
 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA CRIMINAL FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de prisão nº 0500591-66.2019.4.02.5101 (2019.51.01.500591-0) 

 

 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, por seus advogados ao final 

nomeados que esta subscrevem eletronicamente (docs. 1/2), nos autos em epígrafe, 

vem expor e requerer o que segue. 

 

 Hoje, pela manhã, Michel Temer foi preso preventivamente por 

determinação de V. Ex.ª, logo depois de ter deixado sua residência, localizada na 

cidade de São Paulo (SP), quando se deslocava em veículo que o serve. Ainda nesta 

tarde, será levado para essa cidade do Rio de Janeiro. 

 

 Como é notório, o Peticionário é ex-Presidente da República e é inscrito 

na OAB/SP sob o nº 16.534 (doc. 3), fazendo jus, por isso, nos termos do art. 295 do 

Código de Processo Penal1 e art. 7º, V, da Lei nº 8.906/19942, a permanecer em 

ambiente separado de outros presos, em sala do estado maior, com instalações e 

comodidades condignas. 

 

                                            

1. O rol do referido artigo é exemplificativo e o direito em tela se aplica a ex-Presidente, 
conforme o D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba reconheceu ao ex-Presidente Lula, quando S. Ex.ª foi preso. 

Na doutrina, cf. Presidente e ex-presidente da República e o direito ao benefício da prisão especial, de Rogério 

Sanches Cunha e Fernando Henrique de Araújo Moraes, acessível em 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/presidente-e-ex-presidente-da-republica-e-o-direito-ao-

beneficio-da-prisao-especial/. 
2. Cf., do Supremo Tribunal Federal, HC 109.213, 2ª T., rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 

28.8.2012, DJe 17.9.2012. 
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                                       2. 

 

 Pelo exposto, é a presente para requerer a V. Ex.ª que determine o 

recolhimento do Peticionário nas dependências da Superintendência da Polícia Federal 

no Rio de Janeiro, garantindo-se-lhe o direito de permanecer separado de presos 

comuns, em instalações condignas, nos exatos termos do art. 295 do Código de 

Processo Penal e do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994. 

  

 De São Paulo para o Rio de Janeiro, em 21 de março de 2019. 

 

 

EDUARDO PIZARRO CARNELÓS 

OAB/SP 78.154 

 

 

ROBERTO SOARES GARCIA 

OAB/SP 125.605 
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