,  certas  regras  para  ser  um  mujahid  e  entregar  a  própria  vida  ao  martírio.  (…).  Fonte:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mujahidin>. Acesso em 29 ago 2016.

69 IPL. Evento 415.11- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
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seguintes mensagens, considerando que kuffar é o termo coletivo de kafir, que em

árabe significa “infiel” (pessoa não muçulmana)70:

Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF71

Na sequência, DANILO (Sley Jihad) também troca mensagens com

Luís Gustavo de Oliveira (Nur Al Din, réu na primeira ação penal), o qual lhe disse

que  o  propósito  do  grupo  também  seria  mantê-los  (os  integrantes)  unidos  na

plataforma  Telegram,  em  grupos  fechados  como  o  Jundullah,  para  o

compartilhamento de informações e planejamento de ações, haja vista que, em razão

das  publicações  extremistas  no  Facebook,  seus  perfis  na  rede  social  eram

constantemente excluídos.72

70- Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Kafir>. Acesso em 20.03.2017.
71 IPL. Evento 415.11- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
72 IPL. Evento 702.15 - Informação 0146-16 – DAT/DIP/PF.
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Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF73

DANILO, preocupado  com  o  monitoramento  das  redes  sociais,

postou  mensagens  no  grupo  e  também conversou  com “Mara  Salvatruacha-13”

(pessoa  não  identificada)  sobre  tecnologia  da  informação,  mais  especificamente

sobre software bot.74

73 IPL. Evento 415.11- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
74 Bot,  diminutivo  de  robot,  também conhecido  como Internet  bot  ou  web  robot,  é  uma  aplicação  de

software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma
como faria um robô.  Bots também podem ser considerados ilegais dependendo do seu uso, como por
exemplo, fazer diversas ações com intuito de disseminar spam ou de aumentar visualizações de um site. O
bot pode ser implementado em sites em que há comunicação com o usuário, como sites de jogos ou
simplesmente onde é necessária comunicação semelhante à humana.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bot.<acesso em 21.03.2017>
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Informação 0146-16 – DAT/DIP/PF75

Além dos diálogos acima, que evidenciam o interesse de atuação no

período  do  evento  internacional  sediado  no  Brasil,  há,  ainda,  mensagens  com

planejamento concreto de atos terroristas a serem praticados.

O réu  Alisson,  por  exemplo,  concordou  com a  oportunidade  de

atuação  nos  Jogos  Olímpicos  e  sugeriu  um  ataque  bioquímico.  Na  ocasião,

questionou  aos  demais  membros  quem  tinha  conhecimento  no  manuseio  de

materiais químicos, afirmando saber um pouco sobre o assunto.

Alisson  referiu  explicitamente  a  vontade  e  intenção  de  praticar

“pogrom  contra os  kaffir”.  Pogrom é uma forma de extermínio em massa76,  e as

75 IPL. Evento 702.15 – Informação 0146-16 – DAT/DIP/PF
76- Fonte; <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pogrom>. Acesso em 29 ago 2016.
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armas  bioquímicas  seriam o  meio  utilizado  para  tanto.  Alisson  referiu  que  um

ataque desse tipo “entraria pra história”, e afirmou que precisaria de pelo menos 5

pessoas, mostrando disponibilidade (“eu estaria disposto”). Note-se:

Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF77

Na sequência da conversa no aplicativo Telegram, o réu Hortêncio

(por meio do usuário Teo Yoshi), sugeriu um ataque terrorista como o da Maratona

77 IPL. Evento 415.11- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
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de Boston7879 ; mas afirmou que para isso seria necessário planejamento de forma

pessoal, sem levantar suspeitas:

Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF80

O réu Hortêncio, em seguida, referiu que “essas coisas” devem ser

planejadas pessoalmente, afirmando que o grupo estava sendo vigiado pela Polícia

Federal e pela ABIN. Aduziu, ainda, que “se querem fazer algo que seja na surdina

de boa”, alertando que  “muitos já caíram” na França e na Alemanha porque não

souberam disfarçar. Observe-se:

78- O atentado à Maratona de Boston de 2013 foi uma série de ataques e incidentes que começou no dia 15
de abril de 2013, quando duas bombas feitas com panelas de pressão explodiram durante a Maratona de
Boston, o que causou a morte de três pessoas e feriu outras 264. As bombas explodiram com uma diferença
de cerca de 12 segundos e estavam a 190 metros de distância uma da outra, perto da linha de chegada, na
Boylston Street. Os irmãos chechenos Dzhokhar Tsarnaev e Tamerlan Tsarnaev foram identificados pelo FBI
como  os  responsáveis  pelo  atentado.  Fonte:  <  https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_
%C3%A0_Maratona_de_Boston_de_2013>. Acesso em 29 ago 2016.
79-  Sobre  os  irmãos  Tsarnaev,  responsáveis  pelo  ataque  em  questão,  vale  referir  que  também  foram
lembrados  por  Omar  Mateen,  quando  o  terrorista  ligou  para  o  número  de  emergência  da  polícia
estadunidense a fim de declarar lealdade ao líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi.Tal fato reforça
a veneração dos denunciados aos terroristas. Fonte: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/06/estado-
islamico-volta-reivindicar-autoria-de-massacre-nos-eua.html>. Acesso em 29 ago 2016.
80 IPL. Evento 415.11- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
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Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF81

Na continuidade do diálogo, o usuário Nur Al Din (Luís Gustavo de

Oliveira), compartilhou com os demais membros do grupo orientações acerca de

como confeccionar pólvora. Como se sabe, a pólvora é um dos materiais utilizados

para a fabricação de bombas caseiras.

No seguimento,  ainda  na  conjuntura  de  um possível  ataque  nos

moldes  do  realizado  na  Maratona  de  Boston,  é  publicado  “passo  a  passo”  da

fabricação de uma bomba caseira. Usuária não denunciada compartilha o manual

“faça uma bomba na cozinha de sua mãe”  (Make a bomb in the kitchen of your

Mom)  que,  conforme  mencionado,  foi  disponibilizado  na  revista  do  Xeique

(“Sheik”) Anwar al-Awlaqi1.

Após as explicações acima colacionadas, relativas à fabricação de

bomba caseira, o réu Hortêncio referiu que já tinha carvão, um dos “ingredientes”

mencionados.

No mesmo sentido,  DANILO trocou mensagens no grupo sobre a

possibilidade  de  um  atentado  nas  Olimpíadas  Rio  2016.  Nesse  contexto,  outro

81 IPL. Evento 415.11- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
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membro citou o “irmão Omar”82 e esclareceu que não seria necessário um grupo

para realizar tal ato, reforçando a necessidade de realização de um ataque no Brasil.

DANILO (Sley Jihad), contudo, pondera sobre o eventual revide dos “Kufar”83.

Informação nº 00146-17- DAT/DIP/PF.84

82 Omar Saddiqyu Matten foi o responsável pelo ataque terrorista ocorrido em 12 de junho de 2016, na
cidade de Orlando, EUA. Na ocasião, 50 pessoas foram mortas a tiros e outras 53 ficaram feridas. O
ataque foi reivindicado pelo DAESH.

83  Kuffar: O que recusa a verdade. A doutrina muçulmana da salvação prega que os incrédulos (Kuffar) e os
pecadores serão condenados.

84 IPL. Evento 702.15- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
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Informação nº 00146-17- DAT/DIP/PF.85

Ainda,  sobre  a  possibilidade  da  realização  de  um  ato  terrorista

durante as Olimpíadas, DANILO trocou mensagem com o usuário “young boy” e

continuou  publicando  diversas  mensagens  no  grupo  Jundullah com  incetivo  ao

início imediato “dos trabalhos”, referindo-se à formação de um grupo militar para a

realização de atos extremistas.86

85 IPL. Evento 702.15- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
86 Evento 702.15.
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Informação nº 00146-17- DAT/DIP/PF.87

Do conteúdo dos diálogos acima, fica evidente que DANILO e os

demais  membros  planejavam  praticar  atos  terroristas  nos  Jogos  Olímpicos  Rio

2016, já que enxergavam o evento como uma oportunidade de maior repercussão de

suas ações em prol do Estado Islâmico.

É característica da organização terrorista Estado Islâmico a ampla

publicização de seus atos de terror. Além da divulgação de vídeos, fotos, promoção

em redes sociais  e publicações digitais,  o grupo extremista tem até mesmo uma

87 IPL. Evento 702.15- Informação nº 0013-16- DAT/DIP/PF.
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“agência de notícias”, denominada Amaq88. Nesse local, são divulgadas notícias do

Daesh, por meio da plataforma WordPress ou Telegram.89

Portanto,  conforme  explicitamente  referido  pelos  membros,  a

atuação terrorista na Olimpíada seria extremamente oportuna por dois motivos: a)

ampla divulgação internacional dos atos de terror (“entrando para a história”, como

mencionou o réu Alisson); b) as vítimas seriam de diferentes nacionalidades, o que

atingiria  maior  diversidade  de  “infiéis”.  Ou  seja,  havia  grande  simbolismo  no

evento em questão.

Além  do  grupo  Jundallah, DANILO  utilizava  reiteradamente  a

rede social facebook, através dos perfis registrados como Sley Jihad, Jihad Sley e ل

أ ح  م  د  م  ح  م  و  د  Suleyman) س   Mahmud  'Ahmad),  para  realizar  postagens  e

comunicações que claramente representam promoção às ideias e ações defendidas

pela organização terrorista Estado Islâmico.

De acordo com a informação nº 0049-16-DAT/DIP/DPF90, que trata

da  análise  do  relatório  corporativo  do  facebook  utilizado  por  DANILO, ele

conversou com diversos  usuários,  através  da  plataforma  online  de  conversação,

inclusive  com  os  denunciados  nesse  momento,  SARA91,  GILBERTO92 e

FERNANDO93,  além  Vitor  Barbosa  Magalhães94 e   Alisson  Luan  de  Oliveira95,

alvos de prisão temporária durante a primeira fase da Operação Hashtag.

88- Amaq -  nome  de  uma  cidade  síria  mencionada  numa  antiga  profecia  como  palco  de  uma  vitória
apocalíptica sobre os não-crentes. Fonte: <http://www.dn.pt/mundo/interior/daesh-moderniza-a-propaganda-
do-terror-e-a-jihad-20-5095227.html>. Acesso em 30 marc 2017.
89-  Fonte:  <http://www.dn.pt/mundo/interior/daesh-moderniza-a-propaganda-do-terror-e-a-jihad-20-
5095227.html>. Acesso em 30 marc 2017.
90 IPL. Evento 415.45 - informação 049/2016 DAT/DIP/PF - que trata da análise do Relatório Corporativo

do Facebook do perfil de سليمان محمود أحمد (Suleyman Mahmud 'AHMAD - ID: 100003973518010)
91 perfil Sara Cristina ID 100012811602718- entre os dias 19 de julho a 06 de agosto de 2016.
92perfil Mohammad Nabil Ribeiro- id 100005793184918- entre os dias 24 de julho a 30 julho de 2016.
93 Perfil Fernando Pinheiro ID 1251017549 - entre os dias 19 de outubro de 2015 e 26 de julho de 2016.
94 Usuário Abdullah Vitor.
95 Usuário  Alisson Al Bagh.
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Nesse ponto, sobreleva-se a estreita aproximação entre  DANILO,

SARA e FERNANDO, revelando-se o vínculo associativo entre esses para o fim de

praticar crimes.

Sobre FERNANDO (alcunha Ahmad Faaiz), os elementos contidos

nesses autos e as provas contidas autos da Ação Penal supracitada apontam que ele

é um indivíduo absolutamente engajado à causa terrorista e  que seria líder no que

parece  ser  uma  célula  terrorista  paralela  à  comandada  pelo  réu  Leonid  (Abu

Khaled).

Quanto  à  SARA,  esta  participava  do  grupo  liderado  por

FERNANDO com a função de recrutar novos membros.

Essa  assertiva  é  corroborada  pelo  diálogo  entre  DANILO e

FERNANDO,  travado  entre  os  dias  28  e  31  de  julho  de  2016,  posteriormente,

portanto,  a  primeira  fase  ostensiva  das  diligências  da  investigação  da  operação

Hashtag (informação nº 0049-16-DAT/DIP/DPF96).

Nesta conversa,  DANILO tem uma discussão com FERNANDO

dizendo que estava mal, porque sua noiva não estaria certa sobre o casamento com

ele. A noiva seria a denunciada SARA, alvo de condução coercitiva na segunda fase

da operação.

Desse diálogo restou comprovado que  DANILO e SARA faziam

parte de um grupo do qual FERNANDO era o líder, tendo este, inclusive, ordenado

a DANILO a realização de um ataque, veja-se:

96 IPL. Evento 415.45 - informação 049/2016 DAT/DIP/PF - que trata da análise do Relatório Corporativo
do Facebook do perfil de سليمان محمود أحمد (Suleyman Mahmud 'AHMAD - ID: 100003973518010)
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informação nº 0049-16-DAT/DIP/DPF97

Esses elementos harmonizam-se com as declarações prestadas por

SARA  quando  inquirida  pela  autoridade  policial  (após  ser  coercitivamente

conduzida)98:

(...)  Que  se  considera,  hoje,  simpatizante  do  grupo  terrorista  Estado

Islâmico;  Que  acredita  que  o  grupo Estado  Islâmico  mudaria  vários

aspectos no Brasil (...) QUE faz parte de um grupo e a sua função seria

97 IPL. Evento 415.45 - informação 049/2016 DAT/DIP/PF - que trata da análise do Relatório Corporativo
do Facebook do perfil de سليمان محمود أحمد (Suleyman Mahmud 'AHMAD - ID: 100003973518010)

98 E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000. Evento 55.1
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recrutar mulheres para formar uma célula do Estado Islâmico no Brasil;

(...)  QUE  mantinha  esse  grupo  no  Telegram,  porém,  o  grupo  foi

desativado; (...)  QUE planejavam cometer um atentado terrorista na

linha amarela no Rio de Janeiro (...) QUE o atentado seria com bombas

e armas; (...) QUE além de RANIF fazia parte do grupo ISMAIL ABDUL

JABBAR  AL  BRAZILI,AHMAD  FAAIZ,DANILO  (SLEY  JIHAD,

JIHAD SLEY - tel  11 98195-0146)  e FELIPE (ABDUL KANI);  QUE

FELIPE já viajou para o exterior, manteve contato com lideranças do

Estado Islâmico no exterior (Oriente Médio) e também com o líder do

grupo aqui no Brasil, cujo nome não sabe; QUE o número do celular de

FELIPE seria do Reino Unido; (...) QUE FELIPE utiliza o perfil ABDUL

KANI no Facebook; (...)  QUE manteve contato por meio do Google+

com ISMAIL ABDUL JABBAR AL BRAZILI e pediu informações de como

entrar  para  o  grupo  terrorista  Estado  Islâmico;  QUE  diante  dessa

indagação, obteve resposta , não por meio de ISMAIL ABDUL, mas por

RANIF;  (...)  QUE  RANIF  disse  a  declarante  que  precisaria  de  uma

mulher  para que recrutasse  outras  mulheres  e  homens na região que

vive, dispostos a praticar qualquer ato terrorista; QUE a declarante, a

partir  dessa  proposta,  manteve  contato  com  outras  mulheres

muçulmanas; QUE AHMAD FAAIZ também fazia essa mesma proposta à

declarante,  ou  seja,  recrutar  mulheres;  QUE  AHMAD  FAAIZ  é

FERNANDO  PINHEIRO,  residente  em  São  Paulo/SP  (...)  QUE

ALISSON, preso na Operação Hashtag, foi expulso desse grupo por

falar  demais; (…)  QUE  conhece  DANILO  -  SLEY  JIHAD; QUE

conversou em diversas oportunidades com o citado DANILO; QUE a

declarante  chegou  a  mudar  o  status  do  Facebook  para

"relacionamento  sério"  com DANILO,  mas  não  aceitou  a  proposta

dele  de casamento;  QUE diante  disso,  DANILO ameaçou se  matar;

