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Improbidade Administrativa. Deputados Federais. NonÇcacão
de "funcionário fantasma" no eargo de Secretário
Parlamentar. Trabalhador demitido de propriedade rural do
Deputado, Transferência dos encargos trabalhistas para a 
folha de pagamentos da Câmara. Notícia da irregularidade
nos autos de ação trabalhista. Lesão ao erário e ao princípio
da moralidade administrativa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela

Procuradora da República que a esta subscreve, no ofício de suas atribuições

institucionais, com fundamento nos arts. 37. § 4o. e 129, III, da Constituição Federal,

no art. 6o, VII, "b", e XIV. "f\ da Lei Complementar 75/93 e nos arts. 14 e seguintes

da Lei 8.429/92, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
C/C ACÂO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

pelo rito da Lei 8.429. de 1992, em face de

ARISTON CORREIA ANDRADE, ex-deputado federal,

inscrito no CPF sob o n° 095.736.905-00. residente e 

domiciliado na Rua Manoel Barreto, 252, Apt. 702, Graça,

Salvador (BA), CEP 40150-360, com endereço alternativo na

Rua Ariston Bertino de Carvalho, casa 6, Brotas, Salvador
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(BA), CEP 40285-360;

JORGE KHOURY HEDAYE, deputado federal,

inscrito no CPF sob o n° 034.524.335-87, residente c 

domiciliado na Rua do Buriti, casa 12600 (ou 126),

Horto Florestal, Salvador (BA), CEP 40295-060,

podendo ser citado na Praça dos Três Poderes -

Câmara dos Deputados, Gabinete: 715, Anexo IV,

Brasília - DF, CEP 70160-900, telefone (61) 3215-

5715 e fax 3215-2715;

ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PAOLILO

BACELAR, ex-deputado federal, falecido em

09/06/2009. a ser citado em nome de sua filha, Lilian

Silva Barcelar, CPF 925.154.605-34, residente e 

domiciliada na Rua Desembargador Plínio Guerreira.

234, Cond. Pq. Lucaia, Horto Florestal, Salvador

(BA), CEP 40295-150

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação objetiva o ressarcimento ao erário dos

prejuízos causados pelos réus indicados, bem como a aplicação ao réu JORGE

KHOURY das penalidades previstas no artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, tendo em

vista a prática dos atos de improbidade administrativa capitulados nos artigos 10,

incisos 1. II. IX. XI e XII, e 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

Como será devidamente demonstrado no decorrer da presente

ação, os réus. utilizando-se indevidamente de seus mandatos de Deputado Federal,

concorreram para a nomeação de "funcionário fantasma" com lotação em seus

gabinetes em diferentes períodos, no cargo de Secretário Parlamentar, o qual, em

verdade, era empregado em propriedade rural do ex-deputado JOÃO CARLOS

PAOLILO BACELAR, localizada no município de São Félix do Araguaia/Mato

Grosso. Após a dispensa de seu empregado, o então deputado providenciou sua
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nomeação na Câmara nos gabinetes dos primeiros réus e também no seu. em

períodos sucessivos, objetivando repassar à folha de pagamentos da Casa as dívidas

trabalhistas para com o ex-empregado, além de comprovar a inexistência de vínculo

emprcgatício no período constante das declarações funcionais do suposto servidor

público.

Os fatos narrados foram constatados nos autos do processo

trabalhista n° 00322-2008-061-23-22-6, que tramitou na Vara do Trabalho de São

Félix do Araguaia/MT, tendo sido enviada cópia dos autos a este Parquet por aquele

Juízo.

2. DOS FUNDAMENTOS DE FATO

A presente ação tem por fundamento Inquérito Civil

instaurado no âmbito deste Ministério Público Federal, iniciado a partir do envio de

cópia da sentença proferida em 09/12/2008 nos autos do processo trabalhista tf 

00322-2008-061-23-22-6, que tramitou na Vara do Trabalho de São Félix do

Araguaia/MT, à Procuradoria da República em Mato Grosso. lista, por sua vez.

declinou da atribuição de investigar e propor a respectiva ação em favor dos

membros oficiantes nesta Procuradoria da República no Distrito Federal, eis que o 

dano ao erário teria se consumado em Brasília.

No bojo do referido processo foi constatado que o ex-

deputado JOÃO CARLOS BACELAR nomeou seu empregado, Arnaldo Santos

Marques Filho, para o cargo de Secretário Parlamentar em diferentes gabinetes da

Câmara dos Deputados. Fste. entretanto, jamais compareceu ou prestou serviços

naquela Casa. embora estivesse incluído na folha de pagamento da Câmara.

Conforme verificou o Juízo prolator da sentença, Arnaldo

Filho trabalhava como gerente cm uma das propriedades rurais do então deputado

João Bacelar, quando foi dispensado, em março de 2001. Nessa ocasião, tem-se que

o trabalhador não resgatou o benefício do seguro-desemprego, tampouco sacou o 

saldo do FGTS já depositado, o que posteriormente foi constatado tratar-se de uma

manobra fraudulenta orquestrada pelos reclamados daquela ação, sócios entre si, para

burlar os direitos trabalhistas do reclamante e possibilitar-lhe a inclusão na folha de

pagamento dos funcionários da Câmara dos Deputados. Assim, visavam transferir os
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ônus trabalhistas à Administração Pública, com a facilidade existente em razão da

posse de mandato legislativo de um dos reclamados, sem que o empregado

efetivamente prestasse serviços à Câmara, conforme declarou em depoimento

prestado perante o Juízo.

