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Ofício nº 1885/2017 - IPL nº 1091/2016 - SR/PF/DF 

 

 

Brasília, 14 de março de 2017. 

 

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

DR. RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE 

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 10ª VARA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES 

REFERÊNCIA: IPL Nº 1091/2016 - SR/PF/DF (OPERAÇÃO PERFÍDIA) 

ANEXOS: RMAS 02 A 21 E INFORMAÇÕES POLICIAS 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL, 

 

A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio da Delegada de Polícia Federal subscritora, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem, perante Vossa Excelência, 

REPRESENTAR POR BUSCA E APREENSÃO, PRISÃO TEMPORÁRIA e 

CONDUÇÃO COERCITIVA, com fulcro no artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, 

artigo 240, § 1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, bem como no art. 2º 

da Lei n.º 12.830/2013, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. 
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I – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Como é do conhecimento do juízo, a Polícia Federal iniciou a presente 

operação a partir da prisão em flagrante de ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL 

HELALAT, (IPL nº 1005/2016 - SR/PF/DF; autos nº 47593-83.2016.4.01.3400 – 10ª 

VF/SJDF), instaurado em 21/08/2016, destinado a apurar o delito de uso de documento 

falso praticado utilizar um passaporte brasileiro ideologicamente falso (Relatório Final do 

IPL nº 1005/2016 em anexo). 

 A partir das notícias e após análise de materiais apreendidos e demais 

informações colhidas na lavratura do auto de prisão em flagrante supramencionado, 

identificaram-se indícios da participação da advogada CLÁUDIA CHATER na aquisição 

dos documentos públicos brasileiros ideologicamente falsos para ISMAIL SULEIMAN, 

subsidiando a instauração do inquérito policial nº 1091/2016-SR/PF/DF, destinado a apurar 

a atuação de referida advogada na intermediação da obtenção de documentos falsos, 

especialmente passaportes brasileiros, no interesse de cidadãos estrangeiros.  

Com autorização judicial, foram cumpridas ordens judiciais de busca e 

apreensão e conduções de investigados, determinadas por Vossa Excelência, cujas ações 

foram executadas no dia 09 de dezembro de 2016. 

A exploração dos dados obtidos a partir dessa deflagração permitiu 

reformular a hipótese inicial de que CLÁUDIA CHATER coordenaria um grupo criminoso 

especializado na obtenção de documentos falso, uma vez que surgiram diversos elementos 

indicadores de uma estrutura criminosa abrangente, voltada para a prática de outros crimes. 

 

II – DOS FATOS 

A) HIPÓTESE CRIMINAL: Em período compreendido entre 2014 e 2017, em 

Brasília/DF e outros locais, CLAUDIA CHATER, em coordenação e conluio com outras 

pessoas, comanda a atuação de uma organização criminosa especializada na 

intermediação e obtenção de documentos falsos (especialmente certidões de nascimento e 

passaportes brasileiros), na remessa de dinheiro ao exterior e na ocultação e dissimulação 

de valores pertencentes a terceiros, com emprego de pessoas interpostas, uso de contas no 
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exterior, aquisição de terrenos de alto valor agregado, agências lotéricas e utilização de 

off shore. 

 A investigação possibilitou a identificação da atuação daquilo que se supõe 

ser uma organização criminosa estruturada, com finalidade e modo de agir ainda sob 

elucidação, mas que utiliza a falsificação de documentos e a interposição de pessoas para 

consecução de seus objetivos, incluindo a remessa de valores ao exterior. Essa mesma 

estrutura também seria empregada na realização de atos de ocultação, dissimulação de 

movimentação, da origem e destino de valores, ainda restando apurar os reais beneficiários 

dessas ações. 

Integram essa organização criminosa diversas pessoas, com atuação efetiva e 

intensa nos atos do grupo investigado, podendo ser apresentada sua estrutura na forma a 

seguir, apenas para tornar didático o entendimento do juízo a respeito da organização e seu 

funcionamento, uma vez que ainda há diversos vazios que necessitam ser preenchidos 

durante a investigação, o que pode culminar inclusive na modificação do posicionamento 

de determinados integrantes para outros núcleos identificados. 

Na coordenação de toda a estrutura criminosa, há o núcleo duro da 

organização criminosa, capitaneado por CLÁUDIA CHATER e pessoas de seu círculo 

familiar, como seus irmãos, os quais praticam, participam, gerenciam ou acompanham a 

realização de diversos atos já identificados ao longo da investigação, intermediando o 

interesse de cidadãos estrangeiros na aquisição de documentos ideologicamente falsos, na 

aquisição de imóveis de alto valor agregado e interpondo pessoas em transações que 

envolvem a remessa de valores ao exterior. 

O denominado núcleo de apoio engloba pessoas que possuem participação 

efetiva em atos de suporte à atividade criminosa. Integram esse ramo da organização 

advogados, contador, empresários e outros, que auxiliam o grupo criminoso investigado na 

realização dos atos de falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro, aquisição 

de imóveis de alto valor agregado e interpondo pessoas em transações que envolvem a 

remessa de valores ao exterior, não necessariamente praticando atos criminosos, mas 

realizando ações com conhecimento da finalidade criminosa da organização. 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MJC - POLÍCIA FEDERAL  

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 

 

Página 4 de 46 
 

Para atingimento de um dos fins identificados desta organização, há o núcleo 

dos falsificadores, pessoas com conhecimentos ou habilidades específicas na obtenção ou 

contrafação de documentos que dão suporte aos demais atos criminosos, como obtenção de 

passaportes ideologicamente falsos, aquisição de terrenos e remessa de valores.  

Também para consecução da empreitada criminosa, a organização conta com o 

núcleo das pessoas interpostas, composto por indivíduos que auxiliam o grupo 

investigado, preservando a real identidade dos que adquirem imóveis, remetem dinheiro ao 

exterior e na administração de pessoas jurídicas vinculadas ao grupo (agências lotéricas e 

hotéis, postos e outros) e offshore. 

Como característica da atuação de toda organização criminosa, identificou-se 

também a ingerência do grupo investigado no poder estatal, caracterizado pela cooptação 

de agentes públicos – seja provavelmente pela corrupção direta ou por motivação ainda 

não identificada – com o objetivo de alcançar os fins criminosos da associação investigada. 

O ora chamado núcleo dos agentes públicos é formado especialmente por serventuários 

de cartórios de registro civil, empregados de concessionárias de serviço público e 

servidores de órgãos policiais. Registra-se que há integrantes desse núcleo ainda não 

identificados. 

 Nesse contexto, verificou-se, até a presente data, a participação das 

seguintes pessoas nos seguintes núcleos de atuação no esquema criminoso ora investigado: 

a) NÚCLEO DURO – é responsável por coordenar e estruturar a organização, seja 

comandando o esquema ou viabilizando meios para organização criminosa. Tal núcleo 

pode ser dividido, a priori, pelo núcleo duro/coordenação e núcleo duro/apoio: 

NÚCLEO DURO 

ALVO CONTEXTO RMA 

CLÁUDIA CHATER  Coordena a falsificação de documentos, 

supostamente participa de abertura de 

empresas de fachada e a movimentação 

financeira do grupo. 

01 

a 

18 

 

TONY CHATER Irmão de CLÁUDIA CHATER, coordena a 11 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MJC - POLÍCIA FEDERAL  

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 

 

Página 5 de 46 
 

abertura de suposta empresas de fachada e a 

movimentação financeira do grupo. 

17 

KALIL CHATER Tio de CLÁUDIA CHATER, supostamente 

participa da abertura de empresas de fachada 

e da movimentação financeira do grupo. 

14 

CARLOS HABIB CHATER Primo de CLÁUDIA CHATER, 

supostamente participa da movimentação 

financeira do grupo, é alvo da LAVA JATO. 

14 

MÁRCIA CHATER 

JEBAILEY 

Irmã de CLÁUDIA CHATER, reside em 

Orlando, FL, gerencia offshores e 

movimentações financeiras do grupo. 

6 

MARY CHRISTINA 

CHATER 

Irmã de CLÁUDIA CHATER, gerencia 

supostas empresas de fachada. 

01 

06 

 

 

AZIZ CHATER 

Parente de CLÁUDIA CHATER, estava no 

voo, em setembro de 2016, com ISMAIL 

(preso em flagrante por uso de documento 

falso) e os outros dois estrangeiros 

(MOHAMMED MERZAH HAMZAH 

HAMZAH e SAAD MERZAH HAMZAH 

HAMZAH) 

19 

 

Inf 

5/16 

AIRAM OLIVEIRA ALVES 

CORREIA  

Cunhado de TONY CHATER, supostamente 

participa da abertura de empresas de fachada 

e da movimentação financeira do grupo. 

11 

SEBASTIAO OLIVEIRA 

ALVES  

Cunhado de TONY CHATER, supostamente 

participa da abertura de empresas de fachada 

e da movimentação financeira do grupo. 

11 

SEBASTIAO ALVES 

CORREIA 

Sogro de TONY CHATER, supostamente 

participa da abertura de empresas de fachada 

e da movimentação financeira do grupo. 

11 
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AROLITA OLIVERA 

CORREIA CHATER  

Esposa de TONY CHATER, supostamente 

participa da abertura de empresas de fachada 

e da movimentação financeira do grupo. 

11 

NUCLEO DURO/APOIO  

STEPHANIE CHATER 

MITRI 

Sobrinha de CLÁUDIA CHATER, participa 

da abertura e gerência suposta empresas de 

fachada. 

11 

17 

WILLIAM CHATER MITRI  Sobrinho de CLÁUDIA CHATER, participa 

da abertura e gerência suposta empresas de 

fachada. 

11 

17 

YOUSSEF CHAHOUD 

SKAF  

Tio de CLÁUDIA CHATER, participa da 

abertura de supostas empresas de fachada e 

da movimentação financeira do grupo. 

 

16 

 

b) NÚCLEO DE APOIO - engloba pessoas que possuem participação efetiva em atos de 

suporte à atividade criminosa. O presente núcleo pode ser divido em núcleo de apoio a 

abertura de empresas supostamente utilizadas na lavagem de dinheiro, núcleo de apoio a 

aquisição de imóveis de grande valor com utilização de pessoas interpostas, núcleo de 

apoio a processos de naturalização, a estrangeiros identificados como já detentores de 

passaportes brasileiros, e outros processos, além de apoio na questões contábeis e tradução:  

NÚCLEO DE APOIO  

Aquisição de imóveis de grande valor com utilização de pessoas interpostas 

ALVO CONTEXTO RMA 

ISMAIL SULEIMAM 

HANDAM AL HELALT 

Estrangeiro responsável por intermediar a 

vinda de outros estrangeiros de origem árabe 

para o Brasil com o propósito de obter 

documentos brasileiros falsos e para 

aquisição de imóveis de grande valor. 

02 

 

19 

 

Inf 

05 
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ANDRE BACCHI BURAN Intermediário da aquisição da FAZENDA 

GEA TRADE INTERNATIONAL, na 

Bahia. 

 

06 

 

ANDRÉ CÍCERO 

ANDREETI 

Intermediário da aquisição da FAZENDA 

GEA TRADE INTERNATIONAL, na 

Bahia. 

 

06 

RODRIGO MARCEL 

COUTO ALMEIDA 

Intermediário da aquisição da FAZENDA 

GEA TRADE INTERNATIONAL, na 

Bahia. 

 

06 

ANTÔNIO BATISTA 

RODRIGUES FILHO 

Proprietário da empresa ANTÔNIO BATISTA 

RODRIGUES FILHO - ME, intermediária da 

aquisição da FAZENDA GRANDE LESTE. 

 

 

06 

JOAQUIM FOGAÇA 

MIRANDA FILHO 

Proprietário da empresa MENDES & 

MIRANDA IMÓVEIS, intermediária da 

aquisição da FAZENDA GRANDE LESTE. 

