
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Distrito Federal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10a VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

DENÚNCIA N° 007/2017/MPF/PRDF/80 OFÍCIO CRIMINAL/MB

AUTOS JUDICIAIS N° 0009735-81.2017.4.01.3400 - IPL N° 

1091/2016 (OPERAÇÃO PERFÍDIA)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador 

da República signatário, no exercício de suas atribuições institucionais (CF, 

Art. 129, I), vem, respeitosamente, oferecer

DENÚNCIA

em desfavor de

CLAUDIA  CHATER, brasileira, natural de Brasília-DF, solteira, advogada, 

 

 

EDVALDO P IN T O , brasileiro,  

 

  

 

pela prática das seguintes
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CONDUTAS DELITUOSAS

Em período que não se pode precisar mas que, no 

mínimo, abarca o ano de 2014 até o mês de agosto de 2016, os 

DENUNCIADOS, livres e conscientemente, em unidade e comunhão de 

esforços e desígnios, de maneira reiterada e continuada, (a) falsificaram, no 

todo ou em parte, por, pelo menos, 72 (setenta e duas) vezes, documentos 

públicos e particulares (documento de identidade e título de eleitor SMAIL 

SULEIMAN, certidões de nascimento e documentos de identidade de ISMAIL 

SULEIMAN, MOHAMMED ABDULAMER MAHMOD AL WAZZAN e RAAD 

MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI, e requerimentos de passaporte brasileiro 

em favor de 64 -  sessenta e quatro - cidadãos não brasileiros com 

utilização de dados pessoais da primeira denunciada) e (b) fizeram inserir 

declaração falsa em documento público (passaporte brasileiro), para alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante, por, pelo menos, 64 

(sessenta e quatro) vezes.

Segundo restou evidenciado no caderno apuratório, o 

documento de identidade e o título de eleitor emitidos em favor de ISMAIL 

SULEIMAN, as certidões de nascimento e os documentos de identidade de 

ISMAIL SULEIMAN, MOHAMMED ABDULAMER MAHMOD AL WAZZAN e RAAD 

MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI, além dos requerimentos de passaporte 

brasileiro em favor de 64 - sessenta e quatro - cidadãos não brasileiros 

foram confeccionados pelos denunciados, com o fim de fazer inserir em 

documentos públicos (passaportes brasileiros) declarações falsas, 

almejando-se alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante - a 

nacionalidade não brasileira e o local de nascimento dos cidadãos de origem 

árabe favorecidos.

Outrossim, provavelmente em maio de 2014, os 

denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e 
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desígnios, falsificaram, no todo ou em parte, documento público (certidão 

de nascimento de ABDULFATAH DAABOUL1, cidadão de origem árabe).

Os fatos objeto da presente pública acusação decorrem 

de desmembramento das investigações2 iniciada em conseqüência da prisão 

em flagrante do jordaniano ISMAIL SULEIMAN ocorrida no dia 21 de agosto 

de 2016 nas dependências do Aeroporto Internacional de Brasília por ter 

feito uso de passaporte brasileiro ideologicamente falso (passaporte 

brasileiro n° FP290987), quando dos procedimentos migratórios do voo da 

empresa aérea Air France, AF520, procedente de Paris/França, perante 

autoridades brasileiras, o que ensejou a deflagração da Ação Penal n° 

0054503-29.2016.4.01.3400 em curso perante este M.M. Juízo, cuja cópia 

da denúncia consta do Apenso I, volume único.

Após a execução de diversas medidas cautelares 

autorizadas por este M.M. Juízo, restou clara a existência de sólida 

organização criminosa liderada pela denunciada CLAUDIA CHATER, 

estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com a substanciosa 

colaboração material de EDVALDO PINTO, voltada para a prática de 

falsificação de documentos brasileiros em favor de estrangeiros de origem 

árabe, de evasão de divisas e de lavagem de ativos com emprego de 

empresas off shore, dentre outros mecanismos espúrios, que inclui o 

denunciado EDIVALDO PINTO, além de outras pessoas ainda não 

identificadas ou com papel ainda não devidamente delimitado, fato este que 

não será objeto da presente denúncia porquanto há necessidade de se 

aguardar a análise da integralidade do material apreendido com o 

prosseguimento das investigações levadas a efeito na denominada 

OPERAÇÃO PERFÍDIA para melhor delimitar os contornos, a extensão, e 

demais elementos inerentes à tal organização.