QUE a declarante comentou a conversa que teve com DANILO com

FERNANDO  (AHMAD  FAAIZ);  QUE  AHMAAD  FAAIZ  disse  à

declarante que já que ele (DANILO) pretende se matar por uma pessoa
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que não gosta dele, no caso a declarante, seria melhor, então, que ele se

matasse pela causa de Allah; QUE a declarante acredita que DANILO

seja  um  lobo  solitário;  QUE  DANILO  tem  uma  personalidade

desequilibrada,  no  entender  da  declarante,  e  que  pode  cometer  um

atentado  terrorista  a  qualquer  momento;  (...)  QUE  em  uma  das

conversas  com  AHMAD  FAAIZ  (FERNANDO)  ele  disse  "As  coisas

precisarão ficar ainda mais por debaixo dos panos, mesmo com nossos

irmãos  caindo,  os  planos  não  mudaram",  a  declarante  disse  que  o

diálogo se refere aos presos da "Operação Hashtag"; QUE perguntado

quais seriam esses planos, a declarante respondeu que seria um atentado

terrorista durante as Olimpíadas Rio 2016; (...) QUE já fez o juramento

ao  Estado  Islâmico,  que  sabe  que  se  chama  baya't  ,  realizado  com

intermediação de AHMAD FAAIZ; (...) QUE entre os homens considera

mais  radical  ou  propenso  a  praticar  algum ato  terrorista:  DANILO,

RANIF,  FERNANDO  (AHMAD  FAAIZ)  e  FELIPE;  (...)  QUE  está

consciente  da responsabilidade que tem e  da gravidade de seus  atos,

considerando  que  as  pessoas  por  ela  recrutadas  estão  efetivamente

dispostas  a  praticar  algum  ato  terrorist  no  Brasil,  provavelmente

violento, com a morte de pessoas inocentes, porém considera esse ato

legítimo. (…) (grifo nosso)

No mesmo sentido,  DANILO,  quando inquirido  pela  autoridade

policial  após  ser  coercitivamente  conduzido  no  dia  06/09/201699, confirmou  a

relação mantida entre ele, FERNANDO e SARA:

[…]  QUE  conhece  SARA  GREGATTI  ou  SARA  RIBEIRO  ou  SARA

MARTINS RIBEIRO pela internet, mas não teve contato pessoal com ela; QUE

SARA era  sua futura esposa;  QUE descobriu  que SARA, além de pretender

99 E-proc 5044214-32.2016.404.7000, evento 31.3.
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casar com o declarante, também estava acertando para casar com outra pessoa,

FERNANDO PINHEIRO; QUE soube disto quando brigou com SARA e surgiu,

pela internet,  FERNANDO, que veio tirar  satisfações,  se apresentando como

futuro marido de SARA; QUE FERNANDO acima é FERNANDO PINHEIRO

CABRAL (AHMED FAAIZ);  […] QUE FERNANDO convidou o declarante

por  diversas  vezes  para  reunir  os  irmãos  e  preparar  esse  ataque;  QUE

FERNANDO  mandou  o  declarante  sair  na  rua  e  fazer  um  ataque,  contra

qualquer alvo; QUE FERNANDO sempre se apresentou como líder do Estado

Islâmico no Brasil; QUE a convocação para os ataques veio de Fernando; […]

QUE sabe quem é ABU KHALLED, da internet, mas não recebeu convocação

deste para ataques terroristas; QUE AHEMED FAAIS (FERNANDO) COAGIU

o declarante para realizar atentando terrorista; QUE considerava FERNANDO

seu líder;[…] QUE SARA era recrutadora do Estado Islâmico.

O envolvimento de DANILO com as ações de promoção do Estado

Islâmico restou plenamente comprovado pelas publicações e conversas no facebook,

nas quais o denunciado demonstrou preocupação com as prisões levadas a efeito na

primeira fase da operação Hashtag.

No dia da deflagração da operação, 21 de julho de 2016, ele enviou

para  SARA100  imagem de  uma  reportagem a  respeito  da  Operação  da  Polícia

Federal:

100perfil “Sarah Mônica Siova Borghes”- ID 100003519627938.
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF101

No dia seguinte à deflagração da operação, DANILO compartilhou

em sua  timeline  uma mensagem na qual pede que  Allah dê forças aos guerreiros

extremistas  (mujahid)  para  que  eles  vençam  e  para  que  Allah os  proteja  e  os

capacite para vingar os seus irmãos.

informação 049/2016 DAT/DIP/PF102

101IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
102IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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No mesmo dia, ele postou um comentário em sua linha do tempo

dizendo que estava excluindo tudo de seu perfil de Facebook, e pede para que Allah

facilite para todos muçulmanos.

informação 049/2016 DAT/DIP/PF103

No dia 25 de julho de 2016, durante conversa com o usuário “Ina C

Júnior  (ID  100004205738532),  possivelmente  de  nacionalidade  moçambicana,

DANILO disse  que  mesmo sendo  acusado  de  terrorista,  estava  na  hora  de  ser

muçulmano de verdade:

informação 049/2016 DAT/DIP/PF104

No dia 30 de julho de 2016, durante conversa com o usuário “Amin

Sirin” (ID100012804048566), DANILO falou que “a coisa está feia” e, falando em

inglês, disse que os alvos da operação Hashtag foram presos por planejarem ataque

às Olimpíadas do Rio de Janeiro, que ele ainda não havia sido preso, mas que os

que foram detidos ficariam um bom tempo na cadeia:

103IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
104IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF105

A promoção da organização terrorista por parte de DANILO está

cabalmente comprovada através das diversas publicações feitas no  facebook,  seja

em sua  timeline,  seja nas publicações de outros usuários, nas quais ele exalta os

ideais  propagados  pelo  Estado Islâmico e  defende  com veemência  os  atentados

terroristas. Veja-se:

No dia 10 de junho, o denunciado atualizou a foto de perfil com a

sua  imagem  e  o  escrito  mujahidin,  termo  plural  de  mujahid,  que  se  traduz

literalmente do árabe (muǧāhidīn), como "combatente" ou "alguém que se empenha

na luta (jihad)."106

105IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
106Fonte: Wikipedia.
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF107

No dia 02 de junho de 2016, DANILO compartilhou o comentário

do Réu Teo Yoshi (Hortêncio Yoshi), o qual afirma que eles devem se erguer contra

os infiéis (kuffar), pois pagarão cada maldade cometida aos muçulmanos e que cada

gota de sangue deles derramada será reivindicada com morte.

informação 049/2016 DAT/DIP/PF108

107IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
108IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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Em conversa datada em 27 de maio de 2016, ele comentou com o

usuário  ‘Khalid  Juninho  Guerrero’109 (ID  100000059172249)  que  iria  para  a

Chechênia visitar os irmãos do Estado (Estado Islâmico).

informação 049/2016 DAT/DIP/PF110

No dia 01 de março de 2016, DANILO divulgou em sua linha do

tempo notícias sobre um ataque terrorista que matou mais de 60 pessoas, promovido

pelo Estado Islâmico e seus avanços na guerra.

informação 049/2016 DAT/DIP/PF111

DANILO apoia  o  Estado Islâmico,  pelo menos,  desde o  ano de

2015. Nesse sentido, foi a conversa travada no dia 01 de dezembro de 2015, com o

usuário  “Saladino”,  onde  este  envia  dois  links112 da  Revista  Brasileira  de

109https://www.facebook.com/juninho.guerrero
110IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
111IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
112"http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/files/files_529891e819252.pdf" e 

"http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/files/files_4b8d519458ebd.pdf". Atualmente, esses 
links encontram-se inativos.
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Inteligência",  referindo-se à ABIN (Agência Brasileira de Inteligência ).  Os dois

cogitam  a  possibilidade  de  se  “infiltrar”  na  agência  para  obter  ilegalmente

informações:
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF113

No dia 06 de dezembro de 2015, DANILO postou uma série de

mensagens com teor de ameaça e conteúdo de ódio, no qual denigre veementemente

a imagem de nosso País e exprime sua vontade de ir embora do Brasil. Na mesma

oportunidade, acerca da suposta informação emanada pela ABIN no sentido de que

não há células terroristas no Brasil, retrucou a informação e disse que não era para

duvidar dos terroristas, pois se eles não virem, ele próprio faria um atentado só para

ver  o  caos  e  os  burros  chorando  por  um Cristo  de  cimento  (alusão  ao  Cristo

Redentor).

113IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF114

No dia 25 de novembro de 2015, DANILO e o usuário “Alisson

Mussab Al Baghdadi” (ID 100010698215404), identificado como Alisson Luan de

Oliveira, alvo de prisão temporária durante a primeira fase da Operação Hashtag e

réu na ação penal correlata, interagiram no Facebook na seguinte publicação:

114IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF115

No dia 23 de outubro de 2015, DANILO conversou com o usuário

“Abdullah  Vitor”  (ID  100000055878483),  identificado  como  Vitor  Barbosa

Magalhães,  o  qual  foi  alvo  de  prisão  temporária  durante  a  primeira  fase  da

Operação Hashtag.

informação 049/2016 DAT/DIP/PF116

No dia 15 de novembro de 2015, DANILO postou um longo texto 

em sua timeline promovendo o Estado Islâmico:

115IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
116IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF117

No dia 13 de novembro de 2015, DANILO postou um comentário 

em comemoração explícita aos atentados terroristas ocorridos em Paris:

117IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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informação 049/2016 DAT/DIP/PF118

Em novembro de 2015, DANILO atualizou a sua foto de capa com

a imagem da bandeira do Brasil mesclada com a bandeira do Estado Islâmico.

informação 049/2016 DAT/DIP/PF119

118IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
119IPL. Evento 415.45- informação 049/2016 DAT/DIP/PF
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Bem  a  propósito,  DANILO  ao  prestar  depoimento  perante  a

autoridade  policial,  quando  foi  conduzido coercitivamente  no  dia  06/09/2016120,

confirmou professar  o Islamismo Sunita Salafita e ratificou a vontade de ingressar

no Estado Islâmico. Além disso, confirmou a participação no grupo do telegram

“Judallah” [criado para aprendizado da Sharia e da Lei do Estado Islâmico] com o

perfil  Sley  Jihad,  bem  como  do  grupo  “Defensores  da  Sharia”  e  que  manteve

contato cibernético com os réus Leonid El Kadri de Melo ( Abu Khaled) Alisson,

Hortêncio(Teo  Yoshi)  e  Fernando  Pinheiro  Cabral  (Ahmed  Faaiz).  Afirmou  ter

trabalhado  com  o  réu  Levi  Ribeiro  Fernandes  de  Jesus  (Muhammad  Ali  ou

Mahammad  Huraira)  e  que  conversam  sobre  assuntos  extremistas,  tais  como

realizar  atentados  terroristas.  Afirmou,  também,  ter  conhecido  pessoalmente  o

investigado Vitor Barbosa Magalhães

Ademais, confirmou ter comemorado em grupos virtuais os ataques

terroristas do EI nos EUA e na França, achando correto o ataque do Charlie Hebo,

porque  zombaram  do  Profeta,  e  o  ataque  de  Orlando,  porque  os  algos  eram

homossexuais,  pois,  segundo  a  Lei  do  Estado  Islâmico  os  infiéis  deveriam ser

exterminados. No mesmo sentido, afirmou ter postado mensagens ensinando a fazer

bombas e usar vidro para aumentar o poder de destruição,  além de confirmar a

autoria  de  todas  as  postagens  na  internet  que  estão  contempladas  no  bojo  da

presente denúncia.

Consoante  informação  0076/16-DAT/DIP/DPF  (IPL,  evento

415.72),  que  trata  da  análise  do  perfil  do  Facebook  do  denunciado,  todas  as

postagens ficaram disponíveis  no referido perfil,  pelo  menos,  até  a data  de

14/08/2016, quando foi gerado o relatório corporativo do   facebook  .

120E-proc 5044214-32.2016.404.7000, evento 31.3.
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Com  efeito,  é  sabido  que  as  conversas  privadas,  notadamente

aquelas  realizadas  anteriormente  ao  advento  da  Lei  13.260/2016,  bem  como  o

armazenamento de imagens com conteúdo nitidamente extremista, por si só, não

configura  a prática do núcleo do tipo penal previsto no artigo 3º  da Lei citada,

consubstanciado na “promoção da organização terrorista Estado Islâmico”.

Contudo, todas as publicações e conversas tratadas na presente

denúncia  ocorreram  num  contexto  lógico  e  linear  de  forma  a  demonstrar

inequivocamente o elemento subjetivo do tipo penal em voga, qual seja, o dolo,
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consistente  na  vontade  livre  e  consciente  de  DANILO  em  promover  a

Organização Terrorista Estado Islâmico.

Pelo exposto, presentes os indícios de autoria e de materialidade,

DANILO  FRANCINI  DOS  SANTOS,  em  associação  com  os  denunciados

FERNANDO PINHEIRO CABRAL e SARA MARTINS  RIBEIRO, promoveu a

organização terrorista Estado Islâmico, fazendo-se incurso nos delitos tipificados no

artigo 3º, da Lei nº 13.260/2016 e artigo 288 do Código Penal.

5.2 SARA MARTINS RIBEIRO

A denunciada  SARA MARTINS RIBEIRO promoveu, entre as

datas 17.03.2016 e 08.08.2016121, a organização terrorista Estado Islâmico por meio

de publicações de comentários, imagens, vídeos, links de sites de notícias do grupo

extremista  e  conversas  em aplicativos  e  redes  sociais  (em ambientes  públicos  e

privados).

SARA foi  alvo  da  segunda  fase  ostensiva  desta  investigação,

ocasião em foram expedidos contra ela mandados de busca e apreensão domiciliar e

condução coercitiva.

121Consoante informação 0074/16-DAT/DIP/DPF (IPL,  evento 415.70), que trata da análise do perfil do
Facebook da denunciada, todas as postagens ficaram disponíveis no referido perfil, pelo menos, até a data
de 08/08/2016, quando foi gerado o relatório corporativo do facebook.
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No  curso  da  investigação  criminal,  colheram-se  as  provas  da

autoria  e  materialidade  delitivas,  as  quais  foram  compiladas  pela  Divisão

Antiterrorismo da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal nas informações n.º

36, 49, 54,58, 74 e 94/2016-DAT/DIP/PF:

Informação Assunto Localização nos
autos

Informação nº 0036-16

Data: 07 AGO 2016
Assunto: Análise das conversas de Facebook de Ahmad Faaiz
(100011056843370)
Referência: Relatório Corporativo do Facebook (RCF) de
Ahmad Faaiz100011056843370

IPL, evento 415.33

Informação nº 0049-16
Data:  25  AGO  2016  Assunto:  Análise  das  conversas  de
Facebook de DANILO FRANCINI DOS SANTOS Referência:
Relatório Corporativo do Facebook (RCF ) "FB8010" Inquério

IPL, evento 415.45

Informação nº 0054-16 Análise dos dados extraídos do celular de investigado
5051546-
50.2016.4.04.7000
evento 1.2

Informação nº 0058-16

Data: 29 AGO 2016 
Assunto: Análise dos Perfis Facebook ID 100011651375669 -
Sara Martins Gregatti; Facebook ID 100012998053852 - Sara
Cristina;  Facebook  ID  100012910567800  -  Sara  Cristina
(amirah.alnur)  ;  Facebook  ID  100006878806349  -  Gmai
Alzrkawe; Facebook ID 100008821781094 - Saayaf Ali Fard;
Facebook  ID  100008364000819;  Facebook  ID
100010653938157 – (translated Ahmad Wa'il)

IPL, evento 415.53

Informação nº 0074-16

Data: 11 SET 2016 
Assunto: Relação de publicações constantes no(s) Relatório(s)
Corporativo(s)  do  Facebook  (RCF)  do  alvo  da  Operação
Hashtag  –  SARA  MARTINS  RIBEIRO.  
Referência(s):  Relatório(s) Corporativo(s) do Facebook nº(s):
100008821781094,100011651375669,  100012910567800  e
100012998053852.  
Esta informação é uma síntese das publicações constantes na
linha do tempo (timeline), dos Relatório(s) Corporativo(s) do
Facebook  (RCF),  do  alvo  da  Operação  Hashtag  SARA
MARTINS RIBEIRO. 2 FASE

IPL, evento 415.70

Informação nº 0094-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 506.13
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A denunciada surgiu no bojo da investigação policial em razão do

relacionamento com o ora denunciado FERNANDO e também com o perfil operado

pelo menor “M.B.S”, conhecido por “Ismail Abdul Jabbar Al-Brazili”.

A denunciada utilizava a rede social  facebook,  através dos perfis

nomeados como Sara Cristina [amirah.alnur] (ID: 100012910567800), Sara Martins

Gregatti  (ID  100011651375669),  Sara  Cristina  (ID  100012998053852),  Gmail

Alzrkawe (ID100006878806349), Saayaf Ali Fard (ID 100008821781094), para a

prática do ilícito em tela. 

