
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA,      

DOUTOR RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GLAUBER BRAGA, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ,       

Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em Brasília, no gabinete            

362 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

CHICO ALENCAR, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ,       

Vice-Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em Brasília-DF, no           

gabinete 848 do Anexo IV da Câmara dos Deputados; 

EDMILSON RODRIGUES, brasileiro, Deputado Federal pelo      

PSOL/PA, Vice-Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em          

Brasília, no gabinete 301 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

LUIZA ERUNDINA, brasileira, Deputada Federal pelo PSOL/SP,       

domiciliada em Brasília, no gabinete 620 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP,       

domiciliado em Brasília, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

JEAN WYLLYS, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ,       

domiciliado em Brasília, no gabinete 646 do Anexo IV da Câmara dos Deputados;  

 

 



vêm diante de Vossa Excelência, com fundamento no art. 127, caput e            

art. 129, II e III, ambos da Constituição Federal, no art. 46, III, da Lei               

Complementar nº 75, de 1993, e nos arts. 14 e 22 da Lei nº 8.429, de 1992, ofertar                  

a presente 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

 

Em face de ELISEU LEMOS PADILHA, Ministro-Chefe da Casa Civil da           

Presidência da República, pelas razões a seguir expostas. 

 

Em 23/02/2017, foi amplamente noticiada entrevista dada pelo        

empresário JOSÉ YUNES, um dos melhores amigos e ex-assessor especial do           

Presidente da República, MICHEL TEMER .  1

Conforme noticiado, o senhor Yunes prestou, espontaneamente,       

depoimento a esta douta Procuradoria Geral da República, em que afirmou que            

pode ter sido utilizado como “mula” por ELISEU PADILHA para distribuição de            

recursos ilícitos para campanhas eleitorais. 

No referido depoimento, Yunes estaria decidido a esclarecer episódio         

ocorrido no ano de 2014, e que teria vindo à tona na delação premiada de Claudio                

Melo Filho, um dos ex-executivos da empreiteira Odebrecht que fez acordo de            

colaboração com a Justiça: o de que ele teria recebido dinheiro vivo em seu              

escritório, em São Paulo. 

Em depoimentos de delação, cujo teor foi revelado em dezembro          

passado, Cláudio Melo Filho disse ter participado de um jantar no Palácio do             

Jaburu com Marcelo Odebrecht, Temer e o hoje chefe da Casa Civil, Eliseu             

1 Amigo de Temer, Yunes diz que recebeu 'pacote' a pedido de Padilha. Folha de São Paulo, em                  
23/02/2017. Disponível em   
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1861553-yunes-diz-que-recebeu-r-1-milhao-a-pedido-de-padilh
a.shtml 
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http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1861553-yunes-diz-que-recebeu-r-1-milhao-a-pedido-de-padilha.shtml


Padilha. 

Na ocasião, contou Melo Filho, Temer pediu apoio financeiro para o           

PMDB na campanha eleitoral de 2014. O empreiteiro afirmou, ainda segundo a            

delação, que pagaria R$ 10 milhões, sendo que R$ 4 milhões ficariam sob             

responsabilidade de Padilha. Melo Filho diz que um dos pagamentos foi feito na             

sede do escritório de advocacia de Yunes, no Jardim Europa, em São Paulo. 

De acordo com a imprensa, o senhor Yunes agora relata que, naquele            

ano, em meio à campanha eleitoral, recebera um telefonema de Padilha,           

afirmando que precisaria de um favor. 

Em depoimento ao Ministério Público Federal prestado em fevereiro do          

presente ano, Yunes contou que em 2014 recebeu um telefonema de Eliseu            

Padilha, na época deputado federal, hoje ministro-chefe da Casa Civil. Segundo           

Yunes, Padilha pediu que ele recebesse um documento no escritório, que depois            

seria recolhido por outra pessoa. José Yunes concordou. 

Assim, Yunes teria recebido um pacote de Lucio Funaro, operador do           

ex-Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, a ser entregue a Eliseu            

Padilha. 