1 No Relatório de Análise n. 003 em anexo verifica-se a intensa atuação em comunhão de desígnios 
entre os denunciados CLAUDIA CHATER e EDIVALDO PINTO.

2 Vide IPL n. 1005 de 2016, em apenso.
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Não obstante, no que interessa à presente peça 

acusatória, ISMAIL SULEIMAN, em depoimento prestado na seara policial na 

ocasião de sua prisão em flagrante, afirmou que pagara US$ 20,000.00 

(vinte mil dólares americanos) à advogada brasileira, e ora denunciada, 

CLÁUDIA CHATER, para que ela patrocinasse seu requerimento de 

nacionalidade brasileira, para finalidade ainda não totalmente esclarecida, e 

que, quando de sua primeira vinda ao Brasil, em fevereiro de 2016, teria a 

advogada lhe entregue documento de identidade e título de eleitor 

brasileiros com os quais pretendia pleitear o passaporte brasileiro que 

findou por obter.

A atuação de CLAUDIA CHATER na obtenção dos 

mencionados documentos falsificados, bem como a falsidade de tais 

documentos, restou bem evidenciada no Relatório de Análise n. 002 do 

Núcleo de Inteligência da Superintendência Regional de Polícia Federal no 

Distrito Federal (em anexo), o qual se debruçou sobre parte do material 

apreendido com ISMAIL SULEIMAN por ocasião de sua prisão em flagrante.

Indigitado Relatório ressalta diversas mensagens 

trocadas entre ambos entre março e agosto de 2016 e nas quais se 

verificam detalhes sobre os serviços prestados por CLÁUDIA, com a 

inestimável contribuição de EDVALDO e outros ainda não identificados, e 

sobre os respectivos valores cobrados por esses, dentre eles, a confecção 

de documentos públicos brasileiros falsos como certidões de casamento e 

documentos de identificação em geral, em favor de cidadãos de origem 

árabe sem qualquer vínculo com o Brasil (as mensagens seguem transcritas 

no mencionado Relatório).

Convém destacar a existência de mensagem eletrônica 

trocada entre CLAUDIA CHATER e ISMAIL SULEIMAN, a corroborar o 

serviço de obtenção e fornecimento de documentação pública falsa a 

estrangeiros, em que constam digitalizados documentos de identidade e
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certidões de nascimento em nome de ISMAIL SULEIMAN, de MOHAMMED 

ABDULAMER MAHMOD AL WAZZAN e de RAAD MERZAH HAMZAH AL 

SHAMMARI, os primeiros emitidos em 23 de fevereiro de 2016 pelo Instituto 

de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal e os últimos em 12 de 

janeiro de 2016 emitidos pelo Cartório do Registro Civil de Anísio de Abreu 

no Piauí.

Em diligências policiais feitas junto ao Instituto de 

Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal constatou-se que os 

respectivos números de identidade pertencem a terceiras pessoas (ROSA 

FERNANDES SCHLAEPFER, PATRÍCIA SOARES DA SILVA e SABRINA COSTA 

MONTEIRO)3.

Por sua vez, no Relatório de Análise n. 001 de 2016 do 

Núcleo de Inteligência da Superintendência Regional de Polícia Federal no 

Distrito Federal (em anexo), consta também a informação acerca do título 

de eleitor em nome de ISMAIL SULEIMAN e igualmente apreendido em seu 

poder, o qual, assim como o documento de identidade anteriormente 

mencionado, foi apresentado às autoridades brasileiras para obtenção do 

passaporte brasileiro FP290987 ideologicamente falso, emitido em 08 de 

janeiro de 2016, data em que, segundo os sistemas oficiais do 

Departamento de Polícia Federal, o estrangeiro não se encontrava no Brasil.

