
Conheça o advogado 
que denunciou a máfia 

da cidadania italiana 
e os Coyotes no Brasil 

e na Itália

O advogado ítalo-brasileiro inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Portugal e Itália, bem como 

na Ordem dos Advogados Europeus em Bruxelas, na 
Bélgica, Dr. Luiz Scarpelli, vem acompanhando de perto o 
escândalo da “máfia da cidadania italiana”, que já provocou 
o sequestro de 7.000 passaportes italianos e cujo esquema 
criminoso pode ter movimentado na Itália algo em torno de 
€250 milhões de euros.

Scarpelli pede providências das autoridades italianas 
e brasileiras desde 2018, tendo formalizado pedidos de 
investigação no Brasil e na Italia, bem como abertura 
de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra os 
envolvidos, em diversos órgãos em Brasília, entre eles, 
a Procuradoria Geral da República (PGR), Ministério da 
Justiça, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministério 
Público Federal (MPF), Câmara dos Deputados, Senado 
Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
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A Máfia da Cidadania Italiana controlada por Coyotes 
que utilizam perfis e nomes falsos em redes sociais como 
o Facebook, opera através de falsos grupos de ajuda, 
inclusive no WhatsApp e Telegram, verdadeiras, “redes 
de pesca”. São dezenas de comunidades, ainda ativas, 
controladas por um grupo de aproximadamente 150 pessoas 
que circulam clandestinamente, no Brasil e na Itália. Esse 
grupo criminoso atua há mais de 15 anos no mercado. Um 
deles, o “Cidadania italiana - área livre”, no Facebook, foi 
criado em 2014, e possui mais de 140 mil membros. 

No caso do WhatsApp, são pelo menos 50 grupos 
de falsa ajuda, com uma média de 250 pessoas em cada 
grupo, que promovem reiterada fake news, difundindo 
informações equivocadas e manipuladas para os cidadãos 
ítalo-descendentes. Após intensa investigação, a polícia 
italiana descobriu que milhares de cidadanias italianas 
foram emitidas na Itália por intermédio de organizações 
criminosas com um braço no Brasil, e que cobravam cerca 
de €4.000 e €7.000 euros por pessoa (cerca de R$35 mil 
reais), pelos trâmites ilegais.

O esquema envolve, há anos, cartórios no Brasil que 
emitem falsas certidões de nascimento e casamento, e, ainda, 
colaboração de servidores públicos e policiais italianos 
corruptos. Os crimes cometidos por essa organização 
criminosa são: tráfico internacional de pessoas, formação de 
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Como funciona o esquema criminoso dos Coyotes?
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quadrilha, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico 
internacional de drogas, favorecimento a prostituição, 
falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos 
e o uso de documentos e de residências falsas na Itália.

Para emitir o CPF italiano (codice fiscale) aos ítalo-
descendentes na Itália, os assessores (Coyotes) chegaram a 
registrar falsas residências na Itália para dezenas de milhares 
de pessoas. Em um dos casos mais graves na Itália, 1.200 
brasileiros se registraram falsamente em uma única cidade 
italiana de nome “Ospedaleto Lodigiano”. A pequena 
cidade italiana conta com 1.500 habitantes, ou seja, toda 
a cidade deveria ser habitada por brasileiros. Entretanto, 
após as investigações, a polícia italiana não achou um só 
cidadão brasileiro realmente residente na cidade. Criou-se, 
na verdade, uma comunidade fantasma de brasileiros em 
uma cidade italiana. E são dezenas de casos iguais a esse! 

Uma série de prisões estão acontecendo na Itália e 
vários comuni italianos estão sendo investigados. Já foram 
‘estouradas’ pela polícia italiana várias cidades italianas, 
podendo essa organização criminosa ter destruído a vida e 
os sonhos de aproximadamente 40 mil pessoas. É comum 
essa organização criminosa fazer, numa só cidade, 100 
processos de residência simultaneamente num mesmo 

Como o governo italiano conseguiu
descobrir o esquema?
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imóvel, por mês, faturando em uma só cidade o montante de 
500 mil euros. Em muitos casos os documentos do processo 
de cidadania eram falsos, e foram confeccionados por um 
braço da máfia no Brasil que tinha parcerias com criminosos, 
donos de cartórios de registro civil.

