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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidente de Falsidade n. 5037409-29.2017.4.04.7000 

 
 

 

 

 

 

 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos do procedimento incidental em epígrafe, cujos trâmites se dão por esse Juízo, 

vem, por seus advogados abaixo assinados, com o devido respeito e em atenção ao r. 

despacho datado de 28.11.2017 (Evento 49), expor e requerer o que segue. 



    
   

    
 

 
 
 

São Paulo 
R. Pe. João Manuel  755 19º andar 

Jd Paulista | 01411-001
Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

– I –  

 SÍNTESE DO NECESSÁRIO 

 

Para tanto notificada, manifestou-se a Defesa, em data de 

27.11.2017 (Evento 46), sobre a decisão disponibilizada em 07.11.2017 (Evento 36). Na 

oportunidade, requereu a oitiva de duas testemunhas antes da realização de perícia 

grafotécnica nos documentos impugnados, quais sejam os senhores Paulo Sérgio da 

Rocha Soares e Rodrigo Tacla Duran. 

 

O Juízo decidiu pelo deferimento da oitiva do Sr. Paulo Sérgio da 

Rocha Soares, determinando que a Secretaria providenciasse a expedição de carta 

precatória à Justiça Estadual de Valinhos/SP, para a realização de audiência por meio de 

videoconferência, a ser realizada no dia 13/12. 

 

Em sentido oposto, deliberou o Juízo pelo indeferimento do 

pedido relativo à inquirição do Sr. Rodrigo Tacla Duran, conforme os fundamentos 

seguintes: 

 

Quanto ao requerimento da oitiva de Rodrigo Tacla Duran, já foi indeferida 
sua oitiva, conforme decisão de 29/08/2017 (evento 994) na ação penal 
5063130-17.2016.4.04.7000. 
 
Não cabe ouvir testemunha residente no exterior na fase final do processo, seja 
em substituição à testemunha residente no Brasil, como pretendido na ação 
penal, seja em fase de diligências complementares ou em incidente de 
falsidade, já que a oitiva de testemunha no exterior é diligência sempre custosa 
e demorada.Para ouvir testemunha residente no exterior, exige a lei que a 
parte requerente demonstre a imprescindibilidade (art. 222-A do CPP). 
 
Embora existam indícios de que Rodrigo Tacla Durant tenha prestado serviços 
para o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, não há  elemento 
probatório mínimo que indique o seu envolvimento específico nas operações 
que constituem objeto da presente ação penal, especificamente no suposto 
pagamento por fora de parte do preço do imóvel na Rua Doutor Haberbeck 
Brandão, 178, São Paulo/SP, matrícula 188.853 do 14ª Registro de Imóveis de 
São Paulo em favor do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Se existem esses elementos, a Defesa falhou em demonstrá-los, nada alegando 
a esse respeito.Como se não bastasse, Rodrigo Tacla Duran é acusado de 
lavagem de dinheiro de cerca de dezoito milhões de dólares, teve a sua prisão 
preventiva decretada por este Juízo, fugiu, mesmo antes da decretação da 
prisão, e está refugiado no exterior. 
 
Responde à ação penal 5019961-43.2017.4.04.7000 e ao processo de 
extradição 5035144-88.2016.4.04.7000. 
 
A palavra de pessoa envolvida, em cognição sumária, em graves crimes e 
desacompanhada de quaisquer provas de corroboração não é digna de 
crédito, como tem reiteradamente decidido este Juízo e as demais Cortes de 
Justiça, ainda que possa receber momentâneo crédito por matérias 
jornalísticas descuidadas e invocadas pela Defesa. 
 
 O objetivo claro das declarações públicas de Rodrigo Tacla Duran são, como 
ele mesmo chegou a admitir, afastar este julgador, que decretou a sua prisão 
preventiva, do processo pelo qual responde, não sendo ele, no contexto e sem 
mínima corroboração, pessoa digna de qualquer credibilidade, com o que seu 
depoimento em nada contribuiria para a apuração dos fatos na presente ação 
penal, máxime quando, como adiantado, sequer participou dos fatos que 
constituem objeto da ação penal. 
 
