
ADVOCAIA E CONSULTORIA 

CLAUDIA CHATER 

 

SCN, Quadra 5, Bloco A, nº 50, Sala 629    Centro Empresarial Brasília Shopping 

Telefones (61) 3328-2536 – 3327-1171                     70715-000 – BRASÍLIA –DF 

E-mail: cchater@opendf.com.br 

 

EXCELENTÍSSIMO   SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  10ª  VARA 

FEDERAL EM BRASÍLIA – DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n° 0009735-81.2017.4.01.3400 

 

 

 

CLÁUDIA CHATER, nos autos da ação penal 

que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, ora em trâmite 

por essa Vara, por intermédio de seu advogado ao final assinado, 

vem a Vossa Excelência, com o devido acatamento, expor e ao final 

requerer o seguinte: 

 

É dever do advogado ser diligente na condução 

dos casos postos sob sua responsabilidade, assim como de todos 

os que nele atuam, especialmente em casos da magnitude que esta 

traduz, quer pela gravidade das infundadas acusações, quer pelas 

incorreções consignadas no Inquérito Policial n 1091/2016, que 

serve de referência para este. 

 

Por estas razões e as seguintes que serão 

doravante expostas, é que o subscritor se antecipa para vindicar a 

reconsideração da decisão que converteu a sua segregação 

temporária (três dias) em preventiva, declarando-se ciente da 

audiência de custódia designada para amanhã (dia 03/05 às 16h. 

 

Ocorre que estamos confiantes na possibilidade 

jurídica deste pleito, para o que se possa ponderar o seguinte: 

 

As acusações contidas no predito no Inquérito 

Policial, divulgadas por quase todos os veículos de comunicação do 

país, que ganharam proporções mundiais, davam conta de que a 

Ré tivesse cometido  
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(i) crime de falsificação de documentos; 

 

(ii) formação de organização criminosa; 

 

 

(iii) evasão de divisas; e 

 

(iv)  lavagem internacional de dinheiro. 

 

 

AS INCORREÇÕES 

 

A dita ”Operação Perfídia”, agora, se mostra um 

excesso de proporções e gravidade explícitas, pelo menos no que 

afeta à maioria dos conduzidos coercitivamente, absolutamente 

alheios aos fatos, o que será melhor abordado em outras situações. 

 

Em especial quanto a esta Ré, o subscritor se 

sente no dever de antecipar que, à luz de seu depoimento na 

última sexta-feira, assim como da colheita dos demais depoimentos 

da ”Operação Perfídia”, o que ficou prefacialmente comprovado é 

que a Ré teria cometido crimes afetos à falsificação de documentos. 

Nada mais. 

 

Concluindo, a “Operação Perfídia” excedeu 

todos os limites da razoável, da busca da verdade. Explica-se: as 

compras de fazendas, por exemplo, NÃO SE CONCRETIZARAM, 

muito embora o enunciado da PF, como tal vastamente divulgado 

pela imprensa, assegura que sim. Ou seja, a Ré não recebeu 

honorários de dez milhões, dois milhões, um milhão e meio de 

reais, e não recebeu nada a título de honorários, no que afeta as 

tais ditas e não concretizadas operações de compra e venda de 

fazendas. 

 

O MAIOR DOS ERROS 

 

Excelência, a maior das gravidades contidas no 

aludido Inquérito Policial, diz de uma suposta operação de 5 

bilhões de dólares, fruto de uma conversão bolívares em dólares, 

fato que a Ré jamais teve conhecimento, sequer notícias. 
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A explicação: foram apreendidos em seu 

escritório documentos da Global, empresa que teria efetivado a 

operação (que não está comprovada nos autos e ninguém sabe se 

foi efetivada). Na verdade, foram iniciadas negociações para 

aquisição da tal fazenda, situada no Estado da Bahia, cujo preço 

seria de ordem de 68 milhões de reais. Repita-se: esse negócio 

não foi sacramentado. 