Os  elementos  contidos  na  Informação  n.º

0036/2016/DT/DIP/DPF122 registram conversa no Facebook entre  FERNANDO e a

SARA com teor  fortemente  indicativo de planejamento de  ataque  terrorista.  Na

conversa datada entre os dias 23 e 27.07.2016, ou seja, posteriormente à prisão dos

12  suspeitos  na  operação  Hashtag  durante  a  1ª  fase,  após  mencionarem  a

necessidade de restabelecimento de canal seguro de comunicação, os denunciados

fizeram expressa referência à "manutenção dos planos" mesmo diante da "caída" de

seus "irmão".

Como  bem  analisado  pela  autoridade  policial,  no  diálogo  há

referência expressa aos investigados presos cautelarmente nesta investigação e os

"planos" a serem mantidos podem estar relacionados a atos a serem praticados no

decorrer  da  realização  dos  Jogos  Olímpicos  no  Rio  de  Janeiro.  Oportuna  a

reprodução da comunicação: 

RecipientsAhmad Faaiz (100011056843370)

Sara Cristina (100012910567800)

AuthorSara Cristina (100012910567800)

122IPL, evento 415.33- Informação n.º 0036/2016/DT/DIP/DPF
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Sent2016-07-23 15:42:48 UTC

Deletedfalse

BodyPreciso

RecipientsAhmad Faaiz (100011056843370)

Sara Cristina (100012910567800)

AuthorSara Cristina (100012910567800)

Sent2016-07-23 15:42:51 UTC

Deletedfalse

BodyFl

RecipientsAhmad Faaiz (100011056843370)

Sara Cristina (100012910567800)

AuthorSara Cristina (100012910567800)

Sent2016-07-23 15:42:53 UTC

Deletedfalse

BodyCom

RecipientsAhmad Faaiz (100011056843370)

Sara Cristina (100012910567800)

AuthorSara Cristina (100012910567800)

Sent2016-07-23 15:54:50 UTC

Deletedfalse

BodyUrgente

RecipientsSara Cristina (100012910567800)

Ahmad Faaiz (100011056843370)

AuthorAhmad Faaiz (100011056843370)

Sent2016-07-24 23:52:52 UTC

IP 177.141.248.21

Deletedfalse

BodyPerdi meu celular

Quando conseguir re-estabelecer um modo seguro para falar eu te aviso
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RecipientsAhmad Faaiz (100011056843370)

Sara Cristina (100012910567800)

AuthorSara Cristina (100012910567800)

Sent2016-07-25 02:20:17 UTC

Deletedfalse

BodyOk

RecipientsSara Cristina (100012910567800)

Ahmad Faaiz (100011056843370)

AuthorAhmad Faaiz (100011056843370)

Sent2016-07-25 19:29:43 UTC

IP 177.141.248.21

Deletedfalse

BodyAs coisas precisarão ficar ainda mais por debaixo dos panos 

RecipientsSara Cristina (100012910567800)

Ahmad Faaiz (100011056843370)

AuthorAhmad Faaiz (100011056843370)

Sent2016-07-25 19:29:56 UTC

IP 177.141.248.21

Deletedfalse

BodyMesmo com nossos irmãos caindo, os planos não mudaram

RecipientsSara Cristina (100012910567800)

Ahmad Faaiz (100011056843370)

AuthorAhmad Faaiz (100011056843370)

Sent2016-07-25 19:30:11 UTC

IP 177.141.248.21

Deletedfalse

BodyA força de Allah (S.W.T) não poderá ser parada quando chegar

RecipientsSara Cristina (100012910567800)

Ahmad Faaiz (100011056843370)
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AuthorAhmad Faaiz (100011056843370)

Sent2016-07-25 19:30:26 UTC

IP 177.141.248.21

Deletedfalse

BodyTome cuidado irmã

RecipientsAhmad Faaiz (100011056843370)

Sara Cristina (100012910567800)

AuthorSara Cristina (100012910567800)

Sent2016-07-27 16:08:41 UTC

Deletedfalse

Body4388261854

Bem nesse ponto, no ensejo de seu interrogatório na Ação Penal nº

5046863-67.2016.4.04.7000123,  FERNANDO alegou que nessa conversa a com

SARA , expressou os dizeres “as coisas precisarão ficar ainda mais por debaixo

dos panos” com o intento de encobrir seu relacionamento afetivo com esta, vez

que o denunciado teria uma noiva.

No entanto, a própria sequência da conversa com SARA  demonstra

propósito  diferente  do  ora  denunciado.  Infere-se  que  a  frase  tinha  o  intento  de

alertá-la sobre a necessidade de as ações da organização terrorista serem realizadas

dissimuladamente. Não à toa a frase seguinte tem o seguinte teor: “mesmo com os

nossos irmão caindo, os planos não mudaram”. A “queda” era a prisão dos acusados

no dia da deflagração da primeira fase ostensiva da presente Operação.

O plano citado por SARA e FERNANDO (Ahmad Faaiz) pode ser

também analisado através  de  entrevista  dada  por  SARA ao programa televisivo

123Ação Penal nº  5046863-67.2016.4.04.7000- evento 459 – VIDEO26, VIDEO27, VIDEO28 e VIDEO29.
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chamado “Domingo Espetacular da Tv Record”,[ vídeo desta reportagem está anexo

à  presente  denúncia],  que  exibiu,  no  dia  24.07.2016, uma  reportagem  sobre

brasileiros que teriam jurado fidelidade ao Estado Islâmico. Na chamada da matéria,

constou-se que “Esta semana, 11 suspeitos de ligação com o grupo terrorista foram

presos  no  Brasil.  Eles  integravam comunidades  online  que  faziam apologia  ao

terrorismo e trocavam informações pela internet. Atrás de telas de computadores,

identificados  por  apelidos  e  fotografias  que  não  condizem com a  realidade  de

centenas de pessoas usam a rede declarar apoio ao Estado Islâmico. Uma delas,

que divulgou o número de telefone em uma rede social, falou por telefone com a

equipe do Domingo Espetacular e, em tom de ameça revelou: dentro de 15 dias,

estamos aí, né´”.
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 vídeo desta reportagem está anexo à presente denúncia124

Nessa  reportagem,  entre  os  minutos  9’00’’  e  10’45’’,  SARA

conversou com um repórter,  demonstrando tom de ameaça em suas  palavras.  O

repórter  pergunta  se  ela  estaria  arrependida  de  participar  do  grupo,  mas  SARA

afirma  não  ter  arrependimento  e  que  “o  interesse  da  gente não  é  aparecer”,

124Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=JzTPlcoSnMs&t=9s
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demonstrando que participa de um grupo. Ao ser questionada sobre qual o interesse

dela, a mesma afirma “não posso te dizer, daqui uns dias você vai saber, só isso”.

Em tom de ameaça, SARA afirma que “dentro de 15 dias estamos aí né. Fazer o

que né?” Visto que a reportagem foi exibida no dia 24/07/2016, ao se projetar os 15

dias citados por SARA, percebe-se que a intenção deste plano coincidiria com as

mesmas datas de realização dos Jogos Olímpicos.

A proximidade  existente  entre  SARA e  os  demais  investigados

também pode ser aferida a partir de comunicação realizada com o menor M.B.S

(por meio do perfil  Ismail Abdul Jabbar Al-Brazil) em relação à morte de infiéis

(pensamento amplamente propagado pelo grupo terrorista Estado Islâmico).

 Em 20/06/2016,  por  meio  do  perfil  Facebook  Sara Gregatti,  a

denunciada  SARA solicitou aos usuários do perfil  Ismail Abdul Jabbar Al-Brazil

informações acerca de como se juntar ao Estado Islâmico.125 

125E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento8, p. 4 - Informação nº 36-16-DAT/DIP/DPF
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Informação nº 36-16-DAT/DIP/DPF126 

O apoio de  SARA ao Estado Islâmico restou evidenciado em sua

conversa com a pessoa identificada “Abdu Kani”127, pelo aplicativo Whatsapp. As

126E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento8., p. 4
127Trata-se de F.O.A.R, que é jornalista e presta serviços para a TV Globo e seria um dos responsáveis pela

reportagem exibida no programa do FANTÁSTICO, da Rede Globo, no dia 24/07/2016, que abordou a
possível  atuação  de  supostos  grupos  extremistas  no  Brasil.  FELIPE  disse  que  para  a  produção  da
reportagem, se infiltrou em um grupo, em redes sociais na internet.
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conversas foram obtidas a partir da análise dos dados extraídos do celular de “Abdu

Kani”, conforme descrito na informação policial nº 0054/2016 DAT/DIP/PF128.

Na conversa do dia 25.07.2016, SARA falou para “Abdu Kani” que

a motivação maior é lutar para ter um kalifado como antigamente.

informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF129.

SARA enviou foto de uma pessoa para “Abdu Kani” e disse que

seria do Estado Islâmico. Ela também falou que essa pessoa queria casar-se com ela,

mas não estaria disposta por causa das condições. Neste trecho, é possível verificar

que SARA tinha contato com pessoas que estariam sediadas na Síria/Iraque e

lutando pelo autoproclamado Estado Islâmico.

128Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF
129Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 5.
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informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF130.

130Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 6.
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Nesse contexto,  SARA enviou para “Abdu Kani” um link de uma

reportagem  onde  a  ela  informa  que  foi  entrevistada.  Tal  reportagem  é  sobre

brasileiros que teriam jurado fidelidade ao Estado Islâmico, a qual foi mencionada

acima.

informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF131.

Logo depois,  “Abdu Kani” perguntou para  SARA porque ela era

jihadista. Segue transcrição do arquivo de áudio enviado por ele:  “E me diz uma

coisa, porque você é jihadista? O que te levou a pensar dessa forma, o que te levou

a querer agir dessa forma?

informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF132.

131Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 8.
132Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 9.
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Em seguida,  SARA respondeu que gostaria de participar da  jihad

para viver em um país melhor.

informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF133.

informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF134.

Posteriormente, na madrugada do dia 28/07/16, “Abdu Kani” falou

para SARA que o seu líder supostamente teria pedido para encontrar mais “irmãos e

líderes”,  mas  que  esta  missão  seria  impossível.  SARA,  então,  ofereceu  ajuda

dizendo que falaria com o seu líder e até brincou dizendo que se ele fosse da Polícia

Federal (PF) ela morreria.  Um diálogo que merece atenção, ocorreu no dia 02/08

133Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 9.
134Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 10.
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quando “Abdu Kani” perguntou para SARA se o líder dela agiria no Rio de Janeiro.

SARA responde que sim, mas que acha que seria em São Paulo o suposto atentado.
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informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF135.

No  dia  03/08/16,  SARA mandou mensagem para  “Abdu  Kani”,

onde relatou que alguém de nome Kaun Terra Nova, teria mandado mensagem pelo

e-mail  no  intuito  de  se  juntar  ao grupo.  SARA falou também que  Kaun queria

montar um grupo a  fim de adquirir armamento.

informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF136.

No mesmo dia, SARA enviou a “Abdu Kani” uma foto e relata ser

do seu ex-líder:

135Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 12.
136Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 14.
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informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF137.

No dia 05/08/16, SARA mandou um print  do grupo do aplicativo

Telegram que ela acabara de ser incluída. SARA também mandou o telefone do

responsável pela criação do grupo denominado “Online Dawah Operations”.

137Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 14.
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informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF138.

SARA também  encaminhou  para  “Abdu  Kani” prints  de  uma

conversa  com Muhammad  Abu  Malik.  Tal  indivíduo,  falou  que  seu  líder  seria

FERNANDO PINHEIRO, conhecido como Ahmad F. Malik.

138Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 15.
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informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF139.

“Abdu  Kani”,  utilizando  o  terminal  de  número  447400431508,

iniciou uma conversa, em 25/07/16, com o interlocutor do número 5521985994800.

Tal interlocutor é a uma pessoa chamada DENI, da GLOBO NEWS.

Na primeira mensagem no dia 25/07, “ABDU KANI” encaminhou

para DENI da Globo News um áudio que SARA  tinha enviado sobre o pensamento

dela  em relação a  jihad.  Segue  a  transcrição  completa  deste  áudio:  “Não...  eu

também penso assim, eu acho que a humanidade já teve a oportunidade... é eu

acho que chegou a hora do julgamento, só isso. Que morram os infiéis maldito.”

139Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 16.
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informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF140.

Evidencia-se  da  Informação nº  0058/16 DAT/DIP/DPF141,  a  qual

contempla  análise  do  Relatório  Corporativo  do  Facebook  (RCF)  dos  perfis

utilizados  por   SARA142,  diversas  publicações  na  timeline  e  conversas  sobre  a

temática extremista:

1. Perfil 100011651375669 (Sara Martins Gregatti)- Neste Perfil Foi identificada figura alusiva ao Estado 

Islâmico.

140Eproc 5051546-50.2016.4.04.7000. Evento 1.2 -  informação nº 0054/2016 DAT/DIP/PF, p. 17.
141IPL, Evento 145.54.
142Os perfis mais relevantes e que merecem análise são Sara Martins Gregatti (ID 100011651375669), Sara

Cristina (ID 100012998053852) e Sara Cristina (amirah.alnur) (ID 100012910567800). 
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Com relação ao perfil 100012910567800 (Sara Cristina), consoante

a  informação  nº  0058/16  DAT/DIP/DPF143,  SARA conversou  com  a  usuária

“Latifah Aisha” (100011479995666). Posteriormente, ela mandou imagem de seu

líder,  referenciando-se  ao  Perfil  de  “Ahmad  Faaiz”,  pertencente  ao  denunciado

FERNANDO PINHEIRO CABRAL.

 Informou também que o denunciado DANILO seria “jihadista” e

que  fez  juramento  ao  Estado  Islâmico  e  também  faria  parte  do  grupo.  SARA

informou a existência de um possível  Kalifha, um chefe superior a Ahmad Faaiz

(denunciado  FERNANDO),  e  que  se  interessaria  por  ele,  mas  não  tinha  o  seu

contato e quem teria seria o Ahmad Faaiz.

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Quer conhecer

Body Meu lider

Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Quem ??

Body Brasileiro ??

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Kkl

Body Sim

Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Da onde é ?

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body São Paul

Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Deixa eu ver a foto

Body Se vc tiver

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Não tenho

Body Mas ele e legal

Body Rs

Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Quantos anos ?

143 IPL, evento 415.54.- informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF
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Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Esqueci

Body Vai passar teu face

Author Latifah Aisha (100011479995666)

BodyEspera

Body Não fala nada kkkk

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body �����
Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Passa o dele pra mim

Body Louca haha

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Não posso kkk

Body Ele

Body Mata

Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Pq

Body Eita

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Kkk

Body Irma

Body Calma

Body Marido

Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Gosto assim perigosao

Body Kkk

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Da trabalho

Body Kkkk

Body Ele e legal agora lindo

Body Não

Body Sei

Body ��
Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Deve ser horroroso kkk

Body Pe la  tu a  ca rin h a  a í ���
Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Kkkk

Body ���
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Body Irmã

Body O importante

Body E o poder

Body ����
Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Quem é??

Body Líder do q ??

Body Me fala kkk

Author Sara Cristina (100012910567800)

BodyRs

Body ��
Author Latifah Aisha (100011479995666)

Body Ok

Body Vo esperar então

Body Estou super curiosa

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body

Attachments 13872543_120492491724436_1419845018_n.jpg (120492491724436)

Type image/jpeg

URL https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=120

492491724436&mid=mid.1469654430304%3Aa529aece1664b45a

96&uid=100012910567800&accid=100012910567800&preview=0

&hash=AQC8QHOboIDAqkNpQ5AVduX5MlBBjQIls9OpTUFcTH1IuA

Photo Id:

120492491724436

Author Sara Cristina (100012910567800)

Body Que
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Body Ach a  �
Body Deste

Body Ele e isis

Body Quer casar

Body Kkk

[….]

Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF144

 SARA,  através  do  perfil  100012998053852  (Sara  Cristina),

conversou  com  o  denunciado  FERNANDO  (Ahmad  Faaiz  –  ID

100011056843370) . Ela disse que Muhammad Abu Malik se dizia amigo de alguns

presos da “Operação Hashtag”. Dizia ser seu líder Ahmad F Malik, FERNANDO

Pinheiro (Ahmad Faaiz). Abu Malik perguntou a SARA se já existia algo preparado

para  as Olimpíadas e lealdade ao califado.  Ele disse ser  do grupo do Fernando

Ibrahim, fornecendo o link do grupo a SARA.

Author Sara Cristina (100012998053852)

Body Um cars

Body Cara

Body Me add

Body Telegran

144IPL, Evento 145.54. p.2/3- Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF
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Body Falou

Body De vc

Body Me fez

Author Ahmad Faaiz (100011056843370)

Body Quem?