Como ainda não bastasse, a Defesa, apesar de pretender a oitiva da 
testemunha, sequer indicou, como é o seu ônus, o endereço dela no exterior, 
inviabilizando a diligência. Não cabe à Defesa transferir ônus que é seu ao 
Juízo. 
 
Quanto à sugestão da oitiva por videoconferência, não tem este Juízo 
qualquer problema em realizar o ato, mas cabe então à Defesa de Luiz Inácio 
Lula da Silva indicar como seria realizada e viabilizar a sua prática, pois este 
Juízo, por óbvio, não tem contato com o foragido. 
 
Assim, a oitiva de Rodrigo Tacla Duran neste feito deve ser indeferida, não 
havendo demonstração mínima de que ele tenha relação com os atos que 
constituem objeto da ação penal. (destacamos) 

 

Tal decisão, no entanto, precisa e deve ser reconsiderada.  

 

– II – 

DA PERTINÊNCIA DA OITIVA DO SR. RODRIGO TACLA DURAN 

 

A credibilidade da palavra de uma testemunha só poderá ser 

aferida após sua oitiva. Não é admissível se desqualificá-la a priori, máxime pelos 
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argumentos apresentados. O fato de uma pessoa ser acusada de eventual envolvimento 

em crimes não pode ser usado para impedir sua oitiva enquanto testemunha de fatos 

com os quais possa ter ligação direta. Esse Juízo mesmo tem sido frequente em afirmar 

que “crimes não acontecem no céu” (sic) e que, em certas circunstâncias somente 

pessoas partícipes dos fatos (ou correlatos e conexos) podem esclarecer a verdade, não é 

mesmo?  

 

Assim não fosse, delações e depoimentos de aspirantes a 

delatores, ordinariamente desacompanhados de quaisquer elementos de corroboração, 

teriam de ser de plano descartados, o que não se pratica (muito ao contrário) nos casos 

que tramitam – ou já tramitaram – perante esta douta Vara Especializada. 

 

Acresce, ainda, que o princípio constitucional da presunção de 

inocência, embora sempre guerreado no âmbito da Operação Lava Jato, ainda vigora em 

nosso ordenamento jurídico  – Art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. 

 

A respeito de inquirição de testemunhas, o Código de Processo 

Penal determina, em seu artigo 202, que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Cabe 

também destacar o normativo dos artigos 214, 207 e 208 do aludido Codex: 

 
 Art. 214.  Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a 
testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de 
parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição 
e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá 
compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208. 
 
Art. 207.  São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas 
pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. 
 
Art. 208.  Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e 
deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que 
se refere o art. 206. 

  
Ou seja, o diploma legal elenca, de forma exaustiva, as razões 

pelas quais deverá a testemunha ser eximida de depor ou não deferido o seu 
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compromisso de estilo. Nenhuma das hipóteses se identifica com o caso em questão, 

tanto assim que sequer foram citadas pelo juízo quando do indeferimento do pedido 

(Evento 49). Cuida-se de elenco numerus clausus. 

 

Ademais, quais elementos permitem afirmar que a matéria 

jornalística a que se referiu a Defesa fora produzida de forma descuidada? 

 

Cabe recordar que este juízo deu grande valor a matérias 

jornalísticas quando da prolação da sentença condenatória na Ação Penal nº 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR – itens 376, 377 e 412, por exemplo. Agora não mais?  

 

Registre-se relativamente à eventual realização de oitiva por 

videoconferência, que em momento algum foi sugerido que este juízo mantém contato 

com a testemunha indicada. Tampouco o faz o Peticionário ou seus advogados. Em 

razão disso, indicou-se que fosse apurado junto à Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito da JBS os meios para a realização da oitiva, a exemplo do ocorrido - 

inquirição dessa mesma testemunha por videoconferência - na data de 30.11.2017 no 

âmbito daquela CPMI. Como se vê, é fácil inquiri-la... 

 

Nesta oportunidade - na CPMI do Congresso Nacional -, o Sr. 