 

06 

LUIZ SILVESTRE SIBIN Proprietário vendedor da FAZENDA 

GRANDE LESTE, para a off shore 

GLOBAL no valor de R$ 68.500.000,00 

 

06 

ANTÔNIO CARLOS PIRES 

DE ARAÚJO 

Intermediário da aquisição da FAZENDA 

AGROPECUÁRIA LAGOA DA PRATA, 

em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00 

 

06 

PEDRO AMÉRICO PIRES 

DE ARAÚJO 

Intermediário da aquisição da FAZENDA 

AGROPECUÁRIA LAGOA DA PRATA, 

em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00 

 

06 

JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO  Interposto responsável pela aquisição da 

FAZENDA LAGOA DA PRATA, 

Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00 

 

06 

BENEDITA PRATES Proprietária vendedora da FAZENDA  
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NARCISO MENSAGEM, Santa Luzia/MA para pessoa 

inexistente de nome FRANCISCA, no valor 

de R$ 4.000.000,00 

06 

09 

FLORO UMBERTO DA 

SILVA 

Testemunha da venda da FAZENDA 

MENSAGEM, Santa Luzia/MA para pessoa 

inexistente de nome FRANCISCA, no valor 

de R$ 4.000.000,00 

 

06 

09 

VALMIR ALVES DA SILVA Testemunha da venda da FAZENDA 

MENSAGEM, Santa Luzia/MA para pessoa 

inexistente de nome FRANCISCA, no valor 

de R$ 4.000.000,00 

 

06 

09 

FRANCISCO ELIZEU DE 

OLIVEIRA 

Intermediário promotor de alguns negócios 

imobiliários do grupo. Tal como a aquisição 

pela off shore GLOBAL de imóvel no valor 

de R$ 68.500.000,00. Recebendo para tal a 

comissão de R$ 10.000.000,00 

 

 

 

06 

NÚCLEO DE APOIO 

A abertura de empresas supostamente utilizadas na lavagem de dinheiro 

ALVO CONTEXTO RMA 

ANTÔNIO CARLOS LIMA 

MIRANDA 

Proprietário vendedor da empresa BB 

LOTERIAS para os sobrinhos de CLAUDIA 

CHATER 

 

07 

PEDRO IVO ROCHA 

MIRANDA 

Proprietário vendedor da empresa BB 

LOTERIAS para os sobrinhos de CLAUDIA 

CHATER 

 

07 

BRUNNO DA COSTA 

FACIOLA DE SOUZA 

Proprietário vendedor da empresa HG 

LOTERIA para os sobrinhos de CLAUDIA 

CHATER 

 

07 
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MARIO VICTOR 

SALLABERRY CAYRES 

Proprietário vendedor da empresa 

LOTERIAS CARTÃO DE OURO para os 

sobrinhos de CLAUDIA CHATER 

 

07 

NÚCLEO DE APOIO 

A processos de naturalização, a estrangeiros identificados como já detentores de 

passaportes brasileiros, e outros processos, além de apoio na questões contábeis e tradução 

ALVO CONTEXTO RMA 

CARLOS ALBERTO 

TORRES PIRES 

Contador e dos negócios imobiliários do 

grupo da família CHATER 

Inf 

OP.

NIP 

ISADORA FERNANDA DE 

SOUZA DOS SANTOS 

 

Advogada suspeita de prestar informações 

falsas em processos. 

 

 

06 

GHASSAN AHMAR Tradutor juramentado supostamente 

envolvido na emissão de documentos 

traduzidos com dados falsos usados em 

procedimentos de falsificação de 

documentos. 

 

21 

MARCELO ARAÚJO 

PEREIRA TEIXEIRA 

Locatário do imóvel para o estrangeiro 

ABDULHAMID DAABOUL, detentor de 

passaporte ideologicamente falso, local 

usada para comprovar residência no Brasil, 

anteriormente tal apartamento estava em 

nome de TONY CHATER. Suspeita que os 

contratos sejam firmados com o intuito de 

lastrear o endereço fornecido em diversas 

solicitações de emissão de passaporte.  

 

 

 

18 
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c) NÚCLEO DOS FALSIFICADORES - pessoas com conhecimentos ou habilidades 

específicas na obtenção ou contrafação de documentos que dão suporte aos demais atos 

criminosos.  

NÚCLEO DOS FALSIFICADORES 

ALVO CONTEXTO RMA 

EDVALDO PINTO Suspeito de ser o intermediário responsável 

pela confecção de documentos falsos para 

atender as demandas de CLAUDIA 

CHATER e pela cooptação de terceiros – 

“laranjas” para compor quadro societário da 

off-shore GLOBAL, localizada na 

Venezuela, de propriedade da família 

CHATER 

 

 

03 

JÔNIO FONSECA 

CORDEIRO 

Suposto falsificador ligado a EDVALDO na 

obtenção de documentos falsos, bem como 

de comprovantes de residência falsos 

 

05 

JORGE BATISTA SOUSA 

DIAS 

Suposto falsificador ligado a EDVALDO na 

obtenção de documentos falsos, bem como 

de comprovantes de residência falsos. 

 

05 

 

ADSON DOS SANTOS 

TECHUK  

Suposto falsificador ligado a CLAUDIA 

CHATER na obtenção de documentos falsos 

 

08 

DAVID CARNEIRO METRI Sobrinho de CLÁUDIA CHATER. Suspeito 

de providenciar RG's ideologiacmente falsos 

em Goiânia. 

 

12 

 

d) NÚCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS - composto por indivíduos que auxiliam o 

grupo investigado, preservando a real identidade dos que adquirem imóveis, além da 

utilização de empresas existentes e supostamente inexistentes para viabilizar o suposto 

esquema de lavagem de dinheiro. 
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NÚCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS 

Pessoas Jurídicas 

ALVO CONTEXTO RMA 

BABY HOSPEDAGENS E 

TURISMO LTDA - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 

supostamente sem funcionamento, conforme 

diligências veladas, tendo como sócia pessoa 

cadastrada como  cozinheira de nome 

RAIMUNDA COSTA NEVES 

 

11 

 

Inf. 

415 

BARAONAS TURISMO E 

HOSPEDAGEM LTDA - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, tendo 

como sócio seu irmão AIRAM OLIVEIRA. 

Durante diligência velada não foi observado 

movimentação a turismo ou hospedagem 

11 

 

Inf. 

Op. 

NIP 

BB CONTABILIDADE 

EIRELI - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 

supostamente sem funcionamento, conforme 

diligências veladas 

11 

 

Inf. 

415 

BRASILIA TECIDOS 

COMERCIO IMPORTACAO 

LTDA 

Empresa de AROLITA CHATER 

supostamente sem funcionamento, conforme 

diligências veladas, tendo como sócia pessoa 

cadastrada como cozinheira de nome 

RAIMUNDA COSTA NEVES 

11 

 

Inf. 

OP. 

NIP 

EXCIM COMERCIO DE 

TECIDOS LTDA - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, tendo 

como sócio seu irmão AIRAM OLIVEIRA 

11 

GAMA HOSPEDAGEM E 

TURISMO LTDA - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, tendo 

como sócio seu irmão AIRAM OLIVEIRA, 

conforme diligências veladas o local se 

encontra em situação de abandono 

11 

 

Inf. 

Op. 

NIP 
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LAGO PARANOA 

TURISMO E 

HOSPEDAGENS LTDA 

Empresa de AROLITA CHATER, tendo 

como sócia pessoa cadastrada como 

cozinheira de nome RAIMUNDA COSTA 

NEVES 

11 

 

Inf 

415 

MARINA TOUR 

HOSPEDAGEM E 

TURISMO LTDA - ME  

Empresa de TONY CHATER e AROLITA 

CHATER, envolvida na aquisição da 

Fazenda Grande Leste, na Bahia. 

Supostamente sem funcionamento, conforme 

diligências veladas 

11 

 

Inf 

415 

HG LOTERIA  Empresa supostamente de propriedade de 

TONY CHATER, em nome de STEPHANIE 

CHATER e WILLIAM CHATER. 

 

11 

BB LOTERIAS Empresa supostamente de TONY CHATER, 

em nome de STEPHANIE CHATER e 

WILLIAM CHATER. 

11 

LOTERIAS CARTÃO DE 

OURO EIRELI – ME  

Empresa de TONY CHATER. 11 

LOTÉRICA POTE DE OURO  Empresa de TONY CHATER 11 

LOTÉRICA TRILHA CERTA  Empresa de TONY CHATER 11 

CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA 

CORREIA LTDA  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, sogro 

de TONY CHATER.  

11 

 

Inf 

415 

BRASIL HOSPEDAGENS E 

TURISMO EIRELI - EPP  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, sogro 

de TONY CHATER. 

11 

 

Inf 

415 

CORREIA PARTICIPACOES 

HOSPEDAGEM E 

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, sogro 

de TONY CHATER. supostamente sem 

11 
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TURISMO LTDA  funcionamento, conforme diligências 

veladas 

Inf 

415 

SERRA BONITA IMOVEIS 

LTDA - EPP  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, sogro 

de TONY CHATER. supostamente sem 

funcionamento, conforme diligências 

veladas  

Inf. 

Op. 

NIP 

AIRAM HOTEL Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, sogro 

de TONY CHATER 

Inf. 

Op. 

NIP 

MITRI CONCEPT E 

KNOWLEDGE CURSOS 

LTDA  - ME  

Empresa de CLAUDETTE CHATER 

MITRI, irmã de CLÁUDIA CHATER e mãe 

de STEPHANIE CHATER e WILLIAM 

CHATER, pessoas interpostas nas lotéricas 

supostamente de propriedade de TONY 

CHATER. Supostamente sem 

funcionamento acerca de 3 anos, conforme 

diligências veladas  

 

Inf. 

Op. 

NIP 

SKY LEBANON Empresa supostamente de fachada de 

MARY CHRISTINA CHATER e 

CLÁUDIA CHATER. 

 01 

YOUSSEF CHAHOUD 

SKAF – ME  

Empresa de YOUSSEF CHAHOUD SKAF, 

tio de CLÁUDIA CHATER, participa da 

abertura de supostas empresas de fachada e 

da movimentação financeira do grupo. 

 

16 

TORRES CONTABILIDADE 

E AUDITORIA  

Escritório de contabilidade do grupo da 

família CHATER 

Inf 

6/17 

GLOBAL RECREATIVE 

SISTEM - GRS CA 

Offshore com sede na Venezuela, envolvida 

na aquisição da FAZENDA GRANDE 

LESTE. Tal off shore teria realizado uma 

 

 

06 
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transação bancaria no valor de US$ 5 bilhões 

de dólares, identificada em documentos 

localizados no escritório de CLAUDIA 

CHATER 

JEBAILEY INVESTMENTS, 

INC 

Offshore com sede nos EUA, de propriedade 

de RICHARD JEBAILEY, cônjuge de 

MÁRCIA CHATER JEBAILEY. 

 

06 

MARINA INTERNATIONAL 

CORPORATION 

Offshore com sede nos EUA, em tese, de 

propriedade de TONY CHATER. 

 

06 

NAHAR BAGHDAD CO, no 

Iraque 

Empresa de RAAD MERZAH HAMZAH 

AL SHAMMARI, estrangeiros que 

obtiveram passaporte com uso de 

documentos falsos obtidos supostamente por 

CLAUDIA 

 

06 

PASPX PLC 

Banco situado na Dinamarca 

E-Bankig da Dinamarca utilizado pela 

GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS 

CA, Venezuela. Responsável pela transação 

bancaria no valor de US$ 5 bilhões de 

dólares, identificada em documentos 

localizados no escritório de CLAUDIA 

CHATER 

 

 

06 

NÚCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS 

Pessoas Físicas 

ALVO CONTEXTO RMA 

BACHIR BITAR  Interposto sócio da empresa de fachada SKY 

LEBANON. 