É de se observar que, conforme documentação enviada pelo

Presidente da Câmara dos Deputados, em atendimento à solicitação desta PRDF por

meio do Ofício n" 141/09 GAB/AM/PRDF, o nome de Arnaldo Santos Marques

Filho efetivamente consta como ex-servidor da Casa, contando, inclusive, com

registro cadastral e declaração de posse no cargo em comissão de Secretário

Parlamentar, tendo sido indicado para ocupar tal cargo pelos deputados ARISTON

ANDRADE, JOÃO BACELAR e JORGE KHOURY.

De acordo com a Declaração Funcional emitida pelo

Departamento de Pessoal da Câmara, o suposto funcionário Arnaldo Marques Filho

teria exercido o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nos períodos de

02/01/2001 a 26/03/2002 no Gabinete do Deputado Ariston Andrade, de 27/03/2002

a 31/01/2003 no Gabinete do Deputado João Bacelar, de 04/02/2003 a 13/02/2006 no

Gabinete do Deputado João Bacelar, de 14/02/2006 a 20/02/2006 no Gabinete do

Deputado Jorge Khoury e de 21/02/2006 a 30/03/2006 novamente no Gabinete do

Deputado João Bacelar.

Ao longo de todos esses períodos, as folhas de freqüência de

Arnaldo Marques Filho demonstravam total regularidade, tendo sido em todas as

vezes atestada a freqüência integral do funcionário pelos deputados supracitados,

responsáveis pela requisição e pela supervisão do suposto Secretário Parlamentar,

conforme documentação em anexo.

Portanto, são inquestionáveis as condutas ímprobas dos réus.

que, aproveitando-se de seus cargos, causaram o enriquecimento ilícito de outrem,

causando prejuízo ao erário e em total afronta aos princípios regentes da

administração pública, na medida que praticaram atos visando fim proibido em lei,

conforme se demonstrará.

Vale lembrar, ainda, que a ação trabalhista a que se faz

referência nessa petição já está em fase de execução, de forma que não que se

discutir que Arnaldo Filho era empregado em uma das propriedades rurais do então

)



deputado João Bacelar, na função de gerente.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1 DA LEGITIMADADE AD CAUSAM E DA

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Com o advento da Constituição Federal de 1988. houve

significativa ampliação das atribuições do Ministério Público, ineumbido-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, dentre os quais se encontra, por certo, a tutela da

moralidade e o cuidado no trato com o patrimônio público.

O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de

Mello, leciona:

"Com a reconstrução da ordem constitucional, emergiu o 

MP .sob o signo da legitimidade democrática. Ampliaram-sc-

Ihe as atribuições; dilatou-se-lhe a competência; 

reformularam-se-lhe os meios necessários à consecução de 

sua destinação constitucional; atendeu-se, finalmente, a 

antiga reivindicação da própria sociedade civil Posto (pie o 

MP não constitui órgão ancilar do governo, instituiu o 

legislador constituinte um sistema de garantias destinado a 

proteger o membro da instituição e a própria instituição, 

cuja autuação autônoma configura a confiança de respeito 

aos direitos, individuais e coletivos, e a certeza de submissão 

dos Poderes à lei. " RTJ 147/161.

Aconstitucionalidade da legitimação ministerial para a defesa

do patrimônio público se baseia no inciso III do artigo 129 da Magna Carta, segundo

o qual "são funções institucionais do Ministério Público, promover o inquérito civil 

e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social (...) ". 

Também nesse sentido, leciona o Eminente Professor Sérgio
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Ferraz:

"Ativamente legitimado, acima de tudo e sempre, qualquer 

que seja o interesse a tutelar (claro, das pessoas 

contempladas na Lei 8.429, de 1992), está o Ministério 

Público. Além dele, legitimadas estão também as pessoas 

jurídicas referidas no art. I" da Lei 8.429, cabendo, aqui, 

algumas precisões:" 

(Ferraz. Sérgio. Improbidade Administrativa - questões 

polemicas e aluais. Malheiros Editores, p. 370). 

Sobretudo, e sem mais delongas, a legitimidade do Ministério

Público está expressamente prevista nos artigos 16, 17 e 22 da Lei n° 8.429/92, os

quais dispõem, in lifteris: 

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a 

comissão representará ao Ministério Público ou à 

procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 

competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou 

terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano 

ao patrimônio público. 

(...)

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o 

exame e o bloqueio de bens. contas bancárias e aplicações 

financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos 

da lei e dos tratados internacionais. 

Ari. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será 

proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 

interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 

caule/ar.

(...)

§3° No caso de a ação principal ler sido proposta pelo 

Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 



32 do art. 6a da Lei n'2 4.717, de 29 de junho de 1965. 