Rodrigo Tacla Duran prestou importante depoimento1. Questionado pelos Parlamentares 

membros da Comissão, em vários momentos revelou fatos que diretamente influenciam 

o convencimento sobre circunstâncias que emolduram o objeto do presente incidente. 

Faz-se necessária a transcrição de alguns pontos deste depoimento, a demonstrarem a 

imprescindibilidade da oitiva requerida: 

 

Dep. Wadih Damous: Só para que nós tenhamos claro, senhor Rodrigo. Esses 

documentos acostados em autos de processos, de inquéritos, que foram 

obtidos mediante acesso a esse sistema Drousys. O senhor afirma que a 

                                                
1 Disponível em: < http://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=7002&codcol=2110 >. 16 ª 
reunião da CPMI JBS, realizada em 30.11.2017.  Acesso em 06.12.2017. 
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totalidade destes documentos é falsa, ou alguns documentos são falsos? Só 

para que nós tenhamos isso claro. Esses documentos eles serviram de prova 

para corroborar delações premiadas, eles serviram de provas para condenar 

pessoas. Esclareça isso para nós.  

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Todos os documentos são falsos eu não sei, porque 

estou me referindo aos documentos que eu tive acesso, que são estes da 

denúncia do presidente Michel Temer porque citava o meu nome e, por 

exemplo, também o que foi aportado pela Odebrecht no Inquérito 4435, que 

envolve o deputado Pedro Paulo e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo 

Paes.  

 

Esses extratos são falsos e já foram periciados. No caso da denúncia do 

presidente Michel Temer, esses extratos que foram aportados, eles 

demonstram que o sistema foi manipulado. A partir do momento em que o 

sistema foi manipulado antes, durante e depois do bloqueio, as provas, no 

meu entender, são viciadas. Todas as provas que saem daquele sistema, a 

partir daí, são viciadas.  

 

[...] 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Só para o senhor entender, houve uma 

manipulação também no sistema do banco, para que não seja possível 

determinar a origem e o destino dos recursos. Porque a lavagem de dinheiro que 

eles praticavam, ela era feita em diversos níveis, só que dentro do Meinl Bank 

Antígua através de transferências internas. Essas transferências internas foram 

apagadas do sistema de uma forma que não se identificasse o destinatário. Na 

verdade, é muito pouco provável que se chegue a provar, por meio do sistema 

do Meinl Bank, que o dinheiro que se originou na Odebrecht, na origem, se 

destinou a determinado beneficiário.  

 

[...] 
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Dep. Paulo Pimenta: [...] O senhor poderia explicar essa relação do banco com 

a Odebrecht para a gente poder entender melhor? Por que que o senhor diz “o 

banco da Odebrecht”, ou “do banco da Meinl Bank”?   Como é que funcionava 

essa operação, essa relação da Odebrecht com o Meinl Bank? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Bom, esse banco foi comprado pela, em nome dos 

seis, né, no caso, foi comprado em nome dos quatro mas eram seis sócios. Os 

acionistas que apareciam como, no banco eram Luiz França, o Olívio 

Rodrigues, o Marco Bilinski e o Vinicius Borin. Fora eles quatro, havia de 

sócios o Luiz Eduardo da Rocha Soares e o Fernando Migliaccio, apesar de não 

aparecerem nos papéis do banco, eles eram sócios também. 

 

Esse banco atuava, praticamente, exclusivamente à Odebrecht. O que não era 

Odebrecht era vinculado à Odebrecht, né. Mas, 99% das operações eram as 

operações da própria empresa e foi comprado com essa finalidade.  

 

Dep. Paulo Pimenta: O Meinl Bank é um banco em Antígua, através do qual a 

Odebrecht fazia grande parte de suas operações. É isso?  

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Sim, tomei conhecimento dessas informações que 

eu estou transmitindo justamente no meu trabalho como advogado, fazendo a 

defesa, quando recebi essas informações dos seis.  

 

Dep. Paulo Pimenta: Só quero entender uma coisa. Quem era o dono desse 

banco? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: A Odebrecht.  