01 

 

JOAQUIM PEREIRA DE 

PAULO NETO  

 

Interposto responsável pela offshore 

GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS 

 

06 
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CA, Venezuela. Responsável pela transação 

bancaria no valor de US$ 5 bilhões de 

dólares, identificada em documentos 

localizados no escritório de CLAUDIA 

CHATER, além da aquisição da fazenda 

Grande Leste, localizado no interior da 

BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00 

(contrato de 30/11/2016) 

SIMEI BEZERRA DA SILVA  Interposto responsável pela offshore 

GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS 

CA, Venezuela. Responsável pela transação 

bancaria no valor de US$ 5 bilhões de 

dólares, identificada em documentos 

localizados no escritório de CLAUDIA 

CHATER, além da aquisição da fazenda 

Grande Leste, localizado no interior da 

BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00 

(contrato de 30/11/2016) 

 

 

 

 

06 

MAURÍCIO ARAÚJO DE 

OLIVEIRA SOUZA  

Interposto responsável pela offshore 

GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS 

CA, Venezuela. Responsável pela transação 

bancaria no valor de US$ 5 bilhões de 

dólares, identificada em documentos 

localizados no escritório de CLAUDIA 

CHATER, além da aquisição da fazenda 

Grande Leste, localizado no interior da 

BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00 

(contrato de 30/11/2016) 

 

 

 

 

06 

RAIMUNDA COSTA Interposta responsável por empresas  
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NEVES  pertences a AROLITA, esposa de TONY. 

De acordo com pesquisas, RAIMUNDA é 

pessoa de baixa renda e registrada como 

cozinheira. 

11 

 

e) NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS - seja provavelmente pela corrupção direta ou 

por motivação ainda não identificada – com o objetivo de alcançar os fins criminosos da 

associação investigada. Tal núcleo especialmente por serventuários de cartórios de registro 

civil, empregados de concessionárias de serviço público e servidores de órgãos policiais. 

Devido a complexidade dos fatos e necessidade de aprofundamento, o presente núcleo foi 

dividido em agentes identificados e prováveis cartórios envolvidos no esquema criminoso 

ora investigado, porém sem a identificação do agente envolvido. 

NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS 

Agentes identificados 

ALVO CONTEXTO RMA 

ELAINE CRISTINA DIAS 

RIBEIRO SANTOS  

Servidora do Cartório de Anísio de Abreu, 

PI, suspeita de envolvimento na emissão de 

documento falso. Documentos identificados 

como emitidos pelo Cartório de Anísio de 

Abreu/PI: ISMAIL SULEIMAN HAMDAN 

AL HELALAT, RAAD MERZAH 

HAMZAH AL SHAMMARI, 

MOHAMMED ABDULAMER 

MAHMOUD ALWAZZAN, 

ABDULFATAH DAABOUL, MHD 

ADNAN CHURBAJI, MHD ADNAN 

BARBOUR e MOHAMAD NAZIR 

ALKABBANI 

 

 

 

 

04 

JOAO VILLAS BOAS Escrevente do Cartório de 24 Ofício de  
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JUNIOR Notas do Rio de Janeiro, RJ, suspeito de 

envolvimento na emissão de documento 

falso 

15 

MARCUS ANTONIO DA 

COSTA OLIVEIRA 

Funcionário de cartório MARCELO RIBAS 

, DF, suspeito de inserir dados falsos em 

certidões de nascimento vinculadas a família 

ALKABBANI, DAABOUL e BARBOUR 

 

20 

MARCEL OLGUINS 

MARTINS 

Servidor administrativo 

DELEMIG/SR/PF/DF suspeito de 

envolvimento com o grupo de CLAUDIA 

CHATER na emissão de passaporte 

brasileiro com apresentação de documentos 

falsos 

 

 

18 

NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS 

Prováveis cartórios envolvidos no esquema criminoso ora investigado, porém sem a 

identificação do agente envolvido 

ALVO CONTEXTO Rel. 

CARTÓRIO DA 1 ZONA DE 

NITERÓI, RJ  

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsa de ELIE ESBER 

HADDAD  

 

06 

CARTÓRIO DA 1 ZONA, 

SÃO LUÍS, MA  

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsas vinculadas a 

ROMANOS ZAKHIA DOUAIHY  

06 

 

10 

CARTÓRIO DE 

IMPERATRIZ, MA  

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsas pertencentes a HANADI 

DAABOUL e GHADA CHARBAJI  

 

08 

CARTÓRIO DE 

BONFINÓPOLIS DE 

MINAS, MG  

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsa de CHADI ZAKHIA 

DOUAIHY 

 

10 
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CARTÓRIO DE REGISTRO 

CIVIL DE ALENQUER, PA  

 

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsa de GANTUSS MUSSI 

GANTUSS 

 

06 

CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO 

DE GUARAPUAVA, PR  

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsa de EDUARDO ABIB e 

MELEN ABIB 

 

06 

CARTÓRIO DO 1 

SUBDISTRITO DE 

TAUBATÉ, SP  

Cartório sede das certidões de nascimento 

supostamente falsa de NEYDE HADDAD e 

SAID HADDAD 

 

06 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE FORMOSO DO 

ARAGUAIA, TO 

Cartório sede dos assentamentos da FAZENDA 

AGROPECUÁRIA LAGOA DA PRATA, em 

Tocantins, supostamente vendida com uso de 

interposição de pessoas. 

 

06 

CARTÓRIO DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS DE SÃO 

DESIDERIO, BA 

Cartório sede dos assentamentos da 

FAZENDA GRANDE LESTE, na Bahia 

supostamente vendida com uso de 

interposição de pessoas. 

 

06 

CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO e 

REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE SANTA LUZIA, MA 

Cartório sede dos assentamentos da 

FAZENDA MENSAGEM, no Maranhão 

supostamente vendida com uso de 

interposição de pessoas. 

 

06 

 

III – DA PROVA E DOS INDÍCIOS OBTIDOS 

A análise do conjunto de elementos obtidos durante a investigação permite 

afirmar que se identificam elementos aptos a configurar atuação daquilo que se supõe ser 

uma organização criminosa especializada na atividade de falsificação de documentos, 

evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

Verificou-se que o esquema ora investigado é complexo, sendo necessário o 

cumprimento de medidas de busca e apreensão e conduções coercitivas com o intuito de 
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obter novos elementos que possam auxiliar na identificação de novas pessoas e novos 

eventos criminosos relacionados com a organização criminosa coordenada pela família 

CHATER. 

Como visto, a investigação policial realizada até o momento comprovou a 

ocorrência de crimes e localizou indícios robustos da atuação criminosa dessa associação 

especializada. Entretanto, ainda será necessário desnudar muitos pontos que permanecem 

obscuros, em especial pessoas que se beneficiam da estrutura de lavagem de dinheiro que é 

gerida por CLÁUDIA CHATER. Essa indagação é necessária em razão da inegável 

convergência de elementos indicadores de que o grupo CHATER esta atuando com 

empresas ligadas ao ramo de hotelaria, postos de gasolina, lotéricas, troca de moeda 

estrangeira, contas no exterior e offshore, não atende apenas aos próprios interesses, 

tampouco se dedica somente à falsificação de documentos. 

Outro ponto que merece aprofundamento – e que logicamente pode possuir 

vínculo objetivo com a ocultação de valores ou de propriedades tratada na indagação já 

feita – diz respeito à motivação para a aquisição de imóveis de alto valor em nome de 

pessoas interpostas. 

Como forma de auxiliar na melhor compreensão do caso, serão expostos os 

elementos identificados no transcorrer da análise do caso ora investigado em três blocos, 

quais sejam, o bloco relacionado a falsificação de documentos públicos para estrangeiros, o 

da aquisição de imóveis de grande valor com uso de interposta pessoa e o bloco do 

esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, todos eles se interligam e são 

coordenados pela família CHATER. 

A) BLOCO RELACIONADO A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

PARA ESTRANGEIROS – após a análise preliminar das mídias e documentos 

apreendidos na 1ª fase da Operação Perfídia, foi possível identificar um esquema de 

obtenção de documentos falsos com auxílio de serventuários de cartórios de registro civil. 

 CLAUDIA CHATER possui um grupo de pessoas que fornecem para ela os 

documentos falsos necessários para emissão de passaporte brasileiro e/ou para outras 

finalidades ainda não bem delimitadas. 
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 EDVALDO PINTO possui curso de vigilante, porém não foi identificado 

vínculo empregatício em nome de EDVALDO, a priori, ele foi identificado como o 

intermediário responsável pela confecção de documentos falsos para atender as demandas 

de CLAUDIA CHATER e pela cooptação de terceiros – “laranjas” para compor quadro 

societário da off-shore GLOBAL, localizada na Venezuela, de propriedade da família 

CHATER.  

 Documentos localizados no escritório de CLAUDIA CHATER (contrato 

firmado em 30/11/2016) apontam que a offshore GLOBAL foi utilizada para a aquisição 

da FAZENDA GRANDE LESTE, localizada no interior da BAHIA no valor de R$ 

68.500.000,00. Além disso, a off shore GLOBAL teria realizado uma transação bancaria 

no valor de US$ 5 bilhões de dólares, no mês de maio de 2016. 

 Ademais, foram identificados documentos e trocas de mensagens com 

CLAUDIA CHATER que apontam as pessoas de JÔNIO FONSECA CORDEIRO, 

JORGE BATISTA SOUSA DIAS, ADSON DOS SANTOS TECHUK e DAVID 

CARNEIRO METRI como prováveis falsificadores utilizados pelo grupo da família 

CHATER, conforme demonstrado em relatórios de analise específicos (RMAs). 

 Dentro do contexto de emissão de documentos falsos para lastrear a 

concessão de passaporte brasileiro ou pedido de naturalização, comprovou-se que 

CLAUDIA, com o auxílio direto de EDVALDO, providencia documentos falsos para 

lastrear tais solicitações junto aos órgãos públicos, conforme pode se observar na análise 

do material apreendido, durante a deflagração da 1ª fase ostensiva da operação. 

 Neste prisma, a análise dos documentos ora questionados permitiu a 

identificação de cópia de certidão de nascimento, em nome de MUHAMAD DAABOUL, 

expedida pelo 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais (Cartório Marcelo Ribas) 

de Brasília, DF, sem a assinatura e o carimbo do oficial registrador ou escrevente 

autorizado, e sem a aposição de selo de segurança, indício de preparo inidôneo do 

documento ora apresentado. 

 Alcançou êxito ainda a análise do material ora apreendido em identificar 09 

(nove) cópias de faturas fiscais de consumo de água e esgotos,  todas  expedidas  pela 
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Companhia  de  Saneamento  Ambiental  do  Maranhão  –  CAEMA,  numa mesma  data  –

16/07/2015, e  todas referentes ao mesmo mês  –  agosto de 2015, em nome de diversas 

pessoas detentoras de nomes de origem árabe. 

 Ocorre que, numa breve análise, todas as contas apresentam exatamente o 

mesmo conjunto numérico identificador do código de barras – “82600000001-6 

94740002111-1 00054676301-2 07201510003-4”, condição impossível, já que trazem as 

faturas valores diferentes  de  gastos  de  água  e  esgoto,  e  ainda  referência  a  imóveis 

distintos,  num  claro  indício  de  falsificação  de  documento,  aparentemente,  dedicado  à  

comprovação de residência em território brasileiro para inidônea instrução de processos de 

opção de nacionalidade ou aquisição de passaporte brasileiro. 

 A análise também permitiu  a  identificação  de  06  (seis)  cópias  de faturas  

fiscais  de  consumo  de  energia  elétrica,  todas  expedidas  pela  Companhia Energética  

do  Maranhão  –  CEMAR,  e  referentes  ao  mesmo  mês  –  agosto  de  2015, lançadas 

em nome de diversas pessoas detentoras de nomes de origem árabe. 

 Todas estas contas apresentam exatamente  o  mesmo  conjunto  numérico 

identificador  do  código  de  barras  –  “836400000003  559700130003  001010201513 

847907687911”,  condição  novamente  impossível,  já  que  trazem  as  faturas  valores 

diferentes de gastos de energia elétrica, e ainda referência a imóveis distintos. Outro claro 

indício de falsificação de documento, aparentemente, também dedicado à comprovação de 

residência  em território brasileiro para inidônea instrução de processos. 