Author Sara Cristina (100012998053852)

Body Um monte de pergunta

Body Falou teu suposto nome

Author Ahmad Faaiz (100011056843370)

Body Que seria?

Author Sara Cristina (100012998053852)

Body Parei

Author Ahmad Faaiz (100011056843370)

Body ?

Author Sara Cristina (100012998053852)

Body Muhhamad

Body Abu

Body Malik

Body Me fez um monte de pergunta

Body Falou que sabia quem eu era

Body Falou

Author Ahmad Faaiz (100011056843370)

Body Não me recordo

Author Sara Cristina (100012998053852)

Body Teu nome

Body Etc

Body Aí bloquei

Body Ele

Sent 2016-08-08 02:05:56 UTC

IP

179.176.74.241

Deleted false

Body

Attachments 13933230_126399324470002_1864181746_n.png.jpg (126399324470002)

Type image/jpeg

URL https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=126
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85&uid=100012998053852&accid=100012998053852&preview=0

&hash=AQCaeYwTaPGlWgNat9Hp6U6SXJhdBywWvw_96FT6h3CDK

W

Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF145
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Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF146

145IPL, Evento 145.54. p.2/3- Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF
146IPL, Evento 145.54. p.22/24- Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF
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Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF147

147IPL, Evento 145.54. p.22/24- Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF
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Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF148

No dia 07/08/16,  SARA conversou com o usuário  Abu Yassin Al

Ansari  (ID  100012898338865),  o  qual  forneceu-lhe  diversas  fotos  alusivas  ao

Estado Islâmico. Veja-se:

Recipients Abu Yassin Al Ansari (100012898338865)

Sara Cristina (100012998053852)

148IPL, Evento 145.54. p.22/24- Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

94



Author Sara Cristina (100012998053852)

Sent 2016-08-07 00:43:17 UTC

IP 177.157.35.16

Deleted false

Body Abu

Author Abu Yassin Al Ansari (100012898338865)

Body Cristina

Body
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&hash=AQD8cSwtKgrtMkpuEub-3Pb9OwWTOcnUM5WzT-FL0NRXsA
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Photo Id: 139671873139423

13933282_139671789806098_849392094_n.jpg (139671789806098)

Type image/jpeg

URL https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=139

671789806098&mid=mid.1470625866674%3A5cc602b2460d3ca6

62&uid=100012998053852&accid=100012998053852&preview=0

&hash=AQDnN8nSCB9R8R-GHAuettj2xyMhLoykDUf3NPXLCdXqgw

Photo Id: 139671789806098

13988652_139671866472757_1604958707_n.jpg (139671866472757)

Type image/jpeg

URL https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=139

671866472757&mid=mid.1470625866674%3A5cc602b2460d3ca6

62&uid=100012998053852&accid=100012998053852&preview=0

&hash=AQBMrwsZV0z_cqn4xUVu_C7l0piyGQ0wOJMXdzU_8Jy8Lg
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Photo Id: 139671866472757

13933494_139671849806092_935166316_n.jpg (139671849806092)

Type image/jpeg

URL https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=139

671849806092&mid=mid.1470625866674%3A5cc602b2460d3ca6

62&uid=100012998053852&accid=100012998053852&preview=0

&hash=AQAPrJ6FRjsGhZRSltG_RGR5N_FrcETjSacpiGcoxP0Zbg

Photo Id: 139671849806092

13884489_139671823139428_1259632154_n.jpg (139671823139428)

Type image/jpeg

URL https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=139

671823139428&mid=mid.1470625866674%3A5cc602b2460d3ca6

62&uid=100012998053852&accid=100012998053852&preview=0

&hash=AQCypJ9kSTf5lTv7E91wyi_Qyb1xw1N4nQAQjFGZo8ZUzQ

Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF149

149IPL, Evento 145.54. p.25/30- Informação nº 0058/16 DAT/DIP/DPF
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Além do registrado até agora, consoante informação nº 0074-2016

DAT/DIP/DPF150, SARA realizou diversas publicações em sua timeline:

150IPL, evento 415.70 - informação nº 0074-2016 DAT/DIP/DPF
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Essas  imagens  ficaram  disponíveis  ao  acesso  público,  pelo

menos  até  o  dia  08/08/2016,  quando  foi  gerado  o  relatório  corporativo  do

facebook.

A promoção do Estado Islâmico por parte de SARA  também restou

comprovada através da informação/relatório nº 0094/2016151, que cuida da análise

realizada pela Polícia Federal em seu celular que fora apreendido por determinação

Judicial.

Pela  análise  do  laudo  INC  1961/2016,  do  celular  supracitado,

SARA utilizou o codinome de Ana Rodrigues, id 100012992688708 no Facebook,

151IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.
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para  esconder  seu  verdadeiro  nome.  A  seguir  serão  elencadas  as  principais

conversas encontradas no seu telefone celular:

Conversa  entre  Sara  e Pedro  Silva,  Sara  comenta  que perdeu várias  contas  no
Facebook, por mal uso, ou seja propaganda do Estado Islâmico:

10/08/2016 10:27:29(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Que perdi muita contas
10/08/2016 10:27:58(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Por denúncia
10/08/2016 10:28:05(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
10/08/2016 10:29:09(UTC-3), 100012694098176 (Pedro Silva)
Sim ja aconteceu comigo tem muitas contas falsas pessoas a agindo de má fé
10/08/2016 10:29:43(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Eu perdi 16
10/08/2016 10:29:45(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Ja
10/08/2016 10:30:19(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Não podemos ter opinião própria
10/08/2016 10:30:28(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Ou ter ideologia
10/08/2016 10:30:33(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)
Diferente
10/08/2016 10:31:50(UTC-3), 100012694098176 (Pedro Silva)
No Facebook temos que tomar cuida com quem nois. Add porque tem muita gente
usando o Facebook para espionar e nos prejudicar

informação/relatório nº 0094/2016152

Conversa entre Sara e um árabe, este diz que perdeu a conta no  Facebook por
postar vídeo do Estado islâmico:

11/08/2016 00:34:21(UTC-3), )100013213800794 )سليمان محمود

Waleykom salam

11/08/2016 00:35:05(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)

Irmão

11/08/2016 00:35:07(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)

Perdi

11/08/2016 00:35:10(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)

152IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.
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16

11/08/2016 00:35:14(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)

Contas

11/08/2016 00:35:24(UTC-3), 100012992688708 (Ana Rodrigues)

Por postar vídeo

11/08/2016 00:36:07(UTC-3), )100013213800794 )سليمان محمود

Bem essa foi a primeira

11/08/2016 00:37:12(UTC-3), )100013213800794 )سليمان محمود

Postei uma nasheed do estado islâmico

informação/relatório nº 0094/2016153

Conversa  entre  Sara Gregatti,  utilizando o codinome de Amirah Nur e Zaraha,
sobre a prisão dos envolvidos com o grupo terrorista estado islâmico, deflagrado
pela Polícia Federal no dia 21/07/2016.

21/07/2016 11:51:28(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Oi

Status: Enviado

21/07/2016 11:51:29(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Liga

Status: Enviado

21/07/2016 11:51:30(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Tv

Status: Enviado

21/07/2016 12:22:32(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

Irmã quando eu botei ja tava terminando

21/07/2016 12:22:35(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

21/07/2016 12:22:43(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

Não! Consegui ver

21/07/2016 12:51:55(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Oi

Status: Enviado

30

21/07/2016 12:52:00(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Irmã

Status: Enviado

21/07/2016 12:52:03(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Foi

153IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.
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Status: Enviado

21/07/2016 12:52:07(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Outro

Status: Enviado

21/07/2016 12:52:09(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Grupo

Status: Enviado

21/07/2016 12:52:17(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Não

Status: Enviado

21/07/2016 12:52:20(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Foi

Status: Enviado

21/07/2016 12:52:25(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Do

Status: Enviado

21/07/2016 12:52:29(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Nosos

Status: Enviado

21/07/2016 12:53:52(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

Vai passar agora novamente na record

21/07/2016 12:54:06(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Maa

Status: Enviado

21/07/2016 12:54:11(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Sei

Status: Enviado

21/07/2016 12:54:13(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Que não

Status: Enviado

21/07/2016 12:54:21(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Um dos

Status: Enviado

21/07/2016 12:54:23(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Nossos

Status: Enviado

21/07/2016 12:54:41(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Depois

Status: Enviado

21/07/2016 12:54:41(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

E que grupo é esse

21/07/2016 12:55:34(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Status: Enviado
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21/07/2016 12:56:56(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

Então não tem nada a ver com a gente,,,

São um grupo solto

21/07/2016 12:57:02(UTC-3), 135984137 (Zaraha)

Que bom

informação/relatório nº 0094/2016154

Conversa entre Sara Gregatti, utilizando o codinome de Amirah Nur e Adirah, Sara
está tentando recrutar meninas para o grupo Estado Islâmico:

27/07/2016 11:46:52(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Irmã

Status: Enviado

27/07/2016 11:46:57(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Tudo

Status: Enviado

27/07/2016 11:46:58(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Bem

Status: Enviado

27/07/2016 16:57:39(UTC-3), 84568727 (Adirah)

Wa laikum Salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu

27/07/2016 16:58:00(UTC-3), 84568727 (Adirah)

Estou bem sim Alhamdulillah e você irmã ?

27/07/2016 23:19:52(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Irmã

Status: Enviado

27/07/2016 23:19:55(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Desculpa

Status: Enviado

27/07/2016 23:19:58(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

A demora

Status: Enviado

27/07/2016 23:20:08(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Salam

Status: Enviado

27/07/2016 23:20:11(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Aleikom

154IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

104



Status: Enviado

27/07/2016 23:20:25(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Queria saber um pouco de vc

Status: Enviado

27/07/2016 23:20:27(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

??

Status: Enviado

27/07/2016 23:20:43(UTC-3), 84568727 (Adirah)

Ok

27/07/2016 23:22:06(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Vc mora

Status: Enviado

34

27/07/2016 23:23:01(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Sozinha

Status: Enviado

27/07/2016 23:23:26(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

E solteira

Status: Enviado

27/07/2016 23:23:44(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Tem quantos

Status: Enviado

27/07/2016 23:23:46(UTC-3), 242509468 (Amirah Nur)

Anos

Status: Enviado

27/07/2016 23:25:13(UTC-3), 84568727 (Adirah)

Tenho 16 anos,não moro só

27/07/2016 23:26:05(UTC-3), 84568727 (Adirah)

27/07/2016 23:26:11(UTC-3), 84568727 (Adirah)

Sei que tu não me conhece,mas vou lhe envia uma foto minha... lol

informação/relatório nº 0094/2016155

Conversa entre Sara Gregatti e Fernando. Sara diz que um cara do Isis quer saber
como estão as coisas no Brasil:

08/08/2016 22:25:20(UTC-3), 554384135322@s.whatsapp.net (sara) => To: 
5511948172317@s.whatsapp.net Fer (Fer)

155IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

105



Participantes:

Participante Entregue Lido Reproduzido

5511948172317@s.whatsapp.net Fer 08/08/2016 22:25:28(UTC-3)

Anexos:

https://mmi495.whatsapp.net/d/tajxOeEhqAUDcW3Y2

KHN81epMQU/AtkeW41EYZeQvacVJoabuTGuu2HTI

1D4YER3l9tTq-TF.enc

IMG-20160808-WA0065.jpg

08/08/2016 22:25:54(UTC-3), 554384135322@s.whatsapp.net (sara) => To: 
5511948172317@s.whatsapp.net Fer (Fer)

Este cara tá perguntando como está o brasil

Participantes:

Participante Entregue Lido Reproduzido

5511948172317@s.whatsapp.net Fer 08/08/2016 22:25:55(UTC-3)

08/08/2016 22:25:56(UTC-3), 554384135322@s.whatsapp.net (sara) => To: 
5511948172317@s.whatsapp.net Fer (Fer)

Ele

Participantes:

Participante Entregue Lido Reproduzido

5511948172317@s.whatsapp.net Fer 08/08/2016 22:25:58(UTC-3)

08/08/2016 22:25:58(UTC-3), 554384135322@s.whatsapp.net (sara) => To: 
5511948172317@s.whatsapp.net Fer (Fer)

Isis

Participantes:

Participante Entregue Lido Reproduzido

5511948172317@s.whatsapp.net Fer 08/08/2016 22:26:00(UTC-3)

08/08/2016 22:26:06(UTC-3), 5511948172317@s.whatsapp.net (Fer)

Hum

08/08/2016 22:26:15(UTC-3), 554384135322@s.whatsapp.net (sara) => To: 
5511948172317@s.whatsapp.net Fer (Fer)

Participantes:

Participante Entregue Lido Reproduzido

5511948172317@s.whatsapp.net Fer 08/08/2016 22:26:17(UTC-3)

08/08/2016 22:26:23(UTC-3), 5511948172317@s.whatsapp.net (Fer)

Tente não manter contatos assim

08/08/2016 22:26:29(UTC-3), 5511948172317@s.whatsapp.net (Fer)

Pelo menos por hora

informação/relatório nº 0094/2016156
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No  celular da denunciada foram encontradas diversas imagens que

fazem propaganda do grupo terrorista Estado Islâmico:

156IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.
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informação/relatório nº 0094/2016157
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A  promoção  do  Estado  Islâmico  por  parte  de  SARA restou

plenamente  comprovada  pelo  seu  depoimento  prestado  perante  a  autoridade

policial158,  ao  afirmar  que  se  considera  simpatizante  do  grupo  terrorista  Estado

Islâmico,  além de  fazer  parte  de  um grupo,  que  planejava  a  execução  de  atos

terroristas.  A função  da  denunciada,  nesse  grupo,  seria  recrutar  mulheres  para

formar uma célula do Estado Islâmico no Brasil. Registra-se, ainda, que além de

outros, faziam parte do grupo o menor M.B.S.[Ismail Abdul Jabbar Al Brazili],  os

denunciados  FERNANDO  (Ahmad  Faaiz)  e  DANILO  (  Sley  Jihad  ou  Jihad

Sley).159

157IPL, Evento 506.13 - informação/relatório nº 0094/2016.
158E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
159E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
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SARA confirmou ter mantido contato com o menor M.S.B [ Ismail

Abdul Jabbar Al Brazili] e pediu informações de como entrar para o grupo terrorista

Estado Islâmico.

SARA manteve  um  relacionamento  amoroso  virtual  com  os

denunciados  DANILO  [Sley  Jihad]  e  FERNANDO  [Ahmad  Faaiz].  Sobre

DANILO, SARA disse que ele poderia cometer um atentado terrorista a qualquer

momento.

A  associação  entre  os  denunciados  SARA,  DANILO  e

FERNANDO para a prática de crimes, notadamente a promoção do Estado Islâmico

restou plenamente comprovada nos autos.  Nesse sentido, SARA afirmou em seu

depoimento que o grupo realiza o  planejamento de atos terroristas, notadamente um

atentado durante as olimpíadas do Rio 2016.160

160E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
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SARA afirmou ainda,  que nada obstante  as  prisões  ocorridas  na

operação Hashtag, não pensou em desistir da participação no grupo terrorista e que

estava consciente da responsabilidade e da gravidade do recrutamento de pessoas

feito por ela, ainda que houvesse, efetivamente, um ataque terrorista que resultasse

na morte de inocentes, posto que, para ela, esse ato seria legítimo.161

Além disso, afirmou ter feito o juramento ao Estado Islâmico

(Baya’t) com o intermédio de FERNANDO (Ahmad Faaiz), com quem também

manteve um relacionamento amoroso.

161E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
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Agindo assim, SARA MARTINS RIBEIRO, em associação com

os denunciados DANILO FRANCINI DOS SANTOS e FERNANDO PINHEIRO

CABRAL, promoveu a organização terrorista Estado Islâmico, fazendo-se incursa

nos delitos tipificados no artigo 3º, da Lei nº 13.260/2016 e artigo 288 do Código

Penal.

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

116



5.3 LEANDRO FRANÇA DE OLIVEIRA

O denunciado  LEANDRO FRANÇA DE OLIVEIRA promoveu,

entre a data 17.03.2016 e 30/06/2016162,  a organização terrorista Estado Islâmico

por meio de publicações de comentários, imagens, vídeos e links de sites de notícias

do  grupo  extremista,  além  de  conversas  em  aplicativos  e  redes  sociais  –  em

ambientes públicos e privados.

LEANDRO foi  alvo  da  primeira  fase  ostensiva  da  operação

Hashtag,  ocasião  em  que  foram  expedidos  contra  ele  mandados  de  busca  e

apreensão domiciliar e condução coercitiva.