 

Dep. Paulo Pimenta: A própria Odebrecht era dona do banco? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: É, uma parte. A outra parte é do Meinl Bank 

Áustria.  
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Dep. Paulo Pimenta: Como? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: 50% era do Meinl Bank Áustria.  

 

Dep. Paulo Pimenta: Sim, mas era da Odebrecht ou de executivos da 

Odebrecht? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Seis executivos que eram laranjas e movimentavam 

o banco em favor da Odebrecht. O Meinl Bank Áustria não usava o banco.  

 

Dep. Paulo Pimenta: Então, seis executivos da Odebrecht participaram da 

compra de um banco em Antígua, mas essa participação desses seis eram eles 

ou era a Odebrecht que era dona do banco? É isso que eu estou querendo 

perguntar. 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Eles compraram para uso da Odebrecht, o banco. 

Agora, eles também faziam negócios deles dentro do banco.  

 

Dep. Paulo Pimenta: Os extratos apresentados - pela Odebrecht na sua delação 

e utilizados pelo Ministério Público nas denúncias – do Meinl Bank, são 

extratos de um banco cujo dono é a própria Odebrecht. É isso que o senhor está 

dizendo? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Eu não fiz delação, deputado. Os extratos que eu 

apresentei aí na Comissão, periciados... 

 

Dep. Paulo Pimenta: Eu estou perguntando o seguinte: boa parte das denúncias 

são feitas a partir de extratos do Meinl Bank, as delações da Odebrecht. Então, a 

Odebrecht apresenta extratos de um banco que ela é a dona? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Sim. 
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Dep. Paulo Pimenta: E esses extratos que o senhor alega que foram 

fraudados, foram manipulados? São extratos falsos, é isso que o senhor 

afirma?  

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Exato. Mais do que dona do banco, ela era dona 

do sistema de informática do banco também. Ela que controlava.  

 

Dep. Paulo Pimenta: Então, o senhor tem como provar isso? O senhor tem 

perícia disso? 

 

Sr. Rodrigo Tacla Duran: Isso já está provado. O irmão do Luiz Eduardo, o 

Paulo Sérgio da Rocha Soares era o responsável pela TI. Ele já afirmou à 

Polícia Federal por escrito e, inclusive, na perícia que eu fiz e que encaminhei à 

Comissão tem essa carta que ele assina, na qual ele diz que os equipamentos 

foram apreendidos na Suíça, que ficavam no mesmo datacenter e que ele ajudou 

a Polícia Federal a identificar quais HDs eram do banco e quais eram da 

Odebrecht. Ficavam juntos, administrados pelo mesmo administrador de rede, 

Paulo Sérgio.  

 

[...] 

 

Diante de tais declarações prestadas, envolvendo diretamente os 

documentos impugnados no âmbito deste procedimento incidental, como é possível se 

afirmar ser impertinente a oitiva do Sr. Rodrigo Tacla Duran nestes autos para a 

resolução do conflito? Só mesmo para quem não o quer, de modo algum! 

 

– III – 

REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, requer-se seja reconsiderada a decisão (Evento 

49) que indeferiu a oitiva do Sr. Rodrigo Tacla Duran, diante da pertinência do pedido. 
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Requer-se, outrossim, a expedição de ofício à Presidência da 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, a fim de que sejam indicados os 

meios pelos quais foi viabilizada a oitiva da referida testemunha por videoconferência. 

Caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, a concessão de prazo para que 

as informações sejam levantadas pela Defesa junto aos órgãos competentes e 

apresentadas a este juízo. Em suma o que se pede é que não se interdite o caminho para 

a descoberta de toda a verdade. 

 

Requer-se, por fim, seja deferido o depósito em Secretaria da 

íntegra do depoimento do Sr. Rodrigo Tacla Duran na CPMI da JBS, para que sirva de 

prova emprestada, sem prejuízo da coleta do depoimento da testemunha. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 06 de dezembro de 2017. 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 
 

PEDRO H. VIANA MARTINEZ 

OAB/SP 374.207 
 