 Foi identificado também dentre os documentos apreendidos petições  

originais  autuadas  em  processos  de  opção  de  nacionalidade, assinadas  e  impressas  

em  papel  timbrado  da  empresa  CHATER  ADVOCACIA  & CONSULTORIA, todas 

com anotações de protocolo eletrônico de distribuição da Justiça, instruídas com a 

finalidade da desistência do feito jurídico, da baixa na distribuição e do desentranhamento  

de  documentos  originais,  apresentadas  nas  datas  de  19/10/2016  e  20/10/2016 (um 

mês depois da prisão em flagrante de ISMAIL) foram  assinadas  pela advogada 

ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS. 

 A análise do Item apreendido ora apresentada permitiu a identificação de 
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duas procurações de substabelecimento, adicionadas às petições de desistência dos 

processos de opção de nacionalidade -  a primeira  delas,  datada  de  18/10/2016,  assinada  

pela advogada  CLÁUDIA CHATER, concedendo à advogada ISADORA FERNANDA 

DE SOUZA  DOS  SANTOS  os  especiais  poderes  que  lhe  haviam  sido  transmitidos  

por AMER  ALKABBANI  junto  ao  processo  n.  0101340-52.2015.4.01.3700, da 6ª Vara 

Federal de São Luís, MA, e  a  outra,  datada  de  18/10/2016,  assinada  pela  advogada 

CLÁUDIA  CHATER,  concedendo,  de  forma  genérica,  à  advogada  ISADORA 

FERNANDA  DE  SOUZA  DOS  SANTOS  todos  os  poderes  especiais  que  lhe  foram 

transmitidos nos Autos que tramitam perante a Justiça Federal de São Luís, MA. 

 Provavelmente, CLAUDIA CHATER, ciente da abertura de investigação 

pela Polícia Federal em decorrência da prisão em flagrante de ISMAIL em setembro de 

2016 por uso de documento falso, tentou dificultar a investigação no tocante a 

identificação de processos de naturalização, possivelmente, instruídos com documentos 

falsos, já que a partir da data de setembro de 2016, ela passa a ser alvo de investigação 

acerca desse tema. 

 Um grupo de cópias de certidões de nascimento despertou a atenção durante 

a análise de material apreendido, tais certidões aparentemente se referem aos filhos do 

estrangeiro ABDULHAMID DAABOUL e da estrangeira SAFA ALCHAAR, expedidas 

na forma de translados registrados no Cartório Marcelo Ribas, de Brasília, DF. 

 Ocorre que foram identificadas nessas certidões emitidas (em  nome  de  

ABDALFTAH  ABDULHAMED DAABOL,  ABED  ALRAHMAN  ABEDULHAMID  

DAABOUL,  MHD  KAREM ABDULHAMED  DABOUL,  MOEMEN  

ABEDULHAAMID  DAABOUL,  AHMAD ABEDULHAMID  DAABOUL,  HAMZEH  

ABEDULLHAMID  DAABOUL,  LIAN ABEDUL HAMID DAABOUL e OMAR 

ABDULHAMID DAABOUL) no  espaço  destinado  às  observações que todas  as  

certidões  de nascimento foram registradas no Consulado do Brasil em Amã, na Jordânia, e 

transcritos pelo Cartório Marcelo Ribas,  de  Brasília,  DF,  com variações  gramaticais dos 

nomes lá apresentados, apesar de todos constarem local de nascimento Síria. Além disso, 

consta no local de observação da certidão, advertência que a certidão foi transcrita de 
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acordo com o §º do art. 32 da lei 6015/73, ocorre que sem um processo judicial esse 

documento não poderá ser considerado certidão de nascimento, logo tal documento pode 

levar órgãos públicos ou terceiros ao engano, uma vez que o layout do documento é 

idêntico a uma certidão de nascimento original. 

 Informo que existem outros documentos identificados no transcorrer da 

análise de material que identificam diversos outros estrangeiros com suspeita de aquisição 

de documento falso por intermédio de CLAUDIA CHATER. 

B) BLOCO RELACIONADO A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE GRANDE VALOR 

COM USO DE INTERPOSTA PESSOA – diversos documentos relacionados a venda de 

imóveis de grande valor foram localizados no escritório de advocacia de CLAUDIA, 

durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na 1ª fase ostensiva da operação 

Perfídia, porém tais documentos fazem  referência  a  atividades profissionais que fogem 

da especialidade da empresa CHATER ADVOCACIA & CONSULTORIA, demonstrando 

que o escritório está dedicado à captação e mobilização de investimentos estrangeiros em 

território nacional, apesar de não ser a área de atuação de CLAUDIA, conforme demonstra 

o contexto dos materiais ora analisados.  

 As informações colecionadas pelo Relatório de Análise n. 002/2016 dão 

conta que ISMAIL SULEIMAN, promoveu contatos com a advogada CLÁUDIA 

CHATER, com a finalidade de alcançar a cidadania brasileira, bem como para atender 

interesses econômicos da família de RAAD MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI, que 

intentava, àquela época, patrocinar investimentos imobiliários de grande  porte  no  Brasil.  

 Aparentemente, a família de RAAD é proprietária da NAHAR BAGHDAD 

CO situada provavelmente no Iraque. 

 À RAAD MERZAH, a advogada  ofereceu,  através  de  ISMAIL 

SULEIMAN, um terreno à beira do Lago Paranoá, nesta capital, e uma fazenda, distante 

em torno de 80 km de Brasília, os dois imóveis avaliados em aproximados R$ 

26.000.000,00 (vinte e seis milhões de Reais). 

 A análise do item 20 do auto de apreensão n 847/2016 permitiu ainda 

identificação de outro negócio imobiliário de grande monta, aparentemente promovido 
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pela  advogada CLÁUDIA  CHATER,  conforme  denotam,  além  da posse real  dos  

documentos,  as  anotações  manuscritas  apostas  às  prévias contratuais, bem como a 

previsão de honorários advocatícios à investigada. 

 Relata a análise que foram identificados cópias de contratos, completas e em 

partes, datadas de 30/11/2016, descrevendo a aquisição de uma fazenda no interior da  

Bahia  pela empresa GLOBAL RECREATIVE SISTEM –  GRS C.A com  sede  na  

Venezuela,  pelo  valor  de  R$ 68.500.000,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos mil 

Reais). A FAZENDA GRANDE LESTE, que também é sede  de  uma  empresa  

agropecuária,  fica  localizada  no município  de  São  Desiderio,  BA,  e  ocupa  área  de  

aproximados  5.000.000  Ha (cinco milhões de hectares), sendo especializada em plantio 

cafeeiro, e pertence a JOSÉ  GILBERTO  SIBIN,  JOÃO  OLÍVIO  SIBIN,  REGINA  

SOARES  SIBIN, LUIZ  SILVESTRE  SIBIN,  DENISE  ISABEL  MIRACCA  SIBIN,  

ANTÔNIO SÉRGIO  SIBIN  e  LUÍZA  ZERBETTO  SIBIN  (inventariante  de  PAULO 

ROBERTO SIBIN). 

 A empresa adquirente é a GLOBAL RECREATIVE SISTEM –  GRS C.A., 

aparentemente uma offshore com sede na cidade de Miranda, na Venezuela, sendo que de 

acordo com as copias de identidades e contratos de tal empreendimento, os seus 

representantes legais da empresa apresentados no contrato são  SIMEI BEZERRA DA 

SILVA e JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO – então promitentes adquirentes. 

 SIMEI BEZERRA DA SILVA possui diversos registros de antecedentes 

criminais por estelionato e teoricamente é domiciliado em Taguatinga, Brasília,  DF, e faz 

parte do quadro social das  empresas  MIB  ADMINISTRAÇÃO  DE  SERVICOS 

GERAIS  LTDA.  –  EPP  (CNPJ  n.  2.486.518/0001-02),  MIB  SEGURANÇA  E 

VIGILÂNCIA  LTDA  –  EPP  (CNPJ  n.  4.352.466/0001-07) e AC ADMINISTRAÇÃO 

CONDOMINIAL LTDA –  EPP (CNPJ n. 13.524.407/0001-60). De acordo com 

diligências veladas, nenhuma dessas empresas funcionam de fato (informação de diligência 

policial – Operação NIP). 

 JOAQUIM  PEREIRA  DE  PAULO  NETO, é domiciliado  em  Brasília,  

DF,  e  proprietário  da  empresa  BELLA  BRASÍLIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MJC - POLÍCIA FEDERAL  

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 

 

Página 25 de 46 
 

EIRELI – ME (CNPJ n. 70.594.254/0001-60), de acordo com diligências veladas, tal 

empresa é de pequeno porte e situado no setor habitacional de Vicente Pires/DF. 

 Até a presente data e com os dados obtidos, verificou-se que SIMEI e 

JOAQUIM não possuem alicerce financeiro que justificasse investimento de monta 

relevante  –  mais de sessenta e oito milhões de Reais, em  empreendimento distante –  na 

Bahia. 

 As apreensões ora relatadas dão conta da participação direta da advogada  

CLÁUDIA CHATER  nas  proposições e negociações imobiliárias  e  financeiras  ora  

apresentadas,  desde  a  confecção  e estruturação  dos  contratos,  até  a  discriminação  e  

gerência  dos  montantes promovidos,  com base nas  anotações manuscritas apostas à beira 

das páginas dos contratos e em papéis diversos, em tese do punho de CLÁUDIA 

CHATER, com afirmações dando conta dos valores de comissões a serem pagas à própria 

advogada, e a “ELIZEU” e “JOAQUIM”, além de menções a pagamentos de “R$ 

68.500.000,00” e a taxas de conversão de Bolívares em Dólares de 300 para 1, 

acompanhados do termo “1 fazenda”. 

 Nesse contexto ainda, na análise do Item 21, as apreensões permitiram 

também a identificação de outros documentos referentes às negociações envolvendo a 

venda da  FAZENDA  GRANDE  LESTE,  agora  cópias  de  contrato  de  promessa  de  

compra  e venda de imóvel rural, aparentemente em fase de engendramento, com diversos 

parágrafos  em  branco  e  anotações  manuscritas,  apresentando  também  os vendedores  

JOSÉ  GILBERTO  SIBIN,  JOÃO  OLÍVIO  SIBIN,  LUIZ SILVESTRE SIBIN, 

ANTÔNIO SÉRGIO SIBIN e PAULO ROBERTO SIBIN, o adquirente GLOBAL 

RECREATIVE SISTEM GRS C.A., na pessoa de SIMEI BEZERRA DA SILVA, o valor 

de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de Reais) e a  previsão  de  comissão  à  advogada  

CLÁUDIA  CHATER  no  valor  de  R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil Reais). 

Distinto dos documentos ora colecionados sobre a negociação da FAZENDA GRANDE 

LESTE, tal cópia ora analisada dá conta da identificação da conta bancária do promitente  

comprador,  a  GLOBAL  RECREATIVE  SISTEM  GRS  C.A., origem do pagamento 

então a ser realizado. 
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 As  diversas  anotações manuscritas  apostas  à  beira  das  páginas  da  

cópia  do  contrato alertaram os policiais, pois há menção  anotada  à  beira  do Parágrafo 

A, da Cláusula Segunda do contrato em questão - “representados neste ato pela empresa 

Marina Tour”. Considerando que tal parágrafo A faz menção ao valor a ser pago e à conta 

bancária da empresa promitente compradora -  GLOBAL RECREATIVE  SISTEM  GRS  

C.A.,  sugere  tal  análise  que,  ainda  de  forma implícita,  a  empresa  MARINA  TOUR  

compôs  parte  interessada,  de  forma dissimulada, na transação imobiliária ora 

questionada. 