No  curso  da  investigação  criminal,  colheram-se  as  provas  da

autoria  e  materialidade  delitivas,  as  quais  foram  compiladas  pela  Divisão

Antiterrorismo da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal nas informações n.º

09, 11, 13, 19, 29, 52, 69, 91, 99, 114, 118 e 132/2016-DAT/DIP/PF.

Informação Assunto Localização  nos
autos

Informação nº 0009-16

Data: 01 JUL 2016 
Assunto:  Análise  das  conversas  de  Facebook  de  Matheus
Barbosa  e  Silva  
Referência:  Relatório  Corporativo  do  Facebook  Nº
979754108804608 

IPL, evento 415.7

Informação nº 0011-16
Data: 30 JUN 2016 
Assunto:  Leandro  França  de  Oliveira  denunciado  em  rede
social como apoiador do Estado Islâmico

IPL, evento 415.9

Informação nº 0013-16 Data: 17 JUN 2016 
Assunto:  Análise  das  conversas  no  Aplicativo  Telegram  do
grupo JUNDALLAH 
Referência:  Email  de  denúncia  anônima  Denúncia  -  Grupo

IPL,  evento  415.11

162Consoante informação 0069/16-DAT/DIP/DPF (IPL,  evento 415.65), que trata da análise do perfil do
Facebook do denunciado, todas as postagens ficaram disponíveis no referido perfil, pelo menos, até a data
de 30/06/2016, quando foi gerado o relatório corporativo do facebook.
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Jundullah  -  Telegram  e  Arquivos  em  PDF "TL_PERFIS"  e
"TL_POSTAGENS" 

Informação nº 0019-16
Data: 08 JUL 2016 
Assunto:  Endereços  residenciais  dos  alvos–  Operação
HASHTAG 

IPL, evento 415.17

Informação nº 0029-16

Data: 25 JUL 2016 
Assunto: Análise do conteúdo de mensagens do Facebook de 
LEANDRO FRANÇA  DE OLIVEIRA, perfil Marwan Ali 
Nasser (ID 100011084581355). 
Referência: Relatório Corporativo do Facebook nº(s) 
535676709968511. 

IPL, evento 415.27

Informação nº 0052-16

Data: 16 JUN 2016
Assunto:  LEANDRO  FRANÇA DE OLIVEIRA denunciado
em  rede  social  como  apoiador  do  Estado  Islâmico.  Esta
Divisão Antiterrorismo - DAT, em monitoramento rotineiro de
redes   sociais  em  fontes  abertas,  em  acesso  à  página
"Apoiadores  Brasileiros  do   "Estado  Islâmico"-ISIL
Desmascarados 1 " no Facebook, deparou-se com a denúncia
de que o perfil de LEANDRO FRANÇA DE OLIVEIRA (ID 
100010140669252) seria um apoiador do Estado Islâmico. Em
sua  foto  de  perfil,  LEANDRO  ostenta  o  Estandarte  Negro,
bandeira adotada pelo Estado Islâmico como símbolo de sua
organização terrorista.

IPL, evento 415.48

Informação nº 0069-16

Data: 11 SET 2016
Assunto: Relação de publicações constantes no(s) Relatório(s)
Corporativo(s)  do  Facebook  (RCF)  do  alvo  da  Operação
Hashtag  –  LeandroFrança  -  Marwan  Ali  Nasser
Referência(s): Relatório(s) Corporativo(s) do Facebook nº(s):
535676709968511
Esta informação é uma síntese das publicações constantes na
linha  do  tempo  (timeline),  dos  Relatório(s)  Corporativo(s)
doFacebook (RCF), do alvo da Operação Hashtag LEANDRO
FRANÇA1 FASE

IPL, evento 415.65

Informação nº 0091-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 506.10

Informação nº 0099-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 506.17

Informação nº 0114-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 680.9

Informação nº 0118-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 680.13

Informação nº 0132-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 680.25

LEANDRO era  participante  ativo  da  página  do  Facebook

“Apoiadores Brasileiros do Estado Islâmico-ISIL Desmascarados163", inclusive, em

163https://www.facebook.com/apoiadoresdoeidesmarcarados/?fref=photo

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

118



sua foto de perfil na rede social, ele ostenta o Estandarte Negro, bandeira adotada

pelo Estado Islâmico como símbolo de sua organização terrorista. Veja-se: 164

Imagem do Perfil de LEANDRO denunciado na página Apoiadores Brasileiros do "Estado Islâmico"-ISIL Desmascarados (Publicação
de 15 de março de 2016)165 - Informação 0011/2016.

Sobre essa imagem, registra-se que ela permaneceu publicada no

facebook  de  LEANDRO  e  disponível  ao  público  pelo  menos  até  data  de

30/06/2016, quando foi elaborado o relatório corporativo do facebook, tratado na

informação 0011-16-DAT/DIP/DPF.166

LEANDRO também  dispunha  de  outro  perfil  no  facebook,

registrado  como  “Marwan  Ali  Nasser”  (ID  100011084581355),  para  fazer

propaganda da organização terrorista. 

Através deste perfil, LEANDRO conversou com diversos usuários,

através da plataforma  online,  e  publicou abertamente, na  timeline, comentários e

imagens relacionados ao grupo terrorista Estado Islâmico, veja-se:

164IPL. Evento 415.9 - informação nº 0011-16-DAT/DIP/DPF
165Imagens selecionadas são meramente exemplificativas do tipo de conteúdo do perfil e podem ter sido
excluídas posteriormente, bem como outras podem ter sido acrescentadas.
166IPL. Evento 415.9
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informação nº 0069-2016- DAT/DIP/DPF167

167IPL,  Evento  415.65.  Informação  nº  0069-2016-  DAT/DIP/DPF-  aborda  o  Relatório  Corporativo   do
Facebook nº 53567670996851
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informação nº 0069-2016- DAT/DIP/DPF168

informação nº 0069-2016- DAT/DIP/DPF169

168IPL,  Evento  415.65.  Informação  nº  0069-2016-  DAT/DIP/DPF-  aborda  o  Relatório  Corporativo   do
Facebook nº 53567670996851

169IPL,  Evento  415.65.  Informação  nº  0069-2016-  DAT/DIP/DPF-  aborda  o  Relatório  Corporativo   do
Facebook nº 53567670996851
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Exemplos de publicações de LEANDRO FRANCA DE OLIVEIRA contendo o Estandarte Negro.
Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/P170

Exemplos de publicações de LEANDRO FRANCA DE OLIVEIRA contendo o Estandarte Negro.
Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/P171

170IPL, evento 415.27.
171IPL, evento 415.27.
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Exemplos de publicações de LEANDRO FRANCA DE OLIVEIRA contendo o Estandarte Negro.
Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/P172

As imagens permaneceram publicadas no facebook e disponíveis ao

público,  pelo  menos,  até  data  de  30/06/2016,  quando  foi  elaborado  o  relatório

corporativo do facebook, tratado na informação 0029-16-DAT/DIP/DPF.173 

A promoção da organização terrorista Estado Islâmico por parte de

LEANDRO está cabalmente comprovada através das diversas publicações feitas no

facebook, seja em sua timeline, seja nas publicações de outros usuários, nas quais

ele exalta os ideais propagados pelo Estado Islâmico e  defende com veemência a

motivação dos atentados terroristas. Nesse sentido, são as imagens abaixo:

O denunciado publicou na sua timeline  texto contendo mensagem

que  tenta  justificar  os  ataques  terroristas  ocorridos  na  França,  em

Novembro/2015:174

172IPL, evento 415.27.
173IPL, evento 415.27. Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
174 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_novembro_de_2015_em_Paris.
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Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/P175

No dia 28 de março de 2016, em uma publicação no  Facebook,

LEANDRO  postou comentário pelo qual tentou justificar o porquê que se deve

levar o “terror” a países como a Bélgica, por exemplo  (informação n.º 029/2016-

DAT/DIP/PF176):

175IPL, evento 415.27.
176IPL, evento 415.27.
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Em 17 de março 2016,  LEANDRO comentou uma publicação e

expressamente demonstrou seu apoio ao Estado Islâmico.177

177IPL, evento 415.27.- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
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Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF178

Além das postagens abertas, durante as conversas realizadas pela

plataforma online, com outros usuários, LEANDRO propagou discurso extremista,

radical e imbuído em ódio, com nítido apoio aos ideais do Estado Islâmico.

Na  conversa  com  o  usuário  Rui  Taher  (ID  100008699492751),

realizada em 21/03/2016,  Leandro afirmou possuir  aversão a homossexuais  (“eu

odeio gay e se alguém me convidar para isso eu arranco o pescoço”) e aos kafirs179,

deixando bem claro que simpatiza e apoia as ações da organização terrorista Estado

Islâmico180. Registra-se, aqui, que o Estado Islâmico abomina a homossexualidade e

condena à morte os homossexuais:

178IPL, evento 415.27.- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
179Infiéis. (https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_Islam).
180IPL, evento 415.27.Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
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Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF181

Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF182

No  diálogo  travado  com  a  usuária  com Leila  Maria  (ID

10000005544303295),  LEANDRO ressaltou a importância de conversar sobre o

Estado Islâmico183: 

181IPL, evento 415.27.- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
182IPL, evento 415.27.- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
183IPL, evento 415.27- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
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Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF184

Na conversa  realizada  com o  usuário  “Represinfo”,  LEANDRO

deixou claro o seu apoio e simpatia as ações das organizações terroristas:

Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF185

LEANDRO, em seu interrogatório perante a autoridade policial, afirmou

claramente que apoia as ações do Estado Islâmico!!186. 

184IPL, evento 415.27.- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
185IPL, evento 415.27.- Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
186IPL, evento 102.9
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No  interrogatório, LEANDRO afirmou,  também  que  mantinha

contato com outros investigados e denunciados na operação Hashtag,  os réus Levi

Ribeiro (Levi Al Bagdad)(réu), Hortêncio Yoshitake(Teo Yoshi), Oziris Moris Lundi

dos Santos Azevedo (Al LundI0, Alission Luar Olibiera, Leonid El Kadre de Melo

(Abu  Khalled),  Vitor  Barbosa  Magalhães  (Abdullah  Vitor),  Antônio  Andrade,

Mohammad Mounir Zakaria (Zakaria Mounir)187. 

Bem sobre isso, o vínculo com o réu Leonid El Kadri Melo restou

corroborado, quando este, através do perfil de usuário no Facebook “Abu Khalled

El Kadri”, solicitou a LEANDRO um endereço de e-mail para enviar-lhe a missiva

de  convocação  para  compor  célula  do  EI  no  Brasil.  Em  resposta,  LEANDRO

informa o seguinte e-mail: leandrotioroymayweather@yahoo.com.br.188

187IPL, evento 102.9
188IPL, evento 415.27.Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF
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informação nº 0091/2016 – DPF/MJ

Igualmente, conforme informação nº 0091/2016 – DPF/MJ189, que

cuida  da  análise  do  material  apreendido,  foram  encontrados  no  celular  de

LEANDRO os contatos do investigado Vitor Magalhães (Abdullah Vitor)190 e do réu

Alisson Luan de Oliveira (Alisson Al Bagh).191

A idolatria  às  práticas  terroristas  também restaram demonstradas

através do vasto material encontrado durante a análise dos objetos arrecadados no

cumprimento do mandado de busca e apreensão judicial. Consoante informação nº

189IPL, Evento 506.10.informação nº 0091/2016 – DPF/MJ
190VITOR BARBOSA MAGALHÃES, preso na primeira fase da Operação Hashtag.
191ALISSON LUAN DE OLIVEIRA, preso na primeira fase da Operação Hashtag e réu na Ação Penal
correlata
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00114/2016 – DPF/MJ192, foram encontrados no disco rígido apreendido as imagens

abaixo:

01 - Imagem que aparentemente expressa ideal de sacrifício em nome da fé.  A sugerindo a possibilidade de
mutilação ou auto-mutilação como procedimento válido para evitar o descumprimento de preceito religioso ou
crença sugere grande grau de comprometimento de LEANDRO FRANÇA com seus valores.

Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ193

Imagem contendo mensagem religiosa e símbolos194 também encontrados na bandeira do Grupo Estado Islâmico.
Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ195

192IPL, Evento 680.9
193IPL, Evento 680.9
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Imagem contendo a figura semelhante à bandeira do Estado Islâmico e  texto acusando as tropas norte americanas
de  cometimento  de  abusos  contra  iraquianos  em  2003.  A representação  dos  Estados  Unidos  e  outros  países
ocidentais como o grande inimigo do Islam e autor de atrocidades contra fiéis islâmicos é discurso recorrente entre
os propagadores e apoiadores do  extremismo islâmico.

Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ196

194Nota:  segundo  o  site  mídia.rtp.pt  (http://media.rtp.pt/estadoislamico/a-jihad-de-al-bagdadi/bandeiras-
islamicas-simbologia-e-evolucao) os símbolos são o Ash-Shahadah (primeiro pilar do Islam) e o Selo de
Maomé.

195IPL, Evento 680.9
196IPL, Evento 680.9
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Imagem contendo mensagem “nossos mártires” e figura da bandeira do Estado Islâmico. O conceito de “mártir” é
muito comum entre os apologistas do islamismo radical, servindo de argumento de recrutamento e propaganda de
organizações terroristas tais como o grupo Estado Islâmico.

Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ197

Imagem com a frase “Os milagres do profeta Muhammad” e o que parece ser a figura da bandeira do Estado
Islâmico.
Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ198

197IPL, Evento 680.9
198IPL, Evento 680.9
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Imagem contendo mensagem religiosa e símbolos também encontrados na bandeira do Grupo Estado 
Islâmico.
Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ199

Imagem contendo mensagem religiosa e símbolos também encontrados na bandeira do Grupo Estado 
Islâmico.
Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ200

199IPL, Evento 680.9
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Imagem contendo mensagem “nossos mártires” e figura da bandeira do Estado Islâmico.
O conceito de “mártir” é muito comum entre os apologistas do islamismo radical, servindo de argumento de
recrutamento e propaganda de organizações terroristas tais como o grupo Estado Islâmico.
Informação nº 00114/2016 – DPF/MJ201

Com  efeito,  é  sabido  que  as  conversas  privadas,  notadamente

aquelas  realizadas  anteriormente  ao  advento  da  Lei  13.260/2016,  bem  como  o

armazenamento de imagens com conteúdo nitidamente extremista, por si só, não

configura  a prática do núcleo do tipo penal previsto no artigo 3º  da Lei citada,

consubstanciado na “promoção da organização terrorista Estado Islâmico”.

Contudo,  todas  as  publicações  e  conversas  tratadas  na  presente

denúncia  ocorreram  num  contexto  lógico  e  linear,  de  forma  a  demonstrar

inequivocamente o elemento subjetivo do tipo penal em voga, qual seja, o dolo,

200IPL, Evento 680.9
201IPL, Evento 680.9
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consistente  na  vontade  livre  e  consciente  de  LEANDRO  em  promover  a

Organização Terrorista Estado Islâmico.

Agindo  assim,  o  denunciado LEANDRO  FRANÇA  DE

OLIVEIRA, nas  datas  de  17/03/2016  a  30/06/2016,  promoveu  a  organização

terrorista Estado Islâmico, fazendo-se incurso no delito tipificado no artigo 3º, da

Lei nº 13.260/2016.

5.4 GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO FILHO

O denunciado  GILBERTO promoveu, entre as  datas 17.03.2016 e

24.06.2016202, a organização terrorista Estado Islâmico por meio de publicações de

comentários,  imagens  e  vídeos  links de  sites  de  notícias  do  grupo  extremista  e

conversas e atos em aplicativos e redes sociais – em ambientes públicos e privados.

No  curso  da  investigação  criminal,  a  Divisão  Antiterrorismo  da

Diretoria  de  Inteligência  da  Polícia  Federal  colheu  as  provas  dispostas  nas

informações  n.º  12,  16,  33,  35,  49,  72,  101,  110,  120, 134/2016  e  139/2017

DAT/DIP/PF.

