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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ. 

 

 

Autos de Ação Penal nº 5083838-59.2014.404.7000. 

 

 

 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, vítima já qualificada nos 

autos em epígrafe, vem, respeitosamente, com fundamento nos arts. 268 e 

seguintes do Código de Processo Penal, consultado o ilustre agente do 

Ministério Público Federal, requerer a sua habilitação como Assistente do 

Ministério Público, para atender os seus interesses institucionais, conforme 

segue: 

 

 1. A peticionária tem acompanhado, na qualidade de interessada, 

todos os procedimentos criminais derivados da denominada Operação Lava 

Jato, nas quais se investigam desvios milionários dos seus cofres e prejuízos 

patrimoniais consideráveis. Nessa condição, tem auxiliado este Juízo, o 

Ministério Público Federal e a autoridade policial, prestando todas as 

informações solicitadas, realizando diligências e colaborando com o bom 

andamento dos trabalhos. 
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 2.  Ocorre que, para garantir o ressarcimento dos seus danos 

econômicos e financeiros, inclusive para resguardar os interesses de seus 

acionistas – controlador e minoritários – a PETROBRAS está envidando todos os 

esforços possíveis na busca da reparação de seu prejuízo.  

  Assim, e tendo-se em conta que a sentença penal condenatória 

transitada em julgado resguarda o interesse patrimonial da vítima ou lesada 

(no caso, a PETROBRÁS)1 e torna-se título executivo judicial capaz de satisfazer 

os danos oriundos dos delitos2, pugna-se pela habilitação da peticionária como 

assistente de acusação, no seu mais lídimo interesse patrimonial3 nas causas 

em andamento.   

   

 

Pede deferimento. 

Curitiba, 24 de abril de 2015. 

 

 

 

 

RENÉ DOTTI     ALEXANDRE KNOPFHOLZ 

           OAB-PR 2.612             OAB-PR 35.220 

 

                                              

1  Código Penal, art. 91. “São efeitos da condenação: I- (...); II- a perda em favor da União, 

ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) (...); b) do produto do crime ou qualquer 

bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”. 
2  Código de Processo Penal, art. 63. “Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 

promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu 

representante legal ou seus herdeiros.   
3  “Assim, como a sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, torna certa a 

obrigação de satisfazer o dano emergente do crime, é natural que a vítima se habilite no processo, 

ficando ao lado do representante do Ministério Público, produzindo provas, enfim, assistindo a 

acusação, sempre com os olhos voltados para o seu direito à satisfação do dano.” (TOURINHO 

FILHO, Fernando da Costa. Prática de Processo Penal. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 254). 