 A empresa MARINA TOUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.  –  ME,  

detentora  do  CNPJ  n.  8.689.629/0001-00, teoricamente dedicada à  atividades  de 

organização  de  feiras,  festas  e  exposições,  pertence  ao  irmão  da  advogada 

CLÁUDIA  CHATER  –  TONY  CHATER.  Cônjuge de  TONY  CHATER, AROLITA  

OLIVEIRA  CORREIA  CHATER  completa  o  quadro  social  da empresa. Ocorre que de 

acordo com diligência velada não foi localizado a empresa MARINA TOUR 

HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA no endereço cadastrado junto à Receita Federal 

(informação policial n 415/2017). 

 Outros documentos apreendidos indicaram que CLÁUDIA CHATER 

participou do evento comercial – a aquisição da FAZENDA  GRANDE  LESTE,  pelo  que  

receberia,  a  causídica,  o  montante  de  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), às 

custas de honorários advocatícios, e a referência  à  JOAQUIM  PEREIRA  DE  PAULO  

NETO,  como  adquirente  do imóvel em questão. 

 Ainda  mais,  a  empresa  F.  ELIZEU  CONSULTORIA  LTDA.  (CNPJ  n. 

00.846.687/0001-80),  com  sede  em  Taguatinga,  Brasília,  DF,  apresentou-se  à análise 

como intermediária interessada no evento imobiliário ora relatado, como demonstra cópia 

de contrato para intermediação do imóvel, também apreendido.  

 A empresa  F.  ELIZEU  CONSULTORIA  LTDA esta representada em tal 

documento por FRANCISCO  ELIZEU  DE  OLIVEIRA,  a qual teria direito a R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de Reais), também a título de honorários. 

 Trouxe  a  análise  do  contrato  de  intermediação  acima  descrito  a 
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identificação  da  conta  bancária  que  deveria  receber  os  R$  10.000.000,00 referentes  

aos  honorários  da  F.  ELIZEU  CONSULTORIA  LTDA.  -  Marina Internacional  

Corporation,  Citibank  N.A.,  Doral  –  Florida. Aparentemente, a empresa MARINA 

INTERNATIONAL  CORPORATION,  titular  da  conta  bancária  em  questão,  é uma 

offshore, com  sede no estado da Flórida, EUA, e de propriedade de TONY CHATER, 

irmão da advogada CLÁUDIA CHATER. 

 Outra empresa, a MENDES & MIRANDA IMÓVEIS LTDA. (CNPJ n. 

18.299.186/0001-97), imobiliária com sede em Tatuí, interior de São Paulo, foi também 

identificada como intermediária remunerada do negócio ora relatado. A empresa em  

questão  surge  também  identificada  em  mensagem  eletrônica,  datada  de  15/09/2016,  

encaminhada  do  endereço “m_mimoveis@hotmail.com”,  para  o  usuário  “ELIZEU  

BRASILIA”,  dando conta  de  comissão  a  ser  paga,  pela  venda  da  FAZENDA  

GRANDE  LESTE,  à  própria MENDES  &  MIRANDA  IMÓVEIS  LTDA.  e também  à  

empresa  ANTÔNIO BATISTA RODRIGUES FILHO –  ME, com sede na cidade de Itaú 

de Minas, em Minas Gerais. 

 O Item 20 do auto de apreensão já mencionado permitiu também a 

identificação de outro negócio imobiliário, a partir do estudo de uma cópia da folha  de  

rosto  de  um  contrato  particular  de  garantias  de  participação  no comissionamento pela 

negociação da Fazenda GEA TRADE INTERNACIONAL LTDA., com sede em 

Canavieiras, na Bahia, que previu comissão ao condutor da venda  –  a  empresa  F.  

ELIZEU CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., ao condutor da compra  –  RODRIGO  

MARCEL  COUTO  ALMEIDA,  e  aos intermediários – NAZARI & SIRENA LTDA. 

(SERRANA IMÓVEIS), ANDRÉ CÍCERO ANDREETI e ANDRÉ DACCHI DURAN.  

 Nesse mesmo sentido, foram identificados outros dois contratos de 

aquisição de imóveis de grande valor, quais sejam, o contrato de compra e venda de 

terreno celebrado entre BENEDITA PRATES NARCISO e FRANCISCA NEIDE COSTA 

(CPF fornecido é inexistente), no valor de R$ 4.000.000,00. Tal contrato era referente a 

FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA e o contrato de compra e venda da 

FAZENDA AGROPECUÁRIA LAGOA DA PRATA, em Tocantins, no valor de R$ 
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2.500.000,00. 

 Com base nos elementos obtidos no escritório de CLAUDIA CHATER, 

acredita-se que existam outros negócios suspeitos de aquisição de imóveis de grande valor 

intermediados pela família CHATER. 

C) O BLOCO DO ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE 

DIVISAS – foram identificados documentos no escritório de CLAUDIA CHATER, 

durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 09/12/2016, que demonstram 

que a organização criminosa relacionada a família CHATER está envolvida em um 

esquema complexo de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 

 Dentre os negócios identificados esta um contrato privado de transação de 

investimentos, redigido em Inglês, assinado e rubricado em todas as folhas, datado de 

20/04/2016, referente à compra e venda de moeda estrangeira, tendo como partes a 

empresa vendedora GLOBAL  RECREATIVE  SISTEM  –  GRS  C.A.,  com  sede  em  

Miranda,  na Venezuela,  representada  por  MAURÍCIO  ARAÚJO  DE  OLIVEIRA 

SOUZA, e a empresa compradora PASPX PLC, instituição financeira do tipo “ebanking”  

com  sede  em  Copenhagen,  na  Dinamarca,  então  representada  por JOHAN BASSE 

BERGQVIST, que adquiriu, da empresa vendedora, o montante totalizado de 

1.500.000.000.000 Bs (um trilhão e quinhentos bilhões de Bolívares Venezuelanos  –  

VEF),  que,  submetido  a  taxa  de  conversão  aplicada  a  300  Bs (trezentos 

Bolívares Venezuelanos) equivalentes a US$ 1 (um Dólar), resultou no pagamento  do  

valor  totalizado  de  US$  4.833.333.333,33  (quatro  bilhões  e oitocentos e trinta e 

três milhões e trezentos e trinte e três mil e trezentos e trinta e três Dólares e trinta e 

três centavos).  

 Breve análise realizada em sistemas oficiais  disponíveis  verificou-se  que 

MAURÍCIO ARAÚJO DE  OLIVEIRA  SOUZA,  que  ora  surge  como representante 

legal da GLOBAL RECREATIVE SISTEM  –  GRS C.A., nascido em Campo Grande, 

MS, em 23/08/1987, faleceu durante o ano de 2013, conforme  relatório  de  situação  

cadastral  junto  à  Secretaria  da  Receita Federal do Brasil, com a anotação do 

cancelamento do CPF por encerramento do espólio. 
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 Ocorre que foi verificado que MAURÍCIO ARAÚJO  DE  OLIVEIRA, com 

os mesmos dados qualificativos acima indicado, inscreveu-se novamente em 2014, para a 

aquisição de um novo CPF, alcançando aquele de número 068.800.271-48, com o qual 

manifestou-se como representante legal da offshore GLOBAL RECRETIVE SISTEM –  

GRS.  

 Mais, com este  novo  número  de  CPF,  MAURÍCIO  ARAÚJO  DE  

OLIVEIRA SOUZA ainda pleiteou, com sucesso, por um novo passaporte, o de n. 

FL087223, expedido em 03/10/2014. Mais ainda, MAURÍCIO  ARAÚJO  DE  OLIVEIRA  

SOUZA,  de  posse  de  seu  novo  CPF, também constituiu, em 17/07/2014, a empresa 

VIP LOGISTICA EIRELI –  EPP (CNPJ n. 20.657.618/0001-36), empresa de pequeno 

porte, transportadora com sede em São Paulo, SP. 

 Verificou-se, conforme já mencionado acima, que posteriormente a offshore 

GLOBAL supramencionada foi transferida para o nome de SIMEI BEZERRA DA SILVA 

e JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO (já qualificados no tópico B).

 Ademais,  verificou-se , conforme RMA  n.  001/2016, que,  na  data  de  

19/03/2003,  a  advogada  CLÁUDIA CHATER  e  sua  irmã,  MARY  CHRISTINA  

CHATER,  terminaram  presas  em ação do Serviço de Polícia da Câmara dos Deputados, 

ao tentarem sacar, da conta bancária  de  MARY  CHRISTINA  CHATER,  junto  ao  

Banco  Santander,  R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil Reais) desviados de créditos do 

FGTS em contas bancárias  de  terceiros.  Fato  imediatamente  antecedente  à  prisão  das  

irmãs,  a Polícia da Câmara dos Deputados havia deflagrado, naquele dia, operação com o 

intuito de debelar grupo criminoso dedicado a tal tipo de ilícito  –  movimentar 

indevidamente  o  FGTS  de  contas  bancárias  de  trabalhadores  inativos, promovendo a 

prisão em flagrante de 12 (doze) então investigados. 

 Dentre os criminosos  presos  naquele  procedimento esta JOAQUIM 

PEREIRA DE PAULO NETO, mesmo representante legal da GLOBAL  RECREATIVE  

SISTEM  –  GRS  C.A.,  a  offshore  com  sede  na Venezuela. 

 Durante as oitivas dos primeiros presos na operação, naquele dia, a Polícia 

do Legislativo colecionou informações sobre o destino do dinheiro desviado do FGTS –  a 
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conta bancária de “uma doleira”. Ainda mais, que, naquele momento, oriundos dos desvios 

indevidos, a “doleira” dispunha, em sua conta bancária, do valor de R$  180.000,00,  e  que  

pretendia,  naquele  mesmo  dia,  sacá-los.  Breve procedimento de vigilância, realizado 

sobre a agência  bancária,  permitiu  a identificação  da  tentativa  de  saque  do  montante  

por  duas  mulheres  –  MARY CHRISTINA CHATER e CLÁUDIA CHATER. 

 A análise dos materiais apreendidos junto ao Item 25 permitiu a 

identificação de três contas bancárias sediadas nos Estados Unidos da América, duas delas 

em  nome  da  advogada  CLÁUDIA  e uma em nome de seu irmão, TONY CHATER. 

 De acordo com os extratos de movimentações financeiras realizadas através 

de tais contas bancárias da  advogada  CLÁUDIA  CHATER,  que,  oito  meses  em  2015  

e  três  meses  em  2016,  deram  conta  de movimentação financeira considerável. 

Ademais, foram identificadas movimentações financeiras que sugerem, salvo melhor juízo, 

o trânsito  de  valores  dentre  as  contas  bancárias  de  CLÁUDIA CHATER e de TONY 

CHATER, seu irmão. 

 Mais  ainda,  há  movimentações  financeiras  promovidas  junto  a  duas 

empresas,  uma  delas  já  ora  identificada,  a  MARINA  INTERNACIONAL 

CORPORATION,  aparentemente  aquela  mesma  offshore  detentora  da  conta bancária 

que receberia comissões pela negociação da FAZENDA GRANDE LESTE (Item 20), e a 

JEBAILEY INVESTMENTS INC, aparentemente uma outra offshore, também com sede 

nos Estados Unidos da América, e, em tese, de propriedade de MÁRCIA CHATER 

JEBAILEY, irmã da advogada CLÁUDIA CHATER, e de seu  cônjuge,  RICHARD  

JEBAILEY.  MÁRCIA CHATER JEBAILEY, aparentemente, reside em Orlando, Flórida. 