Informação Assunto Localização nos
autos

Informação nº 0012-16 Data: 30 JUN 2016
Assunto: Informações do Facebook sobre grupo “Defensores
da Sharia”

IPL, evento 415.10

202Consoante informação 0072/16-DAT/DIP/DPF (IPL,  evento 415.68), que trata da análise do perfil do
Facebook do denunciado, todas as postagens ficaram disponíveis no referido perfil, pelo menos, até a data
de 24/06/2016, quando foi gerado o relatório corporativo do facebook.
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Referência: MM-2762008 - Brazil
Id Nome no perfil 
109588109473800 (Filipe Hamza) 
147515012322781 (Yahia Joao Carlos) 
240420196350750 (Davi Islam) 
254573691589572 (Salma Muhammad) 
260022324366109 (Mujahid Atheer Salahuddin) 
269349930097807 (Zakaria Mounir) 
271367426558318 (Mohammad Nabil Ribeiro) 
304578039880893 (Mariam Islam) 
464423583682148 (Dawd Wahab Husen) 
535676709968511 (Marwan Ali Nasser) 
652932284853912 (Yusuf Ahmad) 
1136798859673737 (Ibn Yahya Albarazili) 
1239547346070014 (Abdul Hakim Nasir) 
1257919127553617 (Mujahid Atheer Salahuddin)

Informação nº 0016-16 

Data: 04 JUL 2016
Assunto:  Análise  de  publicações  do  Grupo  Defensores  da
Sharia – Facebook
Referência:  Relatório  Corporativo  do  Facebook  (RCF)
687106304761624
Alisson  Luan  de  Oliveira  (ID  100012000811751);
Abu Ali  (ID 100010957510656) e Ali  Lundi  Azevedo (ID
100005863006903), também pertencente a OZIRIS MORIS
LUNDI  DOS  SANTOS  AZEVEDO;  Abu  Bará  (ID
100011309820729),  proprietário  não  identificado;Abu
Khalled  El  Kadri  (ID  100010692978310)  e  Abu  Khalled
(ID100010499860552,  pertencente  aLeonid  El  Kadre  DE
MELO;Teo  Yoshi  (ID  100005400135705),  pertencente  a
HORTÊNCIOYOSHITAKE;Antonio  Andrade  (ID
100010543842879),  pertencente  a  ANTÔNIO  ANDRADE
DOS  SANTOS  JUNIOR;  Mohamad  Ziad  (ID
100010614427406), proprietário não identificado; 

IPL, evento 415.14

Informação nº 0033-16 

Informação nº 0033-16  
Data: 26 JUL 2016
Assunto: Análise das conversas de Facebook de Mohammad
Nabil Ribeiro
Referência:  Relatório  Coorporativo  do  Facebook  Nº
271367426558318
Esta informação é uma análise do Relatório Corporativo do
Facebook  (RCF  271367426558318)  perfil  de
MOHAMMAD NABIL RIBEIRO, de ID 100005793184918
entre os dias 24 de junho de 2015 e 24 de junho de 2016,
pertencente a GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO FILHO,
CPF 165.951.428-21, nascido em 20/11/1975, natural de São
Paulo/SP, filho de Maria de Fátima Pires Gonçalves Ribeiro.

IPL, evento 415.30
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Informação nº 0035-16 

Data: 03 AGO 2016
Assunto:  Análise  das  conversas  de  Facebook  de  LUIS
GUSTAVO DE OLIVEIRA
Referência:  Relatório  Corporativo  do  Facebook  (RCF)  de
"Nur  al  Din  aka  Luis  GustavoID  100002373442773"  que
lastreou representação por afastamento do sigilo telefônico e
de comunicações, deferida por esse Juízo.

IPL, evento 415.32

Informação nº 0049-16 

Data: 25 AGO 2016 Assunto: Análise das conversas de 
Facebook de DANILO FRANCINI DOS SANTOS 
Referência: Relatório Corporativo do Facebook (RCF ) 
"FB8010"

IPL, evento 415.45

Informação nº 0072-16 

Data: 10 SET 2016
Assunto:Relação  de  publicações  constantes  no(s)
Relatório(s) Corporativo(s) do Facebook (RCF) do alvo da
Operação Hashtag –
GILBERTO  GONÇALVES  RIBEIRO  FILHO,  vulgo
MOHAMMAD  NABIL  RIBEIRO.
Referência(s):  Relatórios  Corporativos  do  Facebook  nº:
Mohammad  Nabil  Ribeiro  -  ID  100005793184918  e
271367426558318
Esta informação é uma síntese das publicações constantes na
linha  do  tempo  (timeline),  do  Relatório  Corporativo  do
Facebook (RCF), do alvo da Operação Hashtag, GILBERTO
GONÇALVES  RIBEIRO  FILHO,  vulgo  MOHAMMAD
NABIL RIBEIRO. 

IPL, evento 415.68

Informação nº 0101-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 506.19

Informação nº 0110-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 680.5

Informação nº 0120-16 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 680.15

Informação nº 0134-17 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL, evento 702.2

Informação nº 0139-17 Relatório de Análise de Material Apreendido IPL,evento 702.8

GILBERTO surgiu no bojo da investigação em razão de pertencer

ao grupo do Facebook “Defensores da Sharia”, no qual diversos dos investigados na

operação  hashtag e  réus  na  ação  penal  5046863-67.2016.4.04.7000  faziam

promoção ao Estado Islâmico e defendiam a implantação literal da lei islâmica no

Brasil.

Neste ambiente virtual, diversos materiais em promoção ao Estado

Islâmico eram publicados e compartilhados entre os usuários (ao todo 61 membros),

dentre  eles  os  denunciados  GILBERTO [perfil  Mohammad  Nabil  Ribeiro,  ID
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271367426558318]  e  LEANDRO [perfil  Marwan  Ali  Nasser,  ID

535676709968511],  e  os  réus  Alisson  Luan  de  Oliveira(ID  100012000811751),

Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo [perfil Abu Ali – ID 100010957510656- e

Ali Lundi Azevedo -ID 100005863006903),  Leonid El Kadre De Melo (Perfil Abu

Khalled El Kadri -ID 100010692978310- e Abu Khalled -ID 100010499860552),

Hortêncio Yoshitake [perfil Teo Yoshi -ID 100005400135705].203

Consoante informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF204, que cuida da

análise das publicações realizadas no do Facebook por GILBERTO, através de seu

perfil “Mohammad Nabil Ribeiro (ID 100005793184918)”, este, no dia 28/01/2016,

postou  04  (quatro)  vídeos  em sequência  de  propaganda  e  divulgação  do  grupo

terrorista Estado islâmico, recebendo vários comentários, inclusive do réu Leonid El

Kadre Mello (Abu Khalled El Kadri-ID 100010692978310).

Image
Date Created 2016-01-28 18:29:54 UTC

Link http://www.facebook.com/gill.ribeiro.98/posts/492558647613904
Summary Subscribe  to  VICE  News  here:  http://bit.ly/Subscribe-to-VICE-News  The

Islamic State,  a hardline Sunni jihadist group that  formerly had ties to al

203IPL. Evento 415.10
204IPL. Evento 415.30
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Qaeda, has ...
Text 1-Legenda em português.
Title The Spread of the Caliphate: The Islamic State (Part 1)

Url https://youtu.be/bsCZzpmbEcs
Comments

User Vladvostok  Kuala  Lampour
(100004888833411)

Text
Time 2016-01-28 18:41:39 UTC
User Vladvostok  Kuala  Lampour

(100004888833411)
Text MASHAA ALLAH!

Time 2016-01-28 18:41:49 UTC
User Vladvostok  Kuala  Lampour

(100004888833411)
Text MASHAA ALLAH!

Time 2016-01-28 18:45:25 UTC
User Abu Khalled El Kadri (100010692978310)
Text eu  gostei  dessa  série  de  reportagem  da  Vice

News,  pois  mesmo  sendo  um  tanto
tendenciosa,  dá  para  se  ver  o  quanto  a
Khillafah está em acordo com nosso Deen.

Time 2016-01-28 21:44:24 UTC
User Mohammad Nabil Ribeiro (100005793184918)
Text Verdade

Time 2016-01-28 22:13:47 UTC

 informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF205

205IPL. Evento 415.30
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Image
Date Created 2016-01-28 18:30:58 UTC

Link http://www.facebook.com/gill.ribeiro.98/posts/492559214280514
Summary Click  here  to  watch  Part  1  now:  https://news.vice.com/video/the-islamic-

state-part-1 In Part 2 of VICE News’ exclusive look at the emergence of the
Islamic S...

Text 2-Legenda em português.
Title Grooming Children for Jihad: The Islamic State (Part 2)

Url https://youtu.be/jzCAPJDAnQA

informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF206

206IPL. Evento 415.30
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Image

Date Created 2016-01-28 18:31:44 UTC
Link http://www.facebook.com/gill.ribeiro.98/posts/492559367613832

Summary Click  here  to  watch  Part  1  now:  https://news.vice.com/video/the-islamic-
state-part-1  The  Islamic  State  now  governs  its  caliphate  from  the  north
central Syria...

Text 3-Legenda em português.
Title Enforcing Sharia in Raqqa: The Islamic State (Part 3)

Url https://youtu.be/jOaBNbdUbcA

 informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF207

207IPL. Evento 415.30
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Image
Date Created 2016-01-28 18:32:25 UTC

Link http://www.facebook.com/gill.ribeiro.98/posts/492559464280489
Summary Click  here  to  watch  Part  1  now:  http://bit.ly/1lENvT7  The  lightning

advances  of  the  Islamic  State across  Syria  and Iraq  in  June  shocked the
world. But it’s n...

Text 4-Legenda em português.

 informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF208

No dia 13/02/2016,  GILBERTO postou mais 01 (um) vídeo com

propaganda  e  divulgação  do  grupo  terrorista  Estado  islâmico  na  sua  página  no

facebook:209

208IPL. Evento 415.30
209IPL. Evento 415.14 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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 informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF210

No  dia  09/01/2016,  GILBERTO  postou  uma  imagem  com

comentários, tentando justificar as atitudes do grupo terrorista Estado Islâmico, na

sua página do Facebook.211

210IPL. Evento 415.30
211IPL. Evento 415.30– Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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 informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF212

No  dia  05/12/2015,  GILBERTO  postou  uma  imagem  e  fez

comentários  sobre  o  atentado terrorista  sofrido  pela  França,  dizendo que o  país

receberia o que plantou, tentando justificar as atitudes terroristas do grupo Estado

Islâmico.213

212IPL. Evento 415.30
213IPL. Evento 415.14 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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 informação nº 0033-16-DAT/DIP/DPF214

As  imagens  acima  permaneceram  publicadas  no  facebook  e

disponíveis  ao  público,  pelo  menos,  até  data  de  24/06/2016,  quando  foi

elaborado o relatório corporativo do facebook, tratado nas informações 0033215

e 072216-16-DAT/DIP/DPF, a qual trata da análise do conteúdo do Facebook do

denunciado.217 

Algumas  postagens  exibidas  na  página  do  perfil  de  GILBERTO

RIBEIRO foram tiradas do ar pela empresa Facebook, por estarem em desacordo

214IPL. Evento 415.30
215IPL. Evento 415.30
216IPL. Evento 415.68
217IPL, evento 415.27. Informação n.º 029/2016-DAT/DIP/PF

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

147



com as suas normas vigentes ou por fazerem apologia ao grupo terrorista Estado

Islâmico,  conforme  os  dados  encontrados  a  seguir.  Nesse  ponto,  registra-se,

também,  que  essas  postagens  permaneceram  publicadas  no  facebook  e

disponíveis  ao  público,  pelo  menos,  até  data  de  24/06/2016,  quando  foi

elaborado o relatório corporativo do facebook: 218

218IPL. Eventos 415.30 e  415.68– Informações 33 e 72/2016 DAT/DIP/PF.
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Deve-se  atentar  que,  a  despeito  das  datas  de  postagem  das

manifestações  acima  ser  anterior  à  Lei  13.260/16,  tais  postagens  seguiram
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publicadas  na conta  de  GILBERTO até  a data  de  24/06/201.  Desta  feita,  é

possível afirmar que o delito de promoção de organização terrorista iniciou-se

com a vigência da Lei de Enfrentamento ao Terrorismo em março de 2016 e se

protraiu no tempo até, pelo menos, a geração do relatório da conta investigada,

em 24/06/2016.

Além das publicações,  GILBERTO manteve diálogos com várias

pessoas onde divulga, promove, incita e declara apoio organização terrorista Estado

Islâmico (DAESH), conforme se verá adiante.

CONVERSA  COM  RAFAEL  MARON  ABDUL  RAHMAN

(100003984036227)

Na data de 15/02/2016, numa conversa com Rafael Maron Abdul

Rahman, GILBERTO comentou que começou no Islam estudando sobre o grupo

terrorista Estado Islâmico e se identificou com este e que concorda com a matança

de líderes e pessoas ligadas as chefias de Estado, conforme a seguir219: 

219IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.220

220IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.221

221IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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CONVERSA COM EDUARDO MAGELA (100003941583780)

Em conversa realizada no dia 13 de fevereiro de 2016, GILBERTO

comenta como iniciou seus estudos na religião Islâmica e sua vinculação ao grupo

terrorista Estado islâmico.222

Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.223

CONVERSA  COM  SAÍD  JOELSON  ABDU-SALVADOR
(10001126227255)

222IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
223IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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Em conversa realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, GILBERTO

comenta com Saíd Joelson Abdu-Salvador um  post para justificar as atitudes do

grupo terrorista Estado Islâmico.224

Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.225

CONVERSA COM  NUR  AL DIN  (100002373442773)(  Perfil
utilizado por Luís Gustavo de Oliveira)

224IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
225IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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Em conversa realizada no dia 25 de fevereiro de 2016, o réu Luís

Gustavo  de  Oliveira  (identifica  por  NUR AL DIN)  disse  que  pretende  fazer  o

BAY’AH, juramento de fidelidade ao Estado Islâmico.

Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.226

226IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
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CONVERSA COM ALISSON LUAN  ( ID 100010801277950) –
Réu na Ação Penal 5046863-67.2016.4.04.7000.

Em  conversa  realizada  no  dia  15  de  fevereiro  de  2016,  o  réu

Alisson  Luan  De  Oliveira,  chamou  GILBERTO   para  se  juntar  ao  grupo  de

Whatsapp e Telegram, que dá apoio ao grupo terrorista Estado Islâmico.227

Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.228

GILBERTO também  mantinha  contato  com  o  denunciado

DANILO, através do Facebook:229

227IPL. Evento 415.14 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
228IPL. Evento 415.30 – Informação 33/2016 DAT/DIP/PF.
229IPL,  evento  415.45.  Informação  nº  49/2016 DAT/DIP/PF -   Análise  das  conversas  de  Facebook  de

DANILO FRANCINI DOS SANTOS
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De  acordo  com  a  informação  nº  72/20016  DAT/DIP/PF230

GILBERTO realizou diversas publicações de cunho extremista em sua timeline, as

quais ficaram acessíveis ao público, pelo menos, até a data de 24 de junho de 2016.

230IPL, evento 415.68.
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informação nº 72/20016 DAT/DIP/PF231

231IPL, evento 415.68.
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informação nº 72/20016 DAT/DIP/PF232

232IPL, evento 415.68.
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informação nº 72/20016 DAT/DIP/PF233

Igualmente,  conforme  relatório  nº  0101/2016  –  DPF/MJ234 de

análise do material apreendido, qual seja um Celular Motorola, foram encontradas

diversas imagens e registros de acesso  de notícias de promoção ao Estado Islâmico:

233IPL, evento 415.68.-Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ
234IPL, evento 506.19
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Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ235 

Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ236 

Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ237 

235IPL, evento 506.19
236IPL, evento 506.19
237IPL, evento 506.19
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Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ238 

238IPL, evento 506.19
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Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ239 

Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ240 

239IPL, evento 506.19
240IPL, evento 506.19

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

165



Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ241 

Ainda  no  que  concerne  às  informações  contidas  no relatório  nº

0101/2016  –  DPF/MJ242 (análise  do  material  apreendido),  a  Polícia  Federal

consignou a existência de dezenas de imagens de pessoas sendo executadas pelo

241IPL, evento 506.19
242IPL, evento 506.19
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Estado Islâmico: Pelo grande número de imagens de pessoas sendo executadas

constantes no celular do alvo, imagens estas chocantes aos olhos de um homem

médio, infere-se que no mínimo tem certa adoração por estas cenas fortes e não se

comove ao vê-las, corroborando a ideia de apoio às ações do Estado Islâmico. 