Tráfico internacional de pessoas, formação de quadrilha, 
tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico internacional 
de drogas, favorecimento a prostituição, falsidade ideológica, 
falsificação de documentos públicos e o uso de documentos 
e de residências falsas na Itália.

Quais são os crimes cometidos por essa organização 
criminosa transnacional?

Em março deste ano uma megaoperação da polícia da 
Itália prendeu pelo menos sete brasileiros acusados de fraude, 
e cassou mais 800 passaportes de brasileiros que obtiveram 
a cidadania italiana de forma irregular pelo esquema 
criminoso, entre eles, juízes, promotores, empresários e 
até um jogador da Chapecoense que morreu no acidente 
de 2016. Todos as pessoas que buscam e contratam esse 
esquema, podem responder por corrupção ativa, formação 
de quadrilha e falsidade ideológica, além de ficarem com o 
nome sujo perante os órgãos públicos italianos.

O que já foi feito contra a máfia da cidadania italiana?
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Foram abertas pelo Adv. Luiz Scarpelli duas notícias 
crime no Brasil, na jurisdição de Brasília (instrumento 
processual utilizado para comunicar uma infração penal 
à autoridade competente). Uma na PGR – Procuradoria 
Geral da República e outra no Ministério da Justiça. Foram 
juntados dossiês contra a máfia da cidadania italiana e os 
Coyotes também a Ordem dos Advogados do Brasil, Senado 
Federal, Câmara dos Deputados e na Embaixada da Itália 
em Brasília. 

Além disso, Scarpelli abriu 8 (oito) denúncias de crime 
formais em Roma perante a Procuradoria da República de 
Roma, apresentando um amplo dossiê com provas concretas. 
Foram pedidas providências emergenciais em Roma perante 
o Ministero Dell’Interno, Polizia di Stato, Ministero Della 
Giustizia, Interpol e Ordine Degli Avvocati.

O que Scarpelli já denunciou com relação 
a essa vergonha?

Os documentos protocolados por Scarpelli no Brasil e 
na Itália reúnem provas colhidas ao longo de quatro anos, 
com diversos pedidos, entre eles: providências das mais 
diversas no Brasil e na Itália em cooperação internacional 
com as forças de segurança e Polícia Federal; pedidos de 
abertura de inquéritos policiais e pedido de abertura de 
inquéritos judiciários criminais. 

O que contém nesses dossiês?
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A intenção é conseguir que sejam tomadas as devidas 
providências para que nós consigamos acabar com essa 
quadrilha, essa organização criminosa que usa grupos de 
Facebook, falsos grupos de ajuda e grupos de WhatsApp, 
para destruírem vidas e sonhos todos os dias. São crimes 
transnacionais que devido à sua natureza e volume, que 
devem ser cuidados pelo governo brasileiro e autoridades 
italianas em conjunto. 

Nos últimos anos tem crescido muito o número de pessoas 
que buscam requerer uma cidadania italiana. Infelizmente 
de forma errada e com a ajuda do crime organizado. Isso, 
porque, além da crise atual pela qual o Brasil passa, esse 
processo, embora demore certo tempo, não possui limite de 
gerações.

Ou seja, qualquer pessoa que possua parentesco com 
um cidadão ou cidadã de sangue italiano, nascido ou não na 
Itália, seja homem ou mulher, independentemente do local 
ou do ano de nascimento, podem pleitear esse direito. É 
absolutamente desaconselhável buscar o reconhecimento da 
cidadania italiana iure sanguinis em um município (comune) 
na Itália com falsa residência e com auxílio de um Coyote.

 Muitas vezes, esses criminosos disfarçados de assessores 
comandam organizações criminosas e pagam propina na 

Por que a via administrativa presencial na Itália 
é arriscada?



Studio Legale Adv. Luiz Scarpelli

07/10

Quais são as opções legais disponíveis para os cidadãos 
de sangue italiano (iure sanguinis) para realizarem 

esse sonho dentro da lei?