 O  estudo  realizado  sobre  o  material  apreendido permitiu  a identificação  

de  folha  com  anotações  impressas  e  manuscritas  intitulado “Prestação  de  Contas  

com  Márcia”,  onde  relata,  aparentemente  a  advogada CLÁUDIA CHATER, 

movimentações financeiras realizadas com a finalidade de alicerçar custas da família de 

MÁRCIA CHATER JEBAILEY em Orlando, na Flórida,  EUA.  Há  menções  à  remessa  

de  dinheiro  em  espécie  –  US$  5000,00 (cinco  mil  Dólares)  conduzidos  em  dinheiro  

pela  mãe  da  advogada,  NAJAT CHATER,  e  destinados  a  “JOHN”,  US$  15.000,00  
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(quinze  mil  Dólares)  para  “RICHARD”,  US$  10.000,00  da  conta  da  advogada  “com  

JOHN”  para “RICHARD”, US$ 3000,00 (três mil Dólares) para “MÁRCIA” e US$  

7400,00 (sete  mil  e  quatrocentos  Dólares)  para  o  pagamento  da  universidade  de 

“CHRISTOPHER”, todas movimentações financeiras realizadas durante o ano de 2015. A 

análise do material ainda permitiu identificar anotação manuscrita, ao final da folha  em  

questão,  aparentemente  realizada  pela  advogada  CLÁUDIA CHATER – “Tenho na 

conta do Tony 50.000”. 

 Foram também identificadas movimentações financeiras de créditos, em 

favor da JEBAILEYS  INVESTMENTS  INC,  oriundos  da  conta  poupança  da 

advogada CLÁUDIA CHATER nos EUA. 

 A análise ainda alcançou êxito em identificar depósito de US$ 24.970,00, 

realizado na conta bancária da advogada  CLÁUDIA  CHATER,  em  14/06/2016,  pelo  

alienígena  RAAD MERZAH  HAMZAH  AL  SHAMMARI,  aquele  mesmo  

acompanhante  de ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL HELALAT,  que, no primeiro 

semestre de 2016,  esteve  no  Brasil  e  promoveu  a  confecção  de  um  passaporte  

brasileiro instruído  com  informações  inidôneas  (Relatório  de  Análise  001/2016  –

NIP/SR/PF/DF). Conforme as informações prestadas por ISMAIL SULEIMAN, a  

advogada  CLÁUDIA  CHATER  fora  quem  promovera  toda  a  confecção  dos 

documentos  brasileiros  utilizados  por  RAAD  MERZAH  para  conseguir  o passaporte 

brasileiro, mediante a paga de US$ 20.000,00. 

 Há ainda  remessa  de  dinheiro  encaminhada  pela  advogada  CLÁUDIA 

CHATER  ao  alienígena  ALFONSO  RICARDO  JURI  MERLUZZI  –  US$ 2.975,00 

(dois mil e novecentos e setenta e cinco Dólares), em 20/06/2016. Estrangeiro esse 

identificado como um dos intermediários usados por CLAUDIA CHATER no esquema de 

aquisição de nacionalidade brasileira e outros negócios com utilização de documentos 

falsos. 

Com base na identificação de negócios envolvendo valores exorbitantes 

(transação de US$ 5 bilhões de dólares da off shore relacionada a família CHATER e 

intermediação de imóveis, até o presente momento identificados, que somam o valores 
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superiores a R$ 100.000.000,00)  coordenados pela família CHATER, vislumbra-se que a 

organização criminosa possua um esquema de interposição de pessoas físicas e jurídicas no 

intuito de ocultar e dissimular a transações financeiras de terceiros ainda não identificados. 

Acredita-se que para tal, a família CHATER se cercou de empresas 

relacionadas ao ramo de hotelaria (hotéis e motéis), turismo, postos de gasolina e lotéricas 

como forma de viabilizar a captação e pulverização de valores sem chamar a atenção das 

autoridades brasileiras. 

 

IV – DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES 

Diante dessa necessidade de aprofundamento, a presente representação tem 

a finalidade de buscar a verdade real dos fatos sob investigação, obtendo elementos de 

prova que permitam aclarar diversos vazios que existem na configuração da hipótese 

criminal lançada no tópico II, inclusive com o fim de delimitar a intensidade da 

participação de cada uma das pessoas mencionadas nos atos da organização criminosa 

identificada. 

 Pelos elementos de informação colhidos até o presente momento, 

comprovou-se a especialização do grupo na aquisição ilícita de passaportes brasileiros 

mediante inserção de dados falsos, lastreada em documentos públicos 

material/ideologicamente falsos, mas, ao mesmo tempo, desnudou a atuação da 

organização em outros flancos, como o uso de contas no exterior e off shore na remessa de 

somas para fora do país, além da aquisição de imóveis no país com interposição de pessoas 

para não identificação dos reais proprietários. Ainda não se identificou, em outra vertente, 

quem seriam as pessoas ou grupos de pessoas que se beneficiam dessa estrutura montada, 

além de não restar claro quem são os reais beneficiários das ações já identificadas. 

 Para confirmação ou redefinição da hipótese criminal apresentada, é 

imprescindível a obtenção de outros elementos de prova, documental e testemunhal, 

relacionados aos fatos citados. 
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A) DA NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO  

 Diante do contexto apresentado, com o intuito de robustecer o corpo 

probatório, bem como de aprofundar a investigação em curso, a realização de busca e 

apreensão nos locais indicados é a medida adequada e proporcional para obtenção de 

novos elementos e elucidação do modo de agir e finalidade da organização criminosa 

investigada. 

 Ademais, a praxe tem revelado que é comum os investigados manterem 

documentos, mídias e outros elementos que possam vir a constituir prova contra si e contra 

outros envolvidos em suas residências e no local de trabalho. 

 

B) DA NECESSIDADE DE CONDUÇÃO COERCITIVA e APREENSÃO DE APARELHO 

CELULAR 

 O pedido de deferimento do Mandado de Condução Coercitiva das pessoas 

indicadas abaixo é necessário para que as OITIVAS de tais pessoas possam ocorrer de forma 

simultânea às buscas e apreensões, evitando-se assim, pela surpresa, o conluio na 

apresentação de informações entre as partes, com o fim de prejudicar as investigações em 

curso. 

 De fato, a condução coercitiva se mostra medida menos invasiva em relação à 

medida prisão, da mesma forma a apreensão do celular é menos intrusiva do que a realização 

de busca domiciliar, mas de importância ímpar para corroborar os elementos de informação 

colhidos até então.  

 A simples intimação poderá trazer graves prejuízos ao andamento da 

investigação, uma vez que no momento em que os investigados tiverem conhecimento de 

quais pessoas/locais foram atingidos pela medida cautelar e, posteriormente ao conhecimento 

do conteúdo do pedido de medida cautelar, as partes terão idéia da linha de investigação 

adotada pela Polícia Federal, possibilitando com isso que os investigados realizem contatos 

entre eles ou com testemunhas, com o objetivo de fornecimento de informações inverídicas ou 

ocultação, supressão ou destruição de dados/documentos sobre os fatos apurados na 

investigação. 
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 Ademais, tendo em vista que a praxe tem demonstrado que as comunicações 

entre investigados ocorre basicamente por meio de aparelho celular (mensagens de texto, 

aplicativos de comunicação como whatsapp, etc), a apreensão do(s) aparelho(s) celular(es) 

dos investigados será medida mais branda e imprescindível às investigações. Os referidos 

aparelhos, após espelhados, serão prontamente devolvidos aos proprietários, não acarretando 

em maiores prejuízos. 

 

C) NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE PRISÃO TEMPORÁRIA 

 Embora demonstrada a estrutura da organização criminosa e a necessidade de 

aprofundamento da investigação para comprovação dos diversos crimes imputados a essa 

associação especializada na falsificação de documentos e na lavagem de dinheiro, torna-se 

imprescindível que os atos seguintes que serão realizados por  determinação de Vossa 

Excelência não tenham sua força e eficiência minimizados pela liberdade da investigada 

CLÁUDIA CHATER e do seu principal falsificador EDVALDO PINTO. 

Explicando: com a deflagração de nova fase ostensiva, é imperioso para o êxito da 

investigação policial que esses integrantes da organização criminosa sejam momentaneamente 

retirados do seio de sua área de operação, permitindo que o Estado consiga avançar ao interior 

desse modelo criminoso sem que haja possibilidade de movimentação de CLÁUDIA e 

EDVALDO durante os momentos mais produtivos de obtenção de provas, que é a realização 

das buscas ora pleiteadas. 

 Nesse sentido, representa a Polícia Federal pela decretação da Prisão 

Temporária de ambos os investigados, uma vez que está comprovado, já nessa fase 

preliminar, a participação efetiva e intensa de ambos nos crimes já identificados. Conforme 

demonstrado acima e nos relatórios de analise em anexo. 

 

V – DOS PEDIDOS 

 Com lastro nos dados apresentados nos tópicos acima, tomando por base o 

artigo 5º, inciso XI, da CF, e o artigo 240, § 1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do CPP, bem como 

considerando a existência de indícios suficientes da existência dos delitos de falsidade 
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ideológica e uso de documento falso envolvendo passaportes brasileiros, negócios 

suspeitos envolvendo aquisição de imóveis de grande valor, atos de lavagem de dinheiro e 

evasão de divisas e a necessidade de continuidade e aprofundamento das investigações 

para o esclarecimento por completo dos fatos e investigados, REPRESENTO a Vossa 

Excelência: 

 

1) PELA BUSCA E APREENSÃO, NOS LOCAIS ABAIXO, de forma que seja possível 

buscar e apreender: - documentos, tais como recibos, agendas, tabelas/planilhas, contratos, 

notas fiscais, valores e bens produto do crime, e, ainda, mídias e outros dispositivos 

eletrônicos que possam contar com dados relevantes à investigação, desde já solicitando 

autorização para acesso ao conteúdo do material apreendido. 

NÚCLEO DURO 

Alvo Contexto Endereço 

CHATER 
ADVOCACIA & 
CONSULTORIA;  
 

Escritório de Claudia Chater, a qual 
coordena a falsificação de 
documentos, supostamente 
participa de abertura de empresas 
de fachada e a movimentação 
financeira do grupo 

 

     
 

  
  

 
 

TONY CHATER 

Irmão de CLÁUDIA CHATER, 
coordena a abertura de suposta 
empresas de fachada e a 
movimentação financeira do grupo. 

KALIL CHATER Tio de CLÁUDIA CHATER, 
supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da 
movimentação financeira do grupo. 

 

AIRAM OLIVEIRA 
ALVES CORREIA  

Cunhado de TONY CHATER, 
supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da 
movimentação financeira do grupo. 

 

SEBASTIAO ALVES 
CORREIA 

Sogro de TONY CHATER, 
supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da 
movimentação financeira do grupo. 

  

AROLITA OLIVERA 
CORREIA CHATER  

Esposa de TONY CHATER, 
supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da 
movimentação financeira do grupo. 
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NÚCLEO DURO/APOIO 

Alvo Contexto Endereço 

STEPHANIE CHATER 
MITRI 

Sobrinha de CLÁUDIA CHATER, 
participa da abertura e gerência suposta 
empresas de fachada. 

  

WILLIAM CHATER 
MITRI  

Sobrinho de CLÁUDIA CHATER, 
participa da abertura e gerência suposta 
empresas de fachada. 

  

YOUSSEF CHAHOUD 
SKAF  

Tio de CLÁUDIA CHATER, participa 
da abertura de supostas empresas de 
fachada e da movimentação financeira 
do grupo. 

 

NÚCLEO DE APOIO  

Aquisição de imóveis de grande valor com utilização de pessoas interpostas 

Alvo Contexto Endereço 

Empresa: ANTÔNIO 
BATISTA 
RODRIGUES FILHO - 
ME 

Proprietário da empresa ANTÔNIO 
BATISTA RODRIGUES FILHO - 
ME, intermediária da aquisição da 
FAZENDA GRANDE LESTE. 

 

Empresa: MENDES & 
MIRANDA IMÓVEIS 
LTDA. 

Proprietário da empresa MENDES & 
MIRANDA IMÓVEIS, intermediária 
da aquisição da FAZENDA GRANDE 
LESTE. 

 

Empresa: F. ELIZEU 
CONSULTORIA 
LTDA. 