 

De fato, a Ré teve acesso à qualificação dessa 

empresa Global, com a finalidade de redigir o contrato de promessa 

de compra e venda da predita fazenda, o que igualmente não foi 

sacramentado. Esta razão de terem sido encontrados os tais 

documentos em seu escritório. 

 

Outro gravíssimo descuido das acusações, que 

servem como exemplo emblemático das incorreções pelas quais 

enveredaram as buscas, diz da venda da fazenda Lagoa da Prata. 

Explica-se: para redigir o contrato (que não foi finalizado, repita-

se), a Ré pediu ao subscritor da presente um modelo, que 

coincidentemente se tratava da venda legal e legítima de outra 

fazenda, negócio esse consumando há longos anos, por pessoas 

absolutamente alheias aos fatos objeto deste feito. 

 

Observe-se que esse fato (a venda) é creditado à 

Ré e demais pessoas, como se consumado fosse e, de se pasmar, 

como se tratasse de um ilícito, então alcunhado de fato criminoso 

perpetrado por quadrilha. Como dito, esse fato serve para apontar 

a grave incorreção e o desvio das investigações. 

 

Em síntese, as investigações e suas decorrentes 

derivações por certo induziram tanto o representante do Ministério 

Público quanto Vossa Excelência a decretar a prisão temporária da 

Ré, com a subsequente transformação em prisão preventiva. 

 

 

A LISURA DA CONDUTA PROCESSUAL DA RÉ 

 

A prescindibilidade da custódia preventiva da 

Ré é igualmente evidente, em especial quando se observa a sua 

lealdade processual ate aqui aferida no processo. 
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Exemplifica se: a Ré foi convidada pelo 

Presidente da República do Líbano para participar de um evento 

internacional naquele país (doc. anexo), que se realiza nesse inicio 

de mês. Para tanto, a Ré peticionou no Inquérito informando sobre 

tais fatos. Após, também noticiou uma rápida passagem por 

Istambul, na Turquia, tendo em ambas as oportunidades 

instruindo a manifestação com os respectivos comprovantes. 

 

E de se destacar que, por óbvio, não pretendia 

evadir-se do País, até por que não tinha nenhuma restrição de 

locomoção dentro do país ou fora. Ou seja, não precisava 

comunicar suas viagens. O fez por lealdade e lisura processual. Em 

troca, recebeu as decisões que lhe confiscaram o passaporte e 

demais que redundaram no seu preventivo enclausuramento. 

 

 

CONCLUINDO, não existe organização 

criminosa voltada à pratica dos crimes sugeridos nas 

investigações; a transação de 5 bilhões de dólares é um excesso, 

uma ilação, sem precedentes, do qual a Ré é absolutamente alheia, 

não há prática de crimes afetos a lavagem internacional de 

dinheiro; evasão de divisas, entre outras coisas. 

 

Por fim, é de se concluir: as evidências apontam 

em sentido contrário aos que serviram de esteio para a decretação 

da custódia preventiva da Ré. 

 

Aliás, Vossa Excelência poderá a postura da Ré 

quando prestou seu segundo depoimento no Inquérito Policial. Ali 

se percebe que ela confessa a prática de delito. Mas, de outro 

extremo, esclarece satisfatória e exaustivamente que NÃO 

COMETEU OS DEMAIS DELITOS DOS QUAIS É ACUSADA. 

 

Posto isso, é a presente para, muito embora de 

forma antecipada, mas de evidente necessidade, requerer a Vossa 

Excelência se digne RECONSIDERAR A DECISÃO que determinou 

sua prisão preventiva, para que seja posta incontinenti em 

liberdade, comprometendo-se comparecer a todos os atos para os 

quais for regularmente intimada. 
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Esclarece, por oportuno, que é primária e tem 

bons antecedentes, instruindo a presente com as Certidões 

Negativas. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, DF, 2 de maio de 2017. 

 

 

GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE 

OAB-DF 1.424/A 

 