Itália para servidores públicos italianos corruptos. Quando o 
esquema é descoberto, todos os processos feitos pelo Coyote 
no comune são cancelados e os passaportes sequestrados. 
Inclusive aqueles finalizados há 3, 4 e até 5 anos.

Abrir um processo administrativo perante o Consulado 
da Itália (em qualquer parte do mundo), na jurisdição onde 
o cidadão reside legalmente, e aguardar uma média de 6 a 
15 anos para serem convocados a apresentar os documentos, 
que podem ser inclusive negados pela administração pública 
italiana depois de uma análise que pode durar até 2 anos, 
sendo obrigado a pagar antecipadamente as taxas consulares 
no importe de 300 euros por pessoa, sem qualquer garantia. 
As exigências documentais muitas vezes são impossíveis de 
serem cumpridas e chegam, inclusive, a solicitar documentos 
que nem mesmo o ordenamento jurídico italiano prevê.

Abrir um processo judicial perante o Tribunal Ordinário 
de Roma, seja na via materna ou paterna, sem necessidade de 
estar há 2 anos nas filas consulares, através de um advogado 
legalmente inscrito na Itália, seja ele italiano, brasileiro 
ou de qualquer outra nacionalidade. Os documentos da 
via judicial são bem mais simples se comparados àqueles 
solicitados pelos consulados, simplificando o processo e a 
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montagem da pasta de documentos. No processo judicial 
podem ser colocadas na ação 1, 3, 5, 8, 12, 15, 20 ou até 40 
pessoas. E os custos podem ser divididos entre os integrantes 
da ação. Não é preciso comparecer na Itália em qualquer 
fase processual. Tudo é feito através de um advogado, 
legalmente constituído, perante o poder judiciário italiano. 
Um juiz italiano vai prolatar uma sentença de mérito, após 
análise do pleito. O processo judicial em Roma pode durar 
entre 90 e 730 dias. Além de ser a via atualmente mais 
segura para reconhecer a cidadania italiana, o processo é 
muito econômico, pois não é necessário vir à Italia e os 
custos são divididos na família. 



Dott. Luiz Scarpelli, iscritto in BRASILE come advogado presso 
cinque consigli dell’Ordine Degli Avvocati Brasiliani: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás; PORTOGALLO 
nel Consiglio di Coimbra dell’Ordine Degli Avvocati Portoghese; e 
in ITALIA anche come advogado con il titolo di avvocato stabilito nel 
Consiglio Dell’Ordine Degli Avvocati di Roma. In EUROPA è iscritto 
come advogado presso il Council Of Bars and Laws Societies of 
Europe in Bruxelles, BELGIO. Master Of Laws in Anticorruzione e 
Sistema Istituzionale nell’Università Sapienza di Roma. Master Of 
Laws in Criminologia, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense 
nell’Università Sapienza di Roma. Inscritto presso l’IAMG – Istituto 
Degli Advogados di Minas Gerais, Brasile. Criminologo iscritto presso 
l’ANCRIM – Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, iscritta 
nell’elenco delle associazioni professionali presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico in Italia. Socio dell’Associazione ORGOGLIO DI 
TOGA con sede a Roma e fondatore della #catenadelbene su YouTube, 
che ha aiutato decine di migliaia di cittadine di ceppo italiano nati a 
l’estero contro le organizzazioni criminose e i coyotes della cittadinanza 
italiana truffata che operano in Brasile e in Italia, e che hanno distrutto 
la vita di più di 7 mila famiglie.
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Se hai bisogno di contattare o condividere 
qualcosa con Adv. Luiz Scarpelli giri una mail o un 

WhatsApp negli indirizi sotto indicatti:

WhatsApp: +39 328-537.1777

E-mail: 
judicial@advscarpelli.it

Codice Fiscale: 
SCRLGS73B21Z602D

Partita IVA: 04918110265

Via Attilio Regolo 19
Prati – Roma – Italia
CAP 00192

Website: advscarpelli.it
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