Intermediário promotor de alguns 
negócios imobiliários do grupo. Tal 
como a aquisição pela off shore 
GLOBAL de imóvel no valor de R$ 
68.500.000,00. Recebendo para tal a 
comissão de R$ 10.000.000,00 

 

 

NÚCLEO DE APOIO 

A processos de naturalização, a estrangeiros identificados como já detentores de passaportes 
brasileiros, e outros processos, além de apoio na questões contábeis e tradução 

Alvo Contexto Endereço 

GHASSAN AHMAR Tradutor juramentado supostamente 
envolvido na emissão de documentos 
traduzidos com dados falsos usados em 
procedimentos de falsificação de 
documentos. 
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NÚCLEO DOS FALSIFICADORES 

Alvo Contexto Endereço 

EDVALDO PINTO Suspeito de ser o intermediário 
responsável pela confecção de 
documentos falsos para atender as 
demandas de CLAUDIA CHATER e 
pela cooptação de terceiros – 
“laranjas” para compor quadro 
societário da off-shore GLOBAL, 
localizada na Venezuela, de 
propriedade da família CHATER 

 

JÔNIO FONSECA 
CORDEIRO 

Suposto falsificador ligado a 
EDVALDO na obtenção de 
documentos falsos, bem como de 
comprovantes de residência falsos 

JORGE BATISTA 
SOUSA DIAS 

Suposto falsificador ligado a 
EDVALDO na obtenção de 
documentos falsos, bem como de 
comprovantes de residência falsos. 

   

ADSON DOS SANTOS 
TECHUK  

Suposto falsificador ligado a 
CLAUDIA CHATER na obtenção de 
documentos falsos 

  
  

 

NÚCLEO DAS PESSOAS INTERPOSTAS 

Pessoas Jurídicas 

Alvo Contexto Endereço 

BABY 
HOSPEDAGENS E 
TURISMO LTDA - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 
supostamente sem funcionamento, 
conforme diligências veladas, tendo 
como sócia pessoa cadastrada como  
cozinheira de nome RAIMUNDA 
COSTA NEVES 

 
 

BARAONAS 
TURISMO E 
HOSPEDAGEM LTDA 
- ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 
tendo como sócio seu irmão AIRAM 
OLIVEIRA. Durante diligência velada 
não foi observado movimentação a 
turismo ou hospedagem 

       
 

BB CONTABILIDADE 
EIRELI - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 
supostamente sem funcionamento, 
conforme diligências veladas 

    

BRASILIA TECIDOS 
COMERCIO 
IMPORTACAO LTDA 

Empresa de AROLITA CHATER 
supostamente sem funcionamento, 
conforme diligências veladas, tendo 
como sócia pessoa cadastrada como 
cozinheira de nome RAIMUNDA 
COSTA NEVES 
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EXCIM COMERCIO 
DE TECIDOS LTDA - 
ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 
tendo como sócio seu irmão AIRAM 
OLIVEIRA 

 

GAMA 
HOSPEDAGEM E 
TURISMO LTDA - ME  

Empresa de AROLITA CHATER, 
tendo como sócio seu irmão AIRAM 
OLIVEIRA, conforme diligências 
veladas o local se encontra em situação 
de abandono 

  
 

LAGO PARANOA 
TURISMO E 
HOSPEDAGENS 
LTDA 

Empresa de AROLITA CHATER, 
tendo como sócia pessoa cadastrada 
como cozinheira de nome 
RAIMUNDA COSTA NEVES 

 

MARINA TOUR 
HOSPEDAGEM E 
TURISMO LTDA - ME  

Empresa de TONY CHATER e 
AROLITA CHATER, envolvida na 
aquisição da Fazenda Grande Leste, na 
Bahia. Supostamente sem 
funcionamento, conforme diligências 
veladas 

HG LOTERIA  Empresa supostamente de propriedade 
de TONY CHATER, em nome de 
STEPHANIE CHATER e WILLIAM 
CHATER. 

 

BB LOTERIAS Empresa supostamente de TONY 
CHATER, em nome de STEPHANIE 
CHATER e WILLIAM CHATER. 

 

LOTERIAS CARTÃO 
DE OURO EIRELI – 
ME  

Empresa de TONY CHATER. 

LOTÉRICA POTE DE 
OURO  

Empresa de TONY CHATER  

LOTÉRICA TRILHA 
CERTA  

Empresa de TONY CHATER 

CONSTRUTORA E 
ADMINISTRADORA 
CORREIA LTDA  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, 
sogro de TONY CHATER.  

 

BRASIL 
HOSPEDAGENS E 
TURISMO EIRELI - 
EPP  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, 
sogro de TONY CHATER.  

CORREIA 
PARTICIPACOES 
HOSPEDAGEM E 
TURISMO LTDA  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, 
sogro de TONY CHATER. 
supostamente sem funcionamento, 
conforme diligências veladas 

 

SERRA BONITA 
IMOVEIS LTDA - EPP  

Empresa de SEBASTIÃO CORREIA, 
sogro de TONY CHATER. 
supostamente sem funcionamento, 
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conforme diligências veladas  
MITRI CONCEPT E 
KNOWLEDGE 
CURSOS LTDA  - ME  

Empresa de CLAUDETTE CHATER 
MITRI, irmã de CLÁUDIA CHATER 
e mãe de STEPHANIE CHATER e 
WILLIAM CHATER, pessoas 
interpostas nas lotéricas supostamente 
de propriedade de TONY CHATER. 
Supostamente sem funcionamento 
acerca de 3 anos, conforme diligências 
veladas  

YOUSSEF CHAHOUD 
SKAF – ME  

Empresa de YOUSSEF CHAHOUD 
SKAF, tio de CLÁUDIA CHATER, 
participa da abertura de supostas 
empresas de fachada e da 
movimentação financeira do grupo. 

TORRES 
CONTABILIDADE E 
AUDITORIA  

Escritório de contabilidade do grupo 
da família CHATER  

 
   

NÚCLEO INTERPOSTA PESSOA 

Pessoa Física 

Alvo Contexto Endereço 

JOAQUIM PEREIRA 
DE PAULO NETO  

Interposto responsável pela offshore 
GLOBAL RECREATIVE SISTEM 
GRS CA, Venezuela. Responsável 
pela transação bancaria no valor de 
US$ 5 bilhões de dólares, identificada 
em documentos localizados no 
escritório de CLAUDIA CHATER, 
além da aquisição da fazenda Grande 
Leste, localizado no interior da 
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00 
(contrato de 30/11/2016) 

SIMEI BEZERRA DA 
SILVA  

Interposto responsável pela offshore 
GLOBAL RECREATIVE SISTEM 
GRS CA, Venezuela. Responsável 
pela transação bancaria no valor de 
US$ 5 bilhões de dólares, identificada 
em documentos localizados no 
escritório de CLAUDIA CHATER, 
além da aquisição da fazenda Grande 
Leste, localizado no interior da 
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00 
(contrato de 30/11/2016) 

 
 

     
  

MAURÍCIO ARAÚJO Interposto responsável pela offshore  



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MJC - POLÍCIA FEDERAL  

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 

 

Página 40 de 46 
 

DE OLIVEIRA SOUZA  GLOBAL RECREATIVE SISTEM 
GRS CA, Venezuela. Responsável 
pela transação bancaria no valor de 
US$ 5 bilhões de dólares, identificada 
em documentos localizados no 
escritório de CLAUDIA CHATER, 
além da aquisição da fazenda Grande 
Leste, localizado no interior da 
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00 
(contrato de 30/11/2016) 

 
    

   
 

RAIMUNDA COSTA 
NEVES  

Interposta responsável por empresas 
pertences a AROLITA, esposa de 
TONY. De acordo com pesquisas, 
RAIMUNDA é pessoa de baixa renda 
e registrada como cozinheira. 

 
 

 

NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS 

Agentes identificados 

Alvo Contexto Endereço 

ELAINE CRISTINA 
DIAS RIBEIRO 
SANTOS  

Servidora do Cartório de Anísio de 
Abreu, PI, suspeita de envolvimento na 
emissão de documento falso. 
Documentos identificados como 
emitidos pelo Cartório de Anísio de 
Abreu/PI: ISMAIL SULEIMAN 
HAMDAN AL HELALAT, RAAD 
MERZAH HAMZAH AL 
SHAMMARI, MOHAMMED 
ABDULAMER MAHMOUD 
ALWAZZAN, ABDULFATAH 
DAABOUL, MHD ADNAN 
CHURBAJI, MHD ADNAN 
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR 
ALKABBANI 

 
 

MARCEL OLGUINS 
MARTINS 

Servidor administrativo 
DELEMIG/SR/PF/DF suspeito de 
envolvimento com o grupo de 
CLAUDIA CHATER na emissão de 
passaporte brasileiro com apresentação 
de documentos falsos 

 

2) PELA BUSCA E APREENSÃO NOS CARTÓRIOS IDENTIFICADOS, de forma que 

seja possível buscar e apreender: - documentos em arquivos digitais ou em papel 
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relacionados a emissão de certidão de nascimento para pessoas detentoras de nomes de 

origem árabe, caso não seja possível extrair cópia ou digitalizar tais documentos no local: 

NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS 

Prováveis cartórios envolvidos no esquema criminoso ora investigado, com identificação do 

agente envolvido 

Alvo Contexto Endereço 

CARTÓRIO DE 
ANÍSIO DE ABREU, 
PI  

Local de trabalho da serventuária 
ELAINE, bem como identificação das 
seguintes certidões de nascimento 
supostamente falsas: ISMAIL 
SULEIMAN HAMDAN AL 
HELALAT, RAAD MERZAH 
HAMZAH AL SHAMMARI, 
MOHAMMED ABDULAMER 
MAHMOUD ALWAZZAN, 
ABDULFATAH DAABOUL, MHD 
ADNAN CHURBAJI, MHD ADNAN 
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR 
ALKABBANI 

    

CARTÓRIO 
MARCELO RIBAS, DF  

Local de trabalho so serventuário 
MARCUS ANTONIO, bem como  

 

 

NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS 

Prováveis cartórios envolvidos no esquema criminoso ora investigado, porém sem a 

identificação do agente envolvido 

Alvo Contexto Endereço 

CARTÓRIO DA 1 
ZONA DE NITERÓI, 
RJ  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsa de 
ELIE ESBER HADDAD  

CARTÓRIO DA 1 
ZONA, SÃO LUÍS, MA  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsas 
vinculadas a ROMANOS ZAKHIA 
DOUAIHY  

    
 

CARTÓRIO DE 
IMPERATRIZ, MA  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsas 
pertencentes a HANADI DAABOUL e 
GHADA CHARBAJI  

 
   

CARTÓRIO DE 
BONFINÓPOLIS DE 
MINAS, MG  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsa de 
CHADI ZAKHIA DOUAIHY 

CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DE 
ALENQUER, PA  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsa de 
GANTUSS MUSSI GANTUSS 
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CARTÓRIO DO 1 
OFÍCIO DE 
GUARAPUAVA, PR  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsa de 
EDUARDO ABIB e MELEN ABIB 

CARTÓRIO DO 1 
SUBDISTRITO DE 
TAUBATÉ, SP  

Cartório sede das certidões de 
nascimento supostamente falsa de 
NEYDE HADDAD e SAID 
HADDAD 

CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE 
FORMOSO DO 
ARAGUAIA, TO 

Cartório sede dos assentamentos da 
FAZENDA AGROPECUÁRIA 
LAGOA DA PRATA, em Tocantins, 
supostamente vendida com uso de 
interposição de pessoas. 

CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE SÃO 
DESIDERIO, BA 

Cartório sede dos assentamentos da 
FAZENDA GRANDE LESTE, na 
Bahia supostamente vendida com uso 
de interposição de pessoas. 

  
Centro

CARTÓRIO DO 1 
OFÍCIO e REGISTRO 
DE IMÓVEIS DE 
SANTA LUZIA, MA 

Cartório sede dos assentamentos da 
FAZENDA MENSAGEM, no 
Maranhão supostamente vendida com 
uso de interposição de pessoas. 