No mesmo relatório,  consta  o  extrato  de  conversa  do  aplicativo

whatsapp  entre GILBERTO e sua esposa Sandra (vulgo Sandy)243:

243É de suma importância esclarecer, nesse ponto, que muito embora o celular analisado seja, em tese, de
propriedade de Sandra (esposa do denunciado), essa não professava a religião muçulmana. Desse modo,
esse fato aliado aos demais elementos colhidos no bojo do inquérito policial evidenciam que todos os
materiais  ora  analisados são de responsabilidade  de Gilberto,  o qual  professa  a  religião Muçulmana,
inclusive  dizendo a  sua  esposa  que  “Deveria  entrar  para  o  estado  islâmico”  com perfil  de conversa
agressivo,  deixando a entender o desejo de matar  um determinado pastor:  “Por isso que gente  como
aquele safado morrem no oriente médio Tem que morrer mesmo”. Também manifesta apoio às ações do
Estado Islâmico inclusive com interesse em fazer parte deste grupo terrorista: “O estado islâmico está
certo em fazer essa faxina que eles fazem Matando esse monte de lixo que existe no mundo Ahhhh se eu
pudesse e meu dinheiro desse”. (Informação nº 0101/2016).
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Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ244 

244IPL, evento 506.19

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

168



Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ245 

Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ246 

Informação/relatório nº 0101/2016 – DPF/MJ247 

Além do celular, a Polícia Federal também realizou a análise de 01

(um) caderno, cor verde, apreendido na residência de  GILBERTO, determinação

245IPL, evento 506.19
246IPL, evento 506.19
247IPL, evento 506.19
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judicial  (informação  0120/2016  DPF/MJ).248 Nesse  caderno,  foram  encontrados

diversos manuscritos da religião islâmica.

248IPL, evento 680.15
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 Sobre esse material, a Polícia Federal pontuou que, “no o interior

do caderno se  encontram várias  anotações  relativas  à  religião  Islâmica e  seus

ensinamentos, além de algumas anotações em árabe aparentando rezas e cânticos

muçulmanos. Também apresenta alguns aprendizados de escrita árabe. Em um dos

escritos e ensinamentos apresentados, destaco um em que ele cita: “o califa é o

sucessor  do  profeta  como líderda Umma,  e  assim tem autoridade  de  aplicar  a

Sharia”. A seguir, ele ressalta que a Sharia é a lei Islâmica. Umma vem a ser o

termo árabe para nação ou comunidade constituída por muçulmanos, onde seus

integrantes devem velar pelo bem-estar de todos.”

GILBERTO durante as declarações prestadas à autoridade Policial,

em 11.08.2016, informou  QUE i) professa o islamismo Sunita Salafista;  QUE ii)

conhecia virtualmente os réus Oziris, Alisson, Levi, Hortencio e Gustavo do grupo

“Defensores da Sharia” e conhecia pessoalmente os investigados Vitor e Davi; QUE

iii) os vídeos em apologia ao Estado Islâmico e atentados terroristas foram postados

no período em que iniciou na religião.249

Os  elementos  documentais  oriundos  do  relatório  de  controle  da

atividade  na  rede  social,  bem  como  os  laudos  atinentes  à  análise  das  mídias

apreendidas  nos  autos,  aliados  ao  depoimento  de  GILBERTO  demonstram

sobejamente a conduta delitiva deste consubstanciada na promoção da organização

terrorista Estado Islâmico.

Pelo  exposto,  agindo  assim,  GILBERTO  GONÇALVES

RIBEIRO promoveu a organização terrorista Estado Islâmico, fazendo-se incurso

no delito tipificado no artigo 3º, da Lei nº 13.260/2016.

249IPL, evento 102.9
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5.5 MOHAMAD MOUNIR ZAKARIA

O  denunciado  MOHAMAD  MOUNIR  ZAKARIA,  doravante

denominado  ZAKARIA, promoveu,  entre  a  data  17.03.2016  e  24/06/2016250,  a

organização terrorista  Estado Islâmico por  meio de publicações  de  comentários,

imagens, vídeos e links de sites de notícias do grupo extremista, além  de conversas

e atos em aplicativos e redes sociais – em ambientes públicos e privados.

ZAKARIA foi  alvo  da  primeira  fase  ostensiva  da  operação

Hashtag,  ocasião  em  que  foram  expedidos  contra  ele  mandados  de  busca  e

apreensão domiciliar e prisão temporária. Ele ficou preso por 60 (sessenta) dias e,

atualmente, cumpre medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo251.

No  curso  da  investigação  criminal,  colheram-se  as  provas  da

autoria  e  materialidade  delitivas,  as  quais  foram  compiladas  pela  Divisão

Antiterrorismo da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal nas informações n.º

23, 62, 111, 113, e 131/2016-DAT/DIP/PF.

250Consoante informação 0062/16-DAT/DIP/DPF (IPL,  evento 415.57), que trata da análise do perfil  do
Facebook do denunciado, todas as postagens ficaram disponíveis no referido perfil, pelo menos, até a data
de 24/06/2016, quando foi gerado o relatório corporativo do facebook.

251E-proc nº 5046615-04.2016.4.04.7000 – evento 10, item 3.
1- Comparecimento mensal (todo dia 05) em unidade da Polícia Federal que abranja o seu respectivo
domicílio;
2- Proibição de frequentar cursos ou atividades que envolvam explosivos, armas de fogo, artes marciais
e simulacros de armas de fogo;
3- Proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive a internet, com pessoas do Brasil ou do
exterior que mantenham qualquer ligação com o Estado Islâmico ou qualquer outra organização que seja
considerada terrorista, com as quais o investigado poderia obter instruções e/ou recursos para a prática
de um atentado,  com a obrigação  de,  quando da apresentação mensal  à unidade da Polícia Federal
respectiva,  apresentar  os  dispositivos  eletrônicos  de  que faça  uso  (computador,  celular,  tablet,  etc),
ficando desde já autorizado o acesso aos dados de tais mídias;
4- Proibição de se ausentar da sua respectiva cidade de domicílio, sem prévia autorização e comunicação
ao Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba e, também, comunicação à unidade da Polícia Federal de sua
residência;
5- Proibição de se ausentar do País e a entrega de seus passaportes, até o dia 23/9/16 na unidade da
Polícia Federal de sua residência.
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Informação Assunto Localização  nos
autos

Informação nº 0023-16   

Data: 11 JUL 2016 
Assunto: Análise das conversas de Facebook de 
Mohamad Munir Zakaria 
Referência: Relatório Coorporativo do Facebook Nº 
269349930097807 
Inquérito Nº: 0007/2016-7 – PF/MJ-DIP 

IPL, evento 415.21

Informação nº 0062-16   

Data: 09 SET 2016 
Assunto: Relação de publicações constantes no(s) 
Relatório(s) Corporativo(s) do Facebook (RCF) do 
alvo da Operação Hashtag – MOHAMAD  MOUNIR
ZAKARIA. 
Referência(s): Relatório(s) Corporativo(s) do 
Facebook nº(s): 269349930097807. 
Inquérito Nº: 007/2016 - PF-MJ-DIP 

IPL, evento 415.58

Informação nº 0111-16  
Relatório de Análise de Material Apreendido
Nome:Mohamad Mounir Zakaria
Mohamad Mounir Zakaria

IPL, evento 680.6

Informação nº 0113-16  Relatório de Análise de Material Apreendido
Nome:Mohamad Mounir Zakaria

IPL, evento 680.8

Informação nº 0131-16  
Relatório  de Análise de Material Apreendido
Nome: : Mohamad Mounir Zakaria IPL, evento 680.24

Restou  comprovado  nos  autos  que  ZAKARIA é  um  indivíduo

integrado à doutrina do grupo criminoso Estado Islâmico e apresentou regularmente

em  redes  sociais  postagens  de  exaltação  ao  Daesh.  Nesse  sentido,  tem-se  a

informação 0062/2016:
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Informação 0062/2016 – IPL, evento 415.58
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Informação 0062/2016 – IPL, evento 415.58
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Informação 0062/2016 – IPL, evento 415.58
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Informação 0062/2016 – IPL, evento 415.58

Informação 0062/2016 – IPL, evento 415.58
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Informação 0062/2016 – IPL, evento 415.58

As  imagens  permaneceram  publicadas  no  facebook  e

disponíveis  ao  público,  pelo  menos,  até  data  de  24/06/2016,  quando  foi

elaborado o relatório corporativo do facebook, tratado na informação 0062-16-

DAT/DIP/DPF,  a  qual  trata  da  análise  do  conteúdo  do  Facebook  do

denunciado, perfil  MOHAMAD  MOUNIR  ZAKARIA  (ID

269349930097807).252 

Além das postagens abertas, durante as conversas realizadas pela

plataforma  online,  com outros usuários, ZAKARIA propagou discurso extremista,

com nítido apoio aos ideais do Estado Islâmico. 

ZAKARIA mantinha contato frequente  com Leonid El  Kadre  de

Melo (Abu Khalled), figurando como uma espécie de mentor deste. Tanto é verdade

que Leonid prestou  o juramento ao Estado Islâmico (Bayah) por intermédio do ora

denunciado:

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abu Khalled (100010499860552)
Author Abu Khalled (100010499860552)
Sent 2015-10-23 21:29:03 UTC
IP 2804:14c:8583:1e4:5d8c:3f28:45f2:226b
Deleted false
Body  Wassalamu  Walleikum  wr  wb!  por  favor,  poderia  me  add
necessito de
orientação e aprendizado

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abu Khalled (100010499860552)
Author Abu Khalled (100010499860552)
Sent 2015-10-23 23:43:24 UTC
IP 2804:14c:8583:1e4:5d8c:3f28:45f2:226b
Deleted false
Body  gostaria  de  fazer  um  curso  intensivo  sobre  jurisprudência
Islâmica

252IPL, evento 415.58 Informação n.º 062/2016-DAT/DIP/PF
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Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abu Khalled (100010499860552)
Author Abu Khalled (100010499860552)
Sent 2015-10-23 23:43:58 UTC
IP 2804:14c:8583:1e4:5d8c:3f28:45f2:226b
Deleted false
Body e gostaria de saber a possibilidade de vc me receber para me
ensinar algo

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abu Khalled (100010499860552)
Author Abu Khalled (100010499860552)
Sent 2015-10-23 23:46:09 UTC
IP 2804:14c:8583:1e4:5d8c:3f28:45f2:226b
Deleted false
Body  mas  agora  gostaria  de  ir  ao  Pari  para  aprender  com  c,
pessoalmente

Recipients: Abu Khalled (100010499860552)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-10-23 23:46:46 UTC
Deleted false
Body Tem que ser com cheik rodrigo

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abu Khalled (100010499860552)
Author Abu Khalled (100010499860552)
Sent 2015-10-23 23:48:44 UTC
IP 2804:14c:8583:1e4:5d8c:3f28:45f2:226b
Deleted false
Body nós, muçulmanos, somos peças de um grande quebra-cabeças,
onde um
complementa o outro, admiro muito o Sheikh Rodrigo, mas preciso
de alguém que não
esteja  preso ou tolhido de poder dizer a verdade e falar sobre o
verdadeiro Islam

Recipients Abu Khalled (100010499860552)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-10-23 23:51:57 UTC
Deleted false
Body Mas que VC precisa de mim dentro do meu conhecimento

Recipients: Zakaria Mounir (100000945628206)
Abu Khalled (100010499860552)
Author Abu Khalled (100010499860552)
Sent 2015-12-02 23:56:40 UTC
IP 2804:14c:8583:1e4:5d8c:3f28:45f2:226b
Deleted false
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Body eu presto  testemunho de fidelidade ao  Khalifa  Abu Bakr  al
Baghidad,
tomando-o por Amir e prometendo diante de Allah obedecê-lo em
tudo que ele
determinar até que ele se mantenha obediente ao alcorão e sunnah

informação 0023/2016 – IPL Evento 415.21.3

Além  do  contato  mantido  com  Leonid,  ZAKARIA doutrinou  o

investigado Vitor Barbosa Magalhães, conforme as conversas abaixo retradadas.

Na  conversa  abaixo,  ZAKARIA  comentou  com  Vitor  sobre

aquisição, mediante download, da revista Dabiq253

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-02 17:55:36 UTC
IP 177.158.69.168
Deleted false
Body o irmão Antonio me passou as revistas do EI

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-02 17:55:41 UTC
IP 177.158.69.168
Deleted false
Body  http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-

isilpropaganda-
magazine-dabiq

253Periódico utilizado pelo Estado Islâmico para propaganda de seus atos e recrutamento de soldados.
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Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-02 17:55:44 UTC
IP 177.158.69.168
Deleted false
Body vc conhece?

Recipients Abdullah Vitor (100000055878483)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-08-02 17:56:02 UTC
Deleted false
Body Obá

Recipients Abdullah Vitor (100000055878483)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-08-02 17:58:17 UTC
Deleted false
Body Aí sim

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-02 17:58:51 UTC
IP 177.158.69.168
Deleted false
Body eu fiz download das 10 revistas, comecei a ler a primeira, tem
mt coisa e tudo em inglês

Recipients Abdullah Vitor (100000055878483)
Zakaria Mounir (100000945628206)
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Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-08-02 18:00:04 UTC
Deleted false
Body Aí agora VC vai ser bem informado

informação 0023/2016 – IPL Evento 415.21.3

Ainda  pela  plataforma  de  conversação  on  line  do  facebook,

ZAKARIA ajudou Vitor a compreender um vídeo sobre o Dawla Islam:254

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-05 16:06:43 UTC

IP 179.186.41.65
Deleted false
Body salam ualeikum irmão, saberia me informar se essas notícias de
que o EI tem vendido mulheres e crianças, tem algum fundo de
verdade?

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-05 23:53:16 UTC
IP 186.214.23.70
Deleted false
Body salam ualeikum irmão, então eu conversei com o irmão Antonio
Ahmed, ele me disse que o EI fez de cativo alguns dos Yazidis,
como espólios de guerra, e disse que estão pedindo resgate por
estas pessoas

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-08-05 23:53:32 UTC
IP 186.214.23.70
Deleted false
Body acho que desta forma a mídia disse que estão vendendo como
escravos

informação 0023/2016 -IPL evento 415.21

254Dawlah Islamiah = Estado Islâmico
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O denunciado enviou para Vitor um link de um vídeo postado pelo

grupo terrorista Estado Islâmico que faz propaganda em prol  de suas atividades

criminosas.

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-07-26 23:18:19 UTC
IP 177.157.245.16
Deleted false
Body suas bocas dizem lutar pelos Islam mas suas mãos nada fazem

Recipients Abdullah Vitor (100000055878483)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)

Sent 2015-07-26 23:19:07 UTC
Deleted false
Body http://sendvid.com/sqho14bd#

Recipients Zakaria Mounir (100000945628206)
Abdullah Vitor (100000055878483)
Author Abdullah Vitor (100000055878483)
Sent 2015-07-26 23:19:56 UTC
IP 177.157.245.16
Deleted false
Body eles mesmo que colocaram esse video?

Informação 0023/2016- IPL evento 415.21, p. 11
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Num outro momento, ZAKARIA enviou para Vitor um link de um

canal de rádio que faz propaganda pró Estado Islâmico:

Recipients Abdullah Vitor (100000055878483)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-07-27 15:56:03 UTC
IP 152.250.81.116
Deleted false
Body https://archive.org/details/BereTc

Recipients Abdullah Vitor (100000055878483)
Zakaria Mounir (100000945628206)
Author Zakaria Mounir (100000945628206)
Sent 2015-07-27 16:11:29 UTC
Deleted false
Body Áudio sobre notícias do estado

Informação 0023/2016- IPL evento 415.21, p. 11

No mesmo sentido,  ZAKARIA, ao ser interrogado pela autoridade

policial,  confirmou que perfil  no Facebook em comento era dele,  e que curtia e

compartilhava algumas matérias relativas ao Estado Islâmico, inclusive vídeos de

execução.255

Por outro lado, apesar das evidências materiais acima explícitas, o

denunciado, na intenção de afastar sua responsabilidade, negou que Leonid (Abu

Khalled) o tenha  procurado para apreender o Islã e também que tenha conversado

sobre prestar fidelidade ao líder do E.I.  Igualmente, negou ter mantido conversa

com Vitor sobre revistas do Estado Islâmico, tampouco ter repassado ou recebido

vídeos da organização terrorista.256

255IPL, evento 38, TERMO10.
256IPL, evento 38, TERMO10.
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Na mesma oportunidade, ZAKARIA confirmou que conhece o réu

Alisson e o denunciado Leandro França.257

A  idolatria  às  práticas  terroristas  também  restou  demonstrada

através do vasto material encontrado durante a análise dos objetos arrecadados no

cumprimento do mandado de busca e apreensão judicial. Consoante informação nº

00111/2016  –  DPF/MJ258,  foram  encontrados  no  celular  apreendido  as  mídias

abaixo:

Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6

257IPL, evento 38, TERMO10.
258IPL, Evento 680.6
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Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6
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Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6

Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6
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Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6
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Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6
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Informação 111/2016 – IPL, Evento 680.6

Rua Marechal Deodoro, 933 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010 
Telefone (41) 3219-8795 | PRPR-gab-rafaelmiron@mpf.mp.br

ccs

190



Também  foram  encontradas,  na  residência  de  ZAKARIA, 04

(quatro) bandeiras do Estado Islâmico:

Informação 113/2016 – IPL, evento 480.8.

