
 

  

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA FEDERAL DA 12ª VARA FEDERAL 

CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 5014411-33.2018.404.7000 

 

 

GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, advogada, inscrita na 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, sob nº 19.297, com endereço na Rua 

Estados Unidos, nº 2.452, Boa Vista, Curitiba/PR, comparece perante Vossa Excelência, 

respeitosamente, para expor e requerer o que segue: 

Por meio da decisão de evento 303, Vossa Excelência concluiu que a 

procuração de evento 292 padece de vício de nulidade, pois “evidencia-se o impedimento de 

membro do Poder Legislativo Federal para o exercício da advocacia em favor do executado, condenado 

por crime contra a Administração Pública Federal e lavagem de dinheiro, inclusive com o dever de 

ressarcimento de danos causados em detrimento de sociedade de economia mista (Petrobrás), a qual 

também participou da ação penal na qualidade de assistente de acusação.” 

Ainda, foram reiterados os termos da decisão de evento 161, referente ao 

pedido de reconsideração da decisão de evento 75, que acolheu a manifestação do 

Ministério Público Federal (evento 72) no tocante à juntada de procuração por Wadih 

Nemer Damous Filho. 



 

  

 

Ocorre, Excelência, que não se aplicam ao caso ora analisado as razões que 

fundamentaram o indeferimento da habilitação do advogado Wadih Nemer Damous Filho, 

tendo em vista que os poderes outorgados na procuração de evento 70 são diferentes 

daqueles outorgados à ora requerente.  

Na petição de evento 70, Luiz Inácio Lula da Silva nomeia e constitui seus 

procuradores Wadih Nemer Damous Filho e Luiz Eduardo Greenhalgh, “conferindo-lhes 

poderes específicos para representar e defender seus direitos e interesses nos autos da EXECUÇÃO 

PENAL PROVISÓRIA, autos nº 50144113320184047000 em trâmite perante a 12ª Vara Federal 

de Curitiba/PR”. Ou seja, foram outorgados poderes para defesa do executado na presente 

execução penal. 

Todavia, os poderes conferidos à requerente na procuração de evento 292 

limitam-se à atuação para defender seus interesses eleitorais, nos seguintes termos: “a quem 

confere plenos e gerais poderes para o foro geral, com a cláusula ‘ad judicia et extra’, em qualquer 

juízo, instância ou tribunal, ESPECIALMENTE para que seja tomadas as medidas administrativas 

e judiciais com o objetivo de assegurar os direitos do Outorgante na condição de pré-

candidato à Presidência da República.” 

Considerando que os poderes outorgados à requerente são limitados à 

adoção das medidas necessárias para assegurar os direitos políticos e eleitorais do 

executado, não há se mostra presente o motivo do impedimento referido na decisão ora 

comentada. Com efeito, o fundamento de que está em causa “o dever de ressarcimento de 

danos causados em detrimento de sociedade de economia mista (Petrobrás), a qual 

também participou da ação penal na qualidade de assistente de acusação” não se aplica ao 

caso em análise, eis que a requerente não recebeu poderes para atuar no processo criminal 

e, via de consequência, não praticou nem praticará qualquer ato neste processo. Ao 

contrário, sua atuação se limitará à defesa dos direitos do outorgante perante a Justiça 

Eleitoral, especialmente aqueles ligados ao seu direito de participar do pleito que se 

avizinha. No debate eleitoral, por evidente, não está em jogo qualquer direito de 

ressarcimento da Petrobrás. Aliás, exatamente porque a procuração dá poderes à 

requerente para defender os direito do outorgante na “condição de pré-candidato” é que 

lhe foram outorgados poderes, pelo substabelecimento que acompanha esta petição, para 



 

  

 

prosseguir na defesa do constituinte perante a Justiça Eleitoral, nas fases subsequentes do 

processo de registro da sua candidatura. 

Em resumo, por ter recebido poderes para atuar somente na esfera 

eleitoral, a requerente não incorre na causa de impedimento apontado na decisão ora 

discutida. Como se trata de simples erro material, pois os poderes conferidos pela 

procuração não são aqueles considerados pela decisão, Vossa Excelência pode reconsiderá-

la, independentemente de qualquer outra formalidade, tal qual aconteceu na decisão de 

evento 161, em que Vossa Excelência reconsiderou a decisão de evento 75. 

Por todo o exposto, respeitosamente, requer a reconsideração da decisão de 

evento 303 no que se refere à nulidade da procuração de evento 292, para reconhecer e 

declarar o direito de a requerente exercer regularmente sua profissão, nos limites do 

mandato que lhe foi outorgado.  

Pede deferimento. 

Curitiba, 03 de setembro de 2018. 
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