Em entrevista por telefone à repórter Andréia Sadi, da GloboNews, José           

Yunes disse que foi apenas uma “mula" de Padilha: 

 

“Na verdade, eu fui um 'mula' involuntário. Por quê? Eu          
contei a história que é a minha versão dos fatos e real. O Padilha              
em 2014 pediu se poderia uma pessoa entregar um documento no           
meu escritório que uma outra pessoa iria pegar. Falei: ‘sem          
problema nenhum’. Foi o que ocorreu. Agora, quem levou o          
documento, que eu não conhecia a pessoa, é o tal de Lúcio            
Funaro. Ele levou o documento. Eu não o conhecia. Ele deixou lá            
envelope e falou: ‘uma outra pessoa vai falar em nome do Lúcio e             
vai pegar o documento’. Uma pessoa foi no escritório e pegou o            
documento que era um envelope, né? Essa é a realidade dos           
fatos”,  disse Yunes.   2

2 Ex-assessor da Presidência, José Yunes diz que foi ‘mula’ de Padilha. Jornal Nacional, em 24/02/2017.                
Disponível em  
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/02/ex-assessor-da-presidencia-amigo-de-temer-diz-que-foi-

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/02/ex-assessor-da-presidencia-amigo-de-temer-diz-que-foi-mula-de-padilha.html


 

Yunes também disse que não imaginou que dentro do envelope          

pudesse ter dinheiro e que nem quis saber o que era: 

“Não [sabia o que continha o envelope], porque o         
destinatário não era eu. Por que eu vou... Como é que eu posso             
também violar um pacote, uma correspondência. Estava lacrado        
tudo”,  disse Yunes . 3

 

De acordo com as mesmas reportagens , investigadores da chamada         4

Operação Lava-Jato haveriam informado que o ministro Eliseu Padilha já seria           

alvo de um pedido de abertura de inquérito por causa da citação do ex-diretor da               

Odebrecht Cláudio Melo Filho. Agora, o depoimento do advogado José Yunes           

será incluído nesse pedido de investigação que deve ser feito por Vossa            

Excelência, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, depois do carnaval,         

para apurar o suposto envolvimento do ministro Eliseu Padilha com esse caso. 

Ante os fatos acima narrados, em 24/02/2017, foi noticiado que a eg.            

Procuradoria-Geral da República iria pedir abertura de inquérito para investigar          

Eliseu Padilha. Teria sido apurado pela TV Globo que esta PGR já iria pedir a               

abertura de inquérito antes mesmo do depoimento de Yunes, devido aos           

depoimentos dos delatores da Odebrecht . Com a versão contada por Yunes,           5

noticiou a imprensa que a PGR avaliaria ser inevitável pedir ao Supremo Tribunal             

Federal autorização para investigar Eliseu Padilha . 6

mula-de-padilha.html 
 
3 Idem. 
 
4 Idem. 
 
5 PGR deve pedir abertura de inquérito para investigar Eliseu Padilha. Portal G1, em 24/02/2017.               
Disponível em  
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/pgr-deve-pedir-abertura-de-inquerito-para-investigar-e
liseu-padilha.ghtml 
 
6 Procuradoria deve investigar Padilha após versão de Yunes sobre pacote. Folha de São Paulo, em                
24/02/2017. Disponível em   
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1861632-procuradoria-deve-investigar-padilha-apos-versao-de-
yunes-sobre-pacote.shtml 
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Em 28/02/2017, foi noticiado, inclusive que Yunes teria disponibilizado         

ao Ministério Público a quebra de seu sigilo telefônico durante seu depoimento            

espontâneo prestado em fevereiro . Seu objetivo seria comprovar sua versão de           7

que recebera uma ligação de Eliseu Padilha em 2014 pedindo a ele que             

recebesse um envelope em seu escritório em São Paulo. 

 

Face os relevantes indícios aduzidos, vimos requerer a esse eminente          

órgão que dê prosseguimento à investigação, com a necessária celeridade, para           

que se apure eventuais irregularidades cometidas, pelo Representado, no         

supracitado fato, com a adoção das medidas legais pertinentes. 

 

Brasília, 02 de março de 2016. 

 

 

 

 

GLAUBER BRAGA CHICO ALENCAR 
    PSOL/RJ       PSOL/RJ 
 
 
 
 
EDMILSON RODRIGUES LUIZA ERUNDINA 
         PSOL/PA        PSOL/SP 
 
 
 
 
IVAN VALENTE JEAN WYLLYS 
     PSOL/SP      PSOL/RJ 

 
7 À PGR, Yunes disponibilizou quebra de sigilo telefônico para provar ligação de Padilha. Portal G1, em                 
28/02/2017. Disponível em   
http://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/pgr-yunes-disponibilizou-quebra-de-sigilo-telefonico-para
-provar-ligacao-de-padilha.html 
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