A  respeito  das  bandeiras,  ZAKARIA,  em  seu  interrogatório,

informou  que as ganhou de presente de um amigo, do qual não revelaria o nome259.

259IPL, evento 38, TERMO10.
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Com  efeito,  é  sabido  que  as  conversas  privadas,  notadamente

aquelas  realizadas  anteriormente  ao  advento  da  Lei  13.260/2016,  bem  como  o

armazenamento de imagens com conteúdo nitidamente extremista, por si só, não

configura  a prática do núcleo do tipo penal previsto no artigo 3º  da Lei citada,

consubstanciado na “promoção da organização terrorista Estado Islâmico”.

Contudo,  todas  as  publicações  e  conversas  tratadas  na  presente

denúncia  ocorreram  num  contexto  lógico  e  linear,  de  forma  a  demonstrar

inequivocamente o elemento subjetivo do tipo penal em voga, qual seja, o dolo,

consistente  na  vontade  livre  e  consciente  de  ZAKARIA em  promover  a

Organização Terrorista Estado Islâmico.

Agindo assim, o denunciado MOHAMAD MOUNIR ZAKARIA,

nas datas de 17/03/2016 a 30/06/2016, promoveu a organização terrorista Estado

Islâmico,  fazendo-se  incurso  no  delito  tipificado  no  artigo  3º,  da  Lei  nº

13.260/2016.

6 CONCLUSÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N.º 13.260/2016,

Diante do exposto, pode-se concluir que os denunciados utilizaram

plataformas de redes sociais como Facebook e Telegram, entre outras, para difusão

de material com objetivo de promover a atuação da organização terrorista Estado

Islâmico. 

Inúmeras  são  as  postagens  de  apoio  e  exaltação  ao  grupo

extremista, de incentivo à violência, bem como de cooptação de simpatizantes dos

ideais extremistas da referida organização terrorista. No mesmo sentido, incontáveis
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são  os  diálogos  entre  os  denunciados,  bem como  com terceiros,  no  sentido  de

promover, - seja por meio de trocas de materiais para publicações, seja através de

planejamentos de atos de terror – o grupo terrorista Estado Islâmico.

Com isso, exaustivamente demonstrada a prática do delito do

art.  3º  da  Lei  n.º  13.260/2016,  com  autoria  e  materialidade  amplamente

comprovadas, portanto.

7. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CÓDIGO PENAL)

Desde data incerta, mas até 11 de agosto de 2016260, os denunciados

DANILO, SARA e FERNANDO associaram-se para o fim específico de cometer

crimes previstos nos artigos 3º e 5º da Lei 13.260/16.

Consoante  demonstrado  no  item  5  da  presente  inicial,  os  três

denunciados  possuíam forte  e  inquestionável  vínculo  associativo,  com união  de

vontades e desígnios para a promoção da organização terrorista Estado Islâmico ,

formação da célula terrorista no Brasil(art.  3º da Lei n.º  13.260/2016) e de atos

preparatórios de terrorismo (art. 5º da Lei n.º 13.260/2016).

Essa  assertiva  é  corroborada  pelo  diálogo  entre  DANILO  e

FERNANDO, travado entre  os  dias  28 e 31 de julho de 2016,  posteriormente,

portanto,  à  primeira  fase  ostensiva  das  diligências  da  investigação  da  operação

Hashtag (informação nº 0049-16-DAT/DIP/DPF261).

260 Data da prisão temporária de Fernando – E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 53.1.
261IPL. Evento 415.45 - informação 049/2016 DAT/DIP/PF - que trata da análise do Relatório Corporativo

do Facebook do perfil de سليمان محمود أحمد (Suleyman Mahmud 'AHMAD - ID: 100003973518010)
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Nesta conversa, DANILO teve uma discussão com FERNANDO

dizendo que estava mal, porque sua noiva não estaria certa sobre o casamento com

ele. A noiva seria a denunciada SARA, alvo de condução coercitiva na segunda fase

da operação.

Desse diálogo restou comprovado que DANILO e SARA faziam

parte de um grupo do qual FERNANDO era o líder, tendo este, inclusive, ordenado

a DANILO a realização de um ataque, veja-se:
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informação nº 0049-16-DAT/DIP/DPF262

Esses elementos harmonizam-se com as declarações prestadas pela

denunciada  SARA  quando  inquirida  pela  autoridade  policial  (após  ser

coercitivamente conduzida)263:

"(...)  Que  se  considera,  hoje,  simpatizante  do  grupo  terrorista  Estado

Islâmico; Que acredita que o grupo Estado Islâmico mudaria vários aspectos no

Brasil (...) QUE faz parte de um grupo e a sua função seria recrutar mulheres

262IPL. Evento 415.45 - informação 049/2016 DAT/DIP/PF - que trata da análise do Relatório Corporativo
do Facebook do perfil de سليمان محمود أحمد (Suleyman Mahmud 'AHMAD - ID: 100003973518010)

263E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000. Evento 55.1
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para formar uma célula do Estado Islâmico no Brasil; (...) QUE mantinha esse

grupo  no  Telegram,  porém,  o  grupo  foi  desativado;  (...)  QUE  planejavam

cometer um atentado terrorista na linha amarela no Rio de Janeiro (...) QUE o

atentado seria com bombas e armas; (...) QUE além de RANIF fazia parte do

grupo ISMAIL ABDUL JABBAR AL BRAZILI,AHMAD FAAIZ,DANILO (SLEY

JIHAD, JIHAD SLEY - tel 11 98195-0146)  e FELIPE (ABDUL KANI); QUE

FELIPE já viajou para o exterior, manteve contato com lideranças do Estado

Islâmico no exterior (Oriente Médio) e também com o líder do grupo aqui no

Brasil,  cujo nome não sabe; QUE o número do celular de FELIPE seria do

Reino Unido; (...) QUE FELIPE utiliza o perfil ABDUL KANI no Facebook; (...)

QUE manteve contato por meio do Google+ com ISMAIL ABDUL JABBAR AL

BRAZILI e pediu informações de como entrar para o grupo terrorista Estado

Islâmico;  QUE  diante  dessa  indagação,  obteve  resposta  ,  não  por  meio  de

ISMAIL ABDUL,  mas  por  RANIF;  (...)  QUE RANIF disse  a  declarante  que

precisaria de uma mulher para que recrutasse outras mulheres  e  homens na

região que vive, dispostos a praticar qualquer ato terrorista; QUE a declarante,

a partir dessa proposta, manteve contato com outras mulheres muçulmanas;

QUE AHMAD FAAIZ também fazia essa mesma proposta à declarante,  ou

seja, recrutar mulheres; QUE  AHMAD FAAIZ é FERNANDO PINHEIRO,

residente em São Paulo/SP (...) QUE ALISSON, preso na Operação Hashtag,

foi expulso desse grupo por falar demais; (…) QUE conhece DANILO - SLEY

JIHAD; QUE conversou em diversas oportunidades com o citado DANILO;

QUE  a  declarante  chegou  a  mudar  o  status  do  Facebook  para

"relacionamento sério" com DANILO, mas não aceitou a proposta dele de

casamento; QUE diante disso, DANILO ameaçou se matar; QUE a declarante

comentou a  conversa  que teve  com DANILO com FERNANDO (AHMAD

FAAIZ); QUE AHMAAD FAAIZ disse à declarante que já que ele (DANILO)

pretende se matar por uma pessoa que não gosta dele, no caso a declarante,

seria melhor, então, que ele se matasse pela causa de Allah; QUE a declarante

acredita  que  DANILO  seja  um  lobo  solitário;  QUE  DANILO  tem  uma

personalidade desequilibrada, no entender da declarante, e que pode cometer

um atentado terrorista a qualquer momento; (...) QUE em uma das conversas

com AHMAD FAAIZ (FERNANDO) ele disse "As coisas precisarão ficar ainda

mais por debaixo dos panos, mesmo com nossos irmãos caindo, os planos não
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mudaram", a declarante disse que o diálogo se refere aos presos da "Operação

Hashtag"; QUE perguntado quais seriam esses planos, a declarante respondeu

que seria um atentado terrorista durante as Olimpíadas Rio 2016; (...) QUE já

fez o juramento ao Estado Islâmico, que sabe que se chama baya't  , realizado

com intermediação de AHMAD FAAIZ; (...)  QUE entre os homens considera

mais  radical  ou propenso  a praticar  algum ato terrorista:  DANILO, RANIF,

FERNANDO  (AHMAD  FAAIZ)  e  FELIPE;  (...)  QUE  está  consciente  da

responsabilidade que tem e da gravidade de seus atos,  considerando que as

pessoas por ela recrutadas estão efetivamente dispostas a praticar algum ato

terrorist  no Brasil, provavelmente violento, com a morte de pessoas inocentes,

porém considera esse ato legítimo. (…) (grifo nosso)

No  mesmo  norte,  DANILO,  quando  inquirido  pela  autoridade

policial,  após  ser  coercitivamente  conduzido  no  dia  06/09/2016264, confirmou  a

relação mantida entre ele, FERNANDO E SARA,

[…]  QUE  conhece  SARA  GREGATTI  ou  SARA  RIBEIRO  ou  SARA

MARTINS RIBEIRO pela internet, mas não teve contato pessoal com ela; QUE

SARA era  sua futura esposa;  QUE descobriu  que SARA, além de pretender

casar com o declarante, também estava acertando para casar com outra pessoa,

FERNANDO PINHEIRO; QUE soube disto quando brigou com SARA e surgiu,

pela internet,  FERNANDO, que veio tirar  satisfações,  se apresentando como

futuro marido de SARA; QUE FERNANDO acima é FERNANDO PINHEIRO

CABRAL (AHMED FAAIZ); […] QUE FERNANDO convidou o declarante

por diversas  vezes  para  reunir os  irmãos  e  preparar esse  ataque; QUE

FERNANDO mandou o declarante sair na rua e fazer um ataque, contra

qualquer alvo;  QUE FERNANDO  sempre  se  apresentou  como  líder  do

Estado  Islâmico  no Brasil;  QUE a  convocação  para  os  ataques  veio  de

Fernando;  […]  QUE sabe  quem é  ABU  KHALLED,  da  internet,  mas  não

recebeu  convocação  deste  para  ataques  terroristas;  QUE AHEMED FAAIS

(FERNANDO) COAGIU o declarante para realizar atentando terrorista;

QUE considerava FERNANDO seu líder;[…] QUE SARA era recrutadora

do Estado Islâmico.

264E-proc 5044214-32.2016.404.7000, evento 31.3.
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Os  elementos  contidos  na  Informação  n.º

0036/2016/DT/DIP/DPF265,  apontam conversa no Facebook entre os denunciados

FERNANDO e  SARA com teor fortemente indicativo de planejamento de ataque

terrorista. Na conversa datada entre os dias 23 e 27.07.2016, ou seja, posteriormente

à prisão dos 12 suspeitos na operação Hashtag durante a 1ª fase, após mencionarem

a necessidade de restabelecimento de canal seguro de comunicação, os denunciados

fazem expressa referência à "manutenção dos planos" mesmo diante da "caída" de

seus "irmão".

Como  bem  analisado  pela  Autoridade  Policial,  no  diálogo  há

referência expressa aos investigados presos cautelarmente nesta investigação e os

"planos" a serem mantidos podem estar relacionados a atos a serem praticados no

decorrer  da  realização  dos  Jogos  Olímpicos  no  Rio  de  Janeiro.  Oportuna  a

reprodução da comunicação: 
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265IPL, evento 415.33- Informação n.º 0036/2016/DT/DIP/DPF
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Bem nesse ponto, no ensejo de seu interrogatório na Ação Penal nº

5046863-67.2016.4.04.7000266,  o  denunciado  FERNANDO  alegou  que  nessa

conversa a com SARA , expressou os dizeres “as coisas precisarão ficar ainda

mais por debaixo dos panos” com o intento de encobrir seu relacionamento

afetivo com esta, vez que o denunciado teria uma noiva.

No entanto, a própria sequência da conversa com SARA  demonstra

propósito diferente do denunciado. Infere-se que a frase tinha o intento de alertar

SARA sobre a necessidade de as ações da organização terrorista serem realizadas

dissimuladamente. Não à toa a frase seguinte tem o seguinte teor: “mesmo com os

nossos irmão caindo, os planos não mudaram”. A “queda” era a prisão dos acusados

no dia da deflagração da primeira fase ostensiva da presente Operação.

No  mesmo  sentido,  colhe-se  do  depoimento  de  SARA que  ela

afirmou  fazer  parte  de  um  grupo,  do  qual  faziam  parte  os   denunciados

FERNANDO e  DANILO.  O grupo  planejava  a  execução  de  atos  terroristas.  A

função da denunciada, nesse grupo, seria recrutar mulheres para formar uma célula

do Estado Islâmico no Brasil: 267

266Ação Penal nº  5046863-67.2016.4.04.7000- evento 459 – VIDEO26, VIDEO27, VIDEO28 e VIDEO29.
267E-proc 5037445-08.2016.4.04.7000, evento 55.1, p. 26-31.
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Além  disso,  SARA  afirmou  ter  feito  o  juramento  ao  Estado

Islâmico (Baya’t) com o intermédio de FERNANDO, com quem também manteve

um relacionamento amoroso.
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Assim, considerando a extensa e detalhada análise feita de cada

denunciado, bem como com a ampla demonstração dos meios de atuação do grupo

em questão,  e  por entender  estar  suficientemente  esclarecido o ideal  de atuação

criminosa  de  maneira  associada  pelos  denunciados  SARA,  DANILO  e

FERNANDO, bem como a estabilidade e permanência de tal vínculo associativo,

faz-se remissão aos itens anteriores da presente denúncia para fins de demonstração

da formação de associação criminosa por estes.
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Isso, pois ao longo da inicial ficou claro: a) o objetivo comum de

praticar crime; e b) a intenção de realizar crimes de forma associada, por meio de

grupo/célula; e c) a permanência e estabilidade de tal vínculo associativo. Portanto,

devidamente caracterizado o delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do

Código Penal, que ora se imputa aos denunciados.

Registra-se,  por oportuno,  que nada obstante FERNANDO ter

sido também denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 288, do CP, nos

autos  da  Ação  Penal  5046863-67.2016.4.04.7000,  não  há  que  se  falar  em

litispendência  e  bis  in  idem com  relação  aos  fatos  contidos  na  presente  peça

acusatória, notadamente porque as denúncias tratam de acusações distintas.

Lá,  FERNANDO associou-se  com os  réus   Alisson  Luan  de

Oliveira, Leonid El Kadre de Melo, Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, Israel

Pedra  Mesquita,  Levi  Ribeiro  Fernandes  de  Jesus,  Hortencio  Yoshitake,  Luís

Gustavo de Oliveira para fins de cometer os  delitos de promoção de organização

terrorista (art. 3º da Lei n.º 13.260/2016), de atos preparatórios de terrorismo (art. 5º

da  Lei  n.º  13.260/2016)  e  de  corrupção  de  menores  (art.  244-B,  da  Lei  n.º

8.069/1990).

Aqui,  FERNANDO associou-se com  SARA e DANILO para

cometer os crimes previstos nos artigos 3º e 5º da Lei 13.260/16.
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7. DA IMPUTAÇÃO E DOS REQUERIMENTOS

 Pelo exposto, o Ministério Público Federal denuncia: 

I) como incursos nas sanções do art. 3º da Lei n.º 13.260/2016:

DANILO FRANCINI DOS SANTOS, SARA RIBEIRO MARTINS, LEANDRO

FRANÇA  DE  OLIVEIRA,  GILBERTO  GONÇALVES  RIBEIRO  FILHO  e

MOHAMAD MOUNIR ZAKARIA;

II)  como  incursos  nas  sanções  do  art.  288  do  Código  Penal:

DANILO  FRANCINI  DOS  SANTOS,  SARA  RIBEIRO  MARTINS  E

FERNANDO PINHEIRO CABRAL;

Requer-se  que,  recebida  a  presente  denúncia,  sejam  os

denunciados  citados, a fim de serem processados e julgados, nos termos do Código

de Processo Penal.

Rafael Brum Miron
Procurador da República

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 23/06/2017 11:51:09

Signatário(a): RAFAEL BRUM MIRON
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