
EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  10ª  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PARECER Nº 026/2017 – MPF/PRDF/8º OFÍCIO CRIMINAL/MB

AUTOS JUDICIAIS  No 0009735-81.2017.4.01.3400 -  IPL No 1091-

2016 (OPERAÇÃO PERFÍDIA) – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

AOS AUTOS JUDICIAIS No 647073-5.2016.4.01.34001

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio da

Procuradora da República infra-assinada, vem, perante esse ínclito Juízo,

nos autos judiciais em epígrafe, manifestar-se quanto à Representação

policial de fls. 777/779 para que a principal investigada nos autos

em epígrafe – CLAUDIA CHATER - seja PROIBIDA judicialmente de

deixar o país, nos termos seguintes:

Cuida-se  de  inquérito  policial  instaurado  a  partir  de

desmembramento das investigações havidas em decorrência 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 nº 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  no

545032-9.2016.4.01.3400 em curso perante este M.M. Juízo, cuja cópia da

denúncia consta do Apenso I, volume único.

1 Tais autos judiciais se referem à medidas cautelares de busca e apreensão e condução coercitiva anteriormente autorizadas por
este M.M. Juízo e já executadas em seara policial. Inicialmente, havia vinculação ao IPL 1005 de 2016 (autos judiciais n o

-52033-25.2016.4.01.3400 (cf. Apenso I, volume único – notadamente fls. 04 e 90 a 93).
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A partir da decretação de busca e apreensão nos Autos

da Cautelar no  0064707-35.2016.4.01.3400 (já baixados e reunidos ao IPL

em  epígrafe)  diligências  foram  feitas  e  resultaram  na  constatação  da

existência de organização criminosa da qual a advogada CLAUDIA CHATER

faz  parte  e  possui  inelutável  papel  de  liderança  voltada,  dentre  outras

possíveis vertentes, para a obtenção de passaportes brasileiros contrafeitos

em  favor  de  pessoas  estrangeiras  (de  origem  árabe)  lastreados  em

documentos  públicos  material  e  ideologicamente  falsos  como o  Registro

Civil, a Carteira de Trabalho, o Título de Eleitor e a Certidão de Nascimento,

além  de  viabilizarem  o  ajuizamento  de  ações  judiciais  de  opção  de

nacionalidade fundadas em documentos e informações falsas em benefícios

de estrangeiros.

De  fato,  na  execução  das  medidas  de  busca  e

apreensão  e  de  condução  coercitiva  autorizadas  por  este  M.M.  Juízo  e

deflagradas no dia 09 de dezembro de 2016, foi apreendido farto material

que  aponta  para  o  esquema  delituoso  acima  transcrito  (vide  Autos  de

Apreensão no  847 e 848 - fls. 135 e ss. e fls. 848 e ss. respectivamente -,

além de diversos Relatórios de Análise e Informações Policiais em anexo).

Por  outro  lado,  ressai  dos  autos  que,  apesar  do

consistente material altamente suspeito apreendido e de já existirem sólidos

indícios da prática de ilícitos criminais e mesmo da formação de organização

criminosa,  as  investigações  demandam  imediata  continuidade,  sem

interrupções decorrentes, por exemplo, de viagens ao exterior por parte

da principal investigada CLAUDIA CHATER, que já conta inclusive com

interrogatório policial agendado para 27 de abril de 2017 (fl. 778),

face  o  patente  e  agudo  interesse  público  em  elucidar  a  sua  atuação

delituosa,  os  contornos da  organização criminosa que lidera,  bem como

identificar  outros  possíveis  envolvidos  além  da  extensão  efetiva  da
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empreitada criminosa, da especificação da finalidade e do modo de agir da

indigitada organização criminosa e da identificação dos reais beneficiários

das operações de lavagem de dinheiro.

Ante  o  exposto,  diante  da  imprescindibilidade  da

continuidade  das  investigações  sem interrupções,  ao  menos  até  que  se

conclua  o  interrogatório  policial  da  investigada  CLAUDIA  CHATER

designado  para  o  dia  27  de  abril  de  2017,  requer o  Parquet  o

deferimento da sugestão lançada pela autoridade policial para que

determine  que  CLAUDIA  CHATER  SEJA  PROIBIDA  DE  DEIXAR  O

PAÍS,  LANÇANDO  NO  SISTEMA  DE  TRÁFEGO  INTERNACIONAL  A

REFERIDA RESTRIÇÃO.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Brasília, 20 de abril de 2017.

MICHELE RANGEL DE B. VOLLSTEDT BASTOS 
Procuradora da República
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