 

 

3) PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA E APREENSÃO DE CELULARES dos 

seguintes investigados para realizar oitivas de forma simultânea em sede policial, obtenção 

de dados que possam esclarecer os fatos apurados, bem como apreensão, na ocasião do 

cumprimento da diligência de condução coercitiva, dos aparelhos celulares das referidas 

pessoas, com autorização de acesso ao conteúdo das referidas mídias: 

NÚCLEO DURO 

Alvo Contexto 

TONY CHATER Irmão de CLÁUDIA CHATER, coordena a abertura de suposta 
empresas de fachada e a movimentação financeira do grupo. 

KALIL CHATER Tio de CLÁUDIA CHATER, supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da movimentação financeira do grupo. 

CARLOS HABIB 
CHATER 

Primo de CLÁUDIA CHATER, supostamente participa da 
movimentação financeira do grupo, é alvo da LAVA JATO. 

MARY CHRISTINA 
CHATER 

Irmã de CLÁUDIA CHATER, gerencia supostas empresas de fachada. 

 

AZIZ CHATER 

Parente de CLÁUDIA CHATER, estava no voo, em setembro de 2016, 
com ISMAIL (preso em flagrante por uso de documento falso) e os 
outros dois estrangeiros (MOHAMMED MERZAH HAMZAH 
HAMZAH e SAAD MERZAH HAMZAH HAMZAH) 

AIRAM OLIVEIRA 
ALVES CORREIA  

Cunhado de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da movimentação financeira do grupo. 
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SEBASTIAO 
OLIVEIRA ALVES  

Cunhado de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da movimentação financeira do grupo. 

SEBASTIAO 
ALVES CORREIA 

Sogro de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da movimentação financeira do grupo. 

AROLITA 
OLIVERA 
CORREIA CHATER  

Esposa de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de 
empresas de fachada e da movimentação financeira do grupo. 

 

NÚCLEO DURO/APOIO 

Alvo Contexto 

STEPHANIE CHATER 
MITRI 

Sobrinha de CLÁUDIA CHATER, participa da abertura e gerência suposta 
empresas de fachada. 

WILLIAM CHATER 
MITRI  

Sobrinho de CLÁUDIA CHATER, participa da abertura e gerência suposta 
empresas de fachada. 

YOUSSEF CHAHOUD 
SKAF  

Tio de CLÁUDIA CHATER, participa da abertura de supostas empresas de 
fachada e da movimentação financeira do grupo. 

 

NÚCLEO DE APOIO  

Aquisição de imóveis de grande valor com utilização de pessoas interpostas 

Alvo Contexto 

ANDRE BACCHI 
BURAN 

Intermediário da aquisição da FAZENDA GEA TRADE 
INTERNATIONAL, na Bahia. 

ANDRÉ CÍCERO 
ANDREETI 

Intermediário da aquisição da FAZENDA GEA TRADE 
INTERNATIONAL, na Bahia. 

RODRIGO 
MARCEL COUTO 
ALMEIDA 

Intermediário da aquisição da FAZENDA GEA TRADE 
INTERNATIONAL, na Bahia. 

ANTÔNIO 
BATISTA 
RODRIGUES 
FILHO 

Proprietário da empresa ANTÔNIO BATISTA RODRIGUES FILHO - ME, 
intermediária da aquisição da FAZENDA GRANDE LESTE. 
 

JOAQUIM 
FOGAÇA 
MIRANDA FILHO 

Proprietário da empresa MENDES & MIRANDA IMÓVEIS, 
intermediária da aquisição da FAZENDA GRANDE LESTE. 

LUIZ SILVESTRE 
SIBIN 

Proprietário vendedor da FAZENDA GRANDE LESTE, para a off shore 
GLOBAL no valor de R$ 68.500.000,00 

ANTÔNIO 
CARLOS PIRES DE 
ARAÚJO 

Intermediário da aquisição da FAZENDA AGROPECUÁRIA LAGOA 
DA PRATA, em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00 

PEDRO AMÉRICO 
PIRES DE ARAÚJO 

Intermediário da aquisição da FAZENDA AGROPECUÁRIA LAGOA 
DA PRATA, em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00 

JOSÉ ANTÔNIO 
CARDOSO  

Interposto responsável pela aquisição da FAZENDA LAGOA DA 
PRATA, Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00 
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BENEDITA 
PRATES NARCISO 

Proprietária vendedora da FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA 
para pessoa inexistente de nome FRANCISCA, no valor de R$ 
4.000.000,00 

FLORO UMBERTO 
DA SILVA 

Testemunha da venda da FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA 
para pessoa inexistente de nome FRANCISCA, no valor de R$ 
4.000.000,00 

VALMIR ALVES 
DA SILVA 

Testemunha da venda da FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA 
para pessoa inexistente de nome FRANCISCA, no valor de R$ 
4.000.000,00 

FRANCISCO 
ELIZEU DE 
OLIVEIRA 

Intermediário promotor de alguns negócios imobiliários do grupo. Tal 
como a aquisição pela off shore GLOBAL de imóvel no valor de R$ 
68.500.000,00. Recebendo para tal a comissão de R$ 10.000.000,00 

 

NÚCLEO DE APOIO 

A abertura de empresas supostamente utilizadas na lavagem de dinheiro 

Alvo Contexto 

ANTÔNIO CARLOS 
LIMA MIRANDA 

Proprietário vendedor da empresa BB LOTERIAS para os sobrinhos de 
CLAUDIA CHATER 

PEDRO IVO ROCHA 
MIRANDA 

Proprietário vendedor da empresa BB LOTERIAS para os sobrinhos de 
CLAUDIA CHATER 

BRUNNO DA COSTA 
FACIOLA DE SOUZA 

Proprietário vendedor da empresa HG LOTERIA para os sobrinhos de 
CLAUDIA CHATER 

 

NÚCLEO DE APOIO 

A processos de naturalização, a estrangeiros identificados como já detentores de passaportes 

brasileiros, e outros processos, além de apoio na questões contábeis e tradução 

Alvo Contexto 

CARLOS ALBERTO 
TORRES PIRES 

Contador e dos negócios imobiliários do grupo da família CHATER 

ISADORA 
FERNANDA DE 
SOUZA DOS SANTOS 

Advogada suspeita de prestar informações falsas em processos. 

GHASSAN AHMAR Tradutor juramentado supostamente envolvido na emissão de documentos 
traduzidos com dados falsos usados em procedimentos de falsificação de 
documentos. 

MARCELO ARAÚJO 
PEREIRA TEIXEIRA 

Locatário do imóvel para o estrangeiro ABDULHAMID DAABOUL, 
detentor de passaporte ideologicamente falso, local usada para comprovar 
residência no Brasil, anteriormente tal apartamento estava em nome de 
TONY CHATER. Suspeita que os contratos sejam firmados com o intuito 
de lastrear o endereço fornecido em diversas solicitações de emissão de 
passaporte.  
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NÚCLEO DOS FALSIFICADORES 

Alvo Contexto 

JÔNIO FONSECA 
CORDEIRO 

Suposto falsificador ligado a EDVALDO na obtenção de documentos 
falsos, bem como de comprovantes de residência falsos 

JORGE BATISTA 
SOUSA DIAS 

Suposto falsificador ligado a EDVALDO na obtenção de documentos 
falsos, bem como de comprovantes de residência falsos. 

ADSON DOS SANTOS 
TECHUK  

Suposto falsificador ligado a CLAUDIA CHATER na obtenção de 
documentos falsos 

DAVID CARNEIRO 
METRI 

Sobrinho de CLÁUDIA CHATER. Suspeito de providenciar RG's 
ideologiacmente falsos em Goiânia. 

 

NÚCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS 

Pessoas Físicas 

Alvo Contexto 

 
JOAQUIM 
PEREIRA DE 
PAULO NETO  

Interposto responsável pela offshore GLOBAL RECREATIVE SISTEM 
GRS CA, Venezuela. Responsável pela transação bancaria no valor de 
US$ 5 bilhões de dólares, identificada em documentos localizados no 
escritório de CLAUDIA CHATER, além da aquisição da fazenda 
Grande Leste, localizado no interior da BAHIA, no valor de R$ 
68.500.000,00 (contrato de 30/11/2016) 

SIMEI BEZERRA 
DA SILVA  

Interposto responsável pela offshore GLOBAL RECREATIVE SISTEM 
GRS CA, Venezuela. Responsável pela transação bancaria no valor de 
US$ 5 bilhões de dólares, identificada em documentos localizados no 
escritório de CLAUDIA CHATER, além da aquisição da fazenda 
Grande Leste, localizado no interior da BAHIA, no valor de R$ 
68.500.000,00 (contrato de 30/11/2016) 

MAURÍCIO 
ARAÚJO DE 
OLIVEIRA SOUZA  

Interposto responsável pela offshore GLOBAL RECREATIVE SISTEM 
GRS CA, Venezuela. Responsável pela transação bancaria no valor de 
US$ 5 bilhões de dólares, identificada em documentos localizados no 
escritório de CLAUDIA CHATER, além da aquisição da fazenda 
Grande Leste, localizado no interior da BAHIA, no valor de R$ 
68.500.000,00 (contrato de 30/11/2016) 

RAIMUNDA 
COSTA NEVES  

Interposta responsável por empresas pertences a AROLITA, esposa de 
TONY. De acordo com pesquisas, RAIMUNDA é pessoa de baixa renda 
e registrada como cozinheira. 

 
NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS 

Agentes identificados 

Alvo Contexto 

ELAINE CRISTINA 
DIAS RIBEIRO 
SANTOS  

Servidora do Cartório de Anísio de Abreu, PI, suspeita de envolvimento na 
emissão de documento falso. Documentos identificados como emitidos pelo 
Cartório de Anísio de Abreu/PI: ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL 
HELALAT, RAAD MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI, 
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MOHAMMED ABDULAMER MAHMOUD ALWAZZAN, 
ABDULFATAH DAABOUL, MHD ADNAN CHURBAJI, MHD ADNAN 
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR ALKABBANI 

MARCUS ANTONIO 
DA COSTA OLIVEIRA 

Funcionário de cartório MARCELO RIBAS , DF, suspeito de inserir dados 
falsos em certidões de nascimento vinculadas a família ALKABBANI, 
DAABOUL e BARBOUR 

MARCEL OLGUINS 
MARTINS 

Servidor administrativo DELEMIG/SR/PF/DF suspeito de envolvimento 
com o grupo de CLAUDIA CHATER na emissão de passaporte brasileiro 
com apresentação de documentos falsos 

 

4) PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIO – Assim, por ser imprescindível para o êxito das 

medidas investigativas seguintes do inquérito policial, especialmente nesse momento de 

obtenção de novos elementos probatórios decorrentes das buscas e apreensões ora 

pleiteadas, presentes as fundadas razões exigidas pela lei, indicadoras da prática de crimes 

de associação criminosa especializada, lavagem de dinheiro e evasão de divisas (artigo 1º, 

incisos I e III, alínea “l” e “o”, da Lei nº 7960/89), representa a Vossa Excelência pela 

decretação de prisão temporária de: 

Alvo Contexto 

 
CLÁUDIA CHATER  

Coordena a falsificação de documentos, supostamente participa de 
abertura de empresas de fachada e a movimentação financeira do grupo. 

 
 
EDVALDO PINTO 

Suspeito de ser o intermediário responsável pela confecção de documentos 
falsos para atender as demandas de CLAUDIA CHATER e pela cooptação 
de terceiros – “laranjas” para compor quadro societário da off-shore 
GLOBAL, localizada na Venezuela, de propriedade da família CHATER 

 

5) PEDIDO DE SIGILO DOS AUTOS -  Propõe que se determine ainda o sigilo absoluto 

dos autos pelo período de 24 horas – ou até o termino das diligências - da decisão do 

pedido e da representação, além dos documentos de suporte, para que seja possível a 

realização sequencial das medidas de busca e apreensão, bem como as oitivas relacionadas, 

garantindo a eficácia dos atos e medidas de investigação subsequentes, momento a partir 

do qual os investigados poderão ter acesso. 

Respeitosamente, 

 
DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO 

Delegada de Polícia Federal 
Matrícula 13.543 




