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INCIDENTE DE FALSIDADE CRIMINAL Nº 5043015-38.2017.4.04.7000/PR
ARGÜENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ARGUÍDO: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

DESPACHO/DECISÃO

Na ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000, a Defesa do exPresidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou recibos do pagamento da locação
do apartamento 121 em São Bernardo do Campo (evento 1.080)
O subscritor dos recibos, Glaucos da Costamarques, por meio de seu
defensor e em petição do evento 1.118, afirma que o acusado somente passou a
receber os aluguéis ao final de 2015 e que teria assinado os recibos, todos ou em
parte, ao final de 2015 quando estava hospitalizado.
Apresentou o MPF o presente incidente de falsidade sobre os recibos,
requerendo as diligências que especifica.
Decido.
Há dúvida, tratando-se de suposto falso ideológico, quanto à
adequação de perícia técnica para a solução da controvérsia.
Não obstante, trata-se de questão a ser analisada em seguida.
Intime-se a Defesa de Luiz Inácio Lula do presente incidente, para
manifestação em cinco dias e igualmente para esclarecer se tem provas a requerer
quanto ao incidente.
Deverá esclarecer expressamente se dispõe dos originais dos recibos
e, se positivo, depositá-los em Secretaria.
Junte-se cópia desta decisão nos autos da ação penal para ciência das
demais partes que, querendo, poderão ingressar neste feito igualmente em cinco
dias, apresentando suas manifestações e eventuais requerimentos probatórios.
Após as manifestações, decidirei sobre as provas requeridas.
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701507559930299610100654737931&evento=701507…
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Curitiba, 09 de outubro de 2017.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004014454v3 e do código CRC f7536938.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 09/10/2017 15:22:47
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