A partir da coleta dos dados obtidos quando da prisão 

em flagrante de ISMAIL SULEIMAN foram autorizadas por este Juízo 

medidas de busca e apreensão, inclusive de aparelhos celulares, e de 

condução coercitiva, tendo sido possível identificar até o momento, nos 

endereços relacionados à CLAUDIA CHATER, um total de 64 (sessenta e 

quatro) passaportes brasileiros emitidos em favor de cidadãos árabes, todos 

preenchidos com os dados pessoais da denunciada, a evidenciar a sua 

patente falsidade.

3 Vide Relatório de Análise n. 002 do NIP da SR do DPF do DF, em anexo.
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Os dados pessoais em comento são relativos ao seu e- 

mail pessoal  

 bem como ao seu endereço residencial  

O modus operandi de CLÁUDIA e EDVALDO, bem 

como a comunhão e unidade de desígnios de falsificar documentos públicos 

notadamente em favor de cidadãos estrangeiros, restaram claros no bojo do 

Relatório de Análise de Material Apreendido n° 003, do Núcleo de 

Inteligência da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, em 

anexo.

Com efeito, em mensagens via SAÍS trocadas entre 

ambos (fl. 04 do referido Relatório de Análise de Material Apreendido n° 

003, do Núcleo de Inteligência da Superintendência da Polícia Federal no 

Distrito Federal, em anexo), os denunciados articularam a forma de 

confeccionar documento brasileiro em favor de estrangeiro não identificado, 

bem como certidão de nascimento brasileira de ABDULFATAH DAABOUL, 

cidadão de origem árabe, expedida pelo mesmo Cartório do Registro Civil 

de Anísio de Abreu, no Piauí, no dia 02 de junho de 2014.

Força concluir, a partir de uma mera leitura 

perfunctória das mensagens trocadas entre os denunciados, que ambos 

possuem entre si forte vínculo que os permite a obtenção, a confecção e a 

distribuição de documentos públicos falsificados, em regra, a serem 

utilizados na instrução de pedidos de elaboração de passaportes brasileiros 

e outros documentos públicos similares, sem prejuízo de restar 

absolutamente cristalina a potencialidade lesiva dos documentos 

contrafeitos de serem empregados em diversas outras finalidades ilícitas.
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DA JUSTA CAUSA

A materialidade do delito, a autoria e o dolo de agir 

restaram comprovados pelo farto material apreendido, incluindo 

documentos públicos falsificados e mensagens trocadas por e-mail e ou 

aparelhos celulares, pelos diversos Relatórios de Análise de Material 

Apreendido produzidos pelo do Núcleo de Inteligência da Superintendência 

da Polícia Federal no Distrito Federal, pelos depoimentos prestados nos 

autos, pela cópia do IPL n° 1005 de 2016 e demais documentos constantes 

dos autos.

CAPITULAÇÃO

Assim procedendo, os ora Denunciados se tornaram 

incurso nas penas do Art. 297, caput, por 9 (nove) vezes, na forma do 

art. 71, do Art. 298, caput, por 64 (sessenta e quatro) vezes, na 

forma do artigo 71, e do artigo 299, por 64 (sessenta e quatro) 

vezes, na forma do art. 71, em concurso de agentes (artigo 29) e 

em concurso material (artigo 69), todos, do Código Penal Brasileiro, 

razão pela qual contra eles é oferecida a presente Denúncia, que se requer 

seja recebida e autuada, citando-os para apresentar a defesa preliminar 

prevista no Art. 396 do CPP (na redação dada pela Lei n° 11.719/2008) e 

regular prosseguimento da ação penal, até final julgamento e condenação, 

de tudo ciente o Parquet Federal.

Pugna, por derradeiro, seja ao final fixado valor mínimo 

para a reparação dos danos causados pelas infrações contra a fé pública, na 

forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

Brasília (DF), 27 de abril de 2017.

MICHELE RANGEL D£_5^VOLLSTEDT BASTOS
Procuradora da República
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