
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DR. LUÍS ROBERTO BARROSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantão Judicial 

URGENTE – RÉU PRESO (idoso – 81 anos – prioridade legal) 

Pet. 7531 

 

 

JOSÉ YUNES, por seus advogados, nos autos da Ação 

Cautelar nº 4.381, vem perante Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue. 

 

1. As investigações, que deram ensejo à prisão temporária do 

Requerente, tiveram início em 12 de setembro de 2017.  

 

Ainda antes da instauração do Inquérito Policial, JOSÉ 

YUNES compareceu ESPONTANEAMENTE à Procuradoria-Geral da 

República e prestou depoimento referente a fatos que lhe foram questionados na 

data de hoje (recebimento de envelope a pedido de Eliseu Padilha), o que consta 

expressamente do pedido de instauração da investigação, justamente com o intuito de 

esclarecer os fatos (fl. 45 do inquérito nº 4621). Foi seu primeiro depoimento. 

 

Dois meses após o início das investigações, no dia 30 de 

novembro de 2017, JOSÉ YUNES prestou depoimento sobre os fatos em 

investigação, no presente inquérito, oportunidade em que respondeu a todos os 

questionamentos formulados pela Autoridade Policial (doc. 01).  
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Posteriormente, no dia 08 de março de 2018, JOSÉ YUNES 

foi ouvido pela Polícia Federal (doc. 02), depoimento, novamente referente a fatos 

que lhe foram questionados na data de hoje (recebimento de envelope a pedido 

de Eliseu Padilha). 

 

Mesmo já tendo, em três oportunidades distintas, prestado 

declarações nos autos principais, o Requerente foi surpreendido, na data de hoje, com 

uma ordem de prisão temporária, para que fosse, pela quarta vez, inquirido sobre os 

mesmíssimos fatos.  

 

E, na data de hoje, logo após ser preso, JOSÉ YUNES prestou 

seu QUARTO depoimento, respondendo a todas as perguntas da Autoridade Policial 

(doc. 03). 

 

Nesse sentido, não há motivos para se manter JOSÉ YUNES 

preso temporariamente, pois o Requerente não representa qualquer risco para o bom 

andamento das investigações ou a colheita de provas.  

 

Ao contrário, sempre atendeu a todos os chamados da 

Autoridade Policial e, mesmo antes, compareceu espontaneamente para colaborar 

com o esclarecimento dos fatos.  

 

Como dito, antes de ser preso temporariamente, já havia 

prestado um depoimento na Procuradoria-Geral da República, e outros dois 

depoimentos perante a Polícia Federal, totalizando três depoimentos. 

 

 

 Na data de hoje foi ouvido novamente, não havendo notícias 

de qualquer conduta concreta a colocar em risco as investigações ou incidentes nas 

diligências deflagradas. 

 

Como é cediço, a prisão temporária é medida excepcional, de 

caráter eminentemente instrumental, que somente se justifica quando imprescindível 
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para as investigações, o que não se verifica no caso em tela, conforme precedente 

destacado abaixo: 

 

“PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DE SEUS 

REQUISITOS E PORQUE CUMPRIDAS AS PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES DESTINADAS À COLHEITA DE PROVAS. Prisão 

temporária que não se justifica em razão da ausência dos requisitos da 

Lei n. 7.960/89 e, ainda, porque no caso foram cumpridas as providências 

cautelares destinadas à colheita de provas. (...)”1. 

 

 

Desta forma, requer-se que seja revogado o decreto de prisão 

temporária imposto a JOSÉ YUNES. 

 

2. Condições pessoais e de saúde. 

 

O Requerente é advogado, regularmente inscrito na OAB/SP 

sob o número nº 13.580 e tem assegurado para si o direito de não ser recolhido preso, 

antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com 

instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar (advogado 

regularmente inscrito – doc. 04). 

 

A disposição contida no artigo 7º, V, Lei 8.906/94 foi objeto da 

Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ADI 1.127, julgada por este Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, que reconheceu sua constitucionalidade e assegurou aos 

advogados o direito de não serem presos provisoriamente em salas comuns: 

 

“(...) V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia 

suficiente para que fique provisoriamente detido em condições 

compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de 

estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa 

indelegável do Estado”. (ADI 1127, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 

                                                 
1 STF, HC 95009, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, DJe-241 DIVULG 

18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-06 PP-01275 RTJ VOL-00208-02 PP-00640, 

destacamos. 
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Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-

06-2010). 

 

Na data de hoje, o Requerente foi custodiado em sala comum 

na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, contrariando expressamente o 

art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1984 (Estatuto da OAB). 

 

 

Não obstante, o Requerente é primário, ostenta ótimos 

antecedentes, está com 81 anos de idade e passa por sérias complicações de saúde.  

 

Nesse último aspecto em particular, deve ser informado que seu 

estado de saúde atual passa por tratamento químico e ambulatorial. Ele apresenta 

quadro clínico psiquiátrico com tratamento de ansiedade, caracterizado como 

transtorno do pânico e faz uso de medicamentos controlados (atestado médico atual– 

doc. 05). 

 

Desde junho de 2016, o Requerente passa por tratamentos de 

quadro de “dislipidemia” e por acompanhamento “cardiológico por disfunção 

valvar”. Naquela época, foi detectado quadro de “refluxo gastro-esofágico” 

significativo, sintomas “cardiocirculatórios”, além de quadro de “ansiedade 

generalizada com episódios frequentes de agudização.” (relatório médico – doc. 06).  

 

Recentemente, em 09 de janeiro de 2018, com diagnóstico de 

estenose de valva aórtica grave, o Requerente passou por intervenção cirúrgica para 

troca de valva aórtica (relatório médico da cirurgia – doc. 07).  

 

Após alta hospitalar, o Requerente continuou com sintomas 

de ansiedade e permanece em tratamento desde então. Sua última consulta foi 

há dois dias, especificamente em 27 de março de 2018 (conforme consta no aludido 

doc. 06). 
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Ressalte-se que a Custódia da Polícia Federal da 

Superintendência Regional de São Paulo informou aos advogados do Requerente que, 

em razão do feriado e do final de semana, JOSE YUNES ficará incomunicável 

por três dias seguidos (até 02.04.2018, segunda-feira), sem poder receber seus 

advogados ou visitas, o que fragiliza ainda mais o cenário exposto. 

 

3. Pelo exposto, deve ser revogada a prisão temporária imposta ao 

Requerente. Apenas em caráter subsidiário e nesta fase de juízo de cognição sumária, 

considerando todas as razões acima delineadas e atinentes às condições pessoais do 

Requerente (idoso, primário e com bons antecedentes), deve ao menos ser autorizada 

sua prisão domiciliar, em aplicação analógica ao artigo 318 (prisão preventiva), 

incisos I e II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, requer-se a revogação do 

decreto de prisão temporária do Requerente, ou, subsidiariamente, diante de suas 

condições de saúde, que lhe seja concedida prisão domiciliar. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

De São Paulo para Brasília, 

Em 29 de março de 2018. 

 

 

JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA                                 RODRIGO DALL’ACQUA 

   OAB/SP 107.106                                                       OAB/SP 174.378 

 

 

ANA CAROLINA PIOVESANA                         ROSSANA BRUM LEQUES 

     OAB/SP 234.928                                                  OAB/SP 314.433 