(Redação dada pela Lei n"9.366, de 1996) 

§ 4" O Ministério Público, se não intervir no processo como 

parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena 

de nulidade. 

(...)

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei. o 

Ministério Público, de oficio, a requerimento de autoridade 

administrativa ou mediante representação formulada de 

acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a 

instauração de inquérito policial ou procedimento 

administrativo. " 

Como a legitimidade do Ministério Público Federal relaciona-

se ao fato de que a presente ação objetiva a defesa do patrimônio da União e o 

respeito aos princípios constitucionais norleadores da Administração Pública.

figurando o Parquet como autor na demanda, resta lixada a competência da Justiça

Federal para processar e julgar a lide.

Ó o que determina o art. 109, inciso I, da Constituição da

República, ver bis: 

"Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar: 

l - as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência. 

as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e 

à Justiça do Trabalho. " (grifo acrescido) 

É também esse o entendimento do Egrégio Tribunal Regional

Federal, senão vejamos:

"Processo: AG 2002.01.00.043547-0/PA 

Relator: Desembargador Federal Tourinho Neto 



Órgão Julgador: Segunda Turma 

Publicação: 13/11/2003 D./p.lO 

Data da Decisão: 13/08/2003 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo de instrumento. 

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO POR ATO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

1. Sendo o Ministério Público Federal autor da ação por ato 

de improbidade administrativa, a competência é da Justiça

Federal, pois se trata de órgão integrante da União". 

(destaques nossos) 

Assim, demonstrada está a legitimidade ad causam do

Ministério Público Federal, bem como a competência da Justiça Federal para

processar e julgar a demanda que ora se propõe.

3.2 DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Inicialmente, importa ressaltar que, embora todos os

envolvidos tenham praticado atos de improbidade administrativa, pretende-se na

presente ação a imputação das penas cominadas pela Lei 8.429/92 apenas ao réu

Jorge Khoury. Isso porque, nos termos do art. 23.1, da Lei de Improbidade, prescreve

após cinco anos do término do término do mandato a pretensão de levar a efeito as

sanções ali previstas.

Sendo assim, com relação ao ex-deputado Ariston Correia

Andrade, cujo mandato, iniciado como suplente, se encerrou em março de 2002,

encontra-se prescrita a respectiva ação de improbidade.

Quanto ao ex-deputado João Bacelar, também envolvido na

Iraude ora combatida, tem-se que foi noticiado nos autos do processo trabalhista

acima mencionado, na fase de Recurso Ordinário, o seu falecimento, ocorrido em
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09/06/2009, de forma que já não há razão de ser para a pretensão de aplicação de

sanções pelos atos de improbidade praticados, buscando-se apenas o ressarcimento

ao erário pelo espólio deixado, conforme mais adiante será especificada.

Resta, portanto, a pretensão com relação ao deputado Jorge

Khoury, atual deputado federal pelo Estado da Bahia, estando já comprovada sua

conduta ímproba, na medida em que requisitou e atestou a freqüência integral de

funcionário que jamais prestou serviços na Câmara Federal.

A Lei nu 8.429/1992. ao tratar dos atos de improbidade que

causam lesão ao erário e afrontam os princípios da Administração Pública, estabelece

o seguinte:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. I" desta lei, e notadamenie: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. I"

desta lei; 

II - permitir ou concorre/para que pessoa física ou jurídica 

privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes 

do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. I"

desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento; 

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
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aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente; 

(...)

Art. II. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamenle: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 

ou diverso daquele previsto, na regra de competência; " 

Nesse espeque, é certo que o réu apontado incorreu nas

modalidades de improbidade administrativa acima descritas, eis que o ato praticado

causou graves danos ao erário e, inquestionavelmente, atentou contra princípios da

Administração Pública, na medida em que violou concorreu para o pagamento a 

pessoa física sem a devida contraprestação de serviço, importando o enriquecimento

ilícito de oulrem.

Assim, por agredir os princípios da moralidade e da

legalidade, além de visar a fim proibido em lei, causando dano ao patrimônio

público, a conduta do réu Jorge Khoury amolda-se ao disposto nos arts. 10 e 11 da

Lei 8.429/92. ensejando a aplicação das penas previstas no art. 12, incisos II e III, da

Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, ressarcimento integral do dano e perda

da função pública que atualmente detém.

3.3 DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Conforme a narrativa fática acima tecida, tem-se que Arnaldo

Santos Marques Filho, ex-gerente rural em uma das fazendas de propriedade do ex-

deputado Joào Bacelar, foi incluído na folha de pagamento da Câmara dos Deputados
na condição de Secretário Parlamentar, como forma de comprovação da inexistência
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de vínculo trabalhista durante o período 2001/2006 e. também, de quitação dos

encargos trabalhistas devidos em razão de sua dispensa. Contudo, conforme própria

declaração do empregado e de testemunhas arrolados no processo trabalhista em

apreço, este nunca compareceu para trabalhar na Câmara, coníígurando-se no

chamado "funcionário fantasma".

A fraude restou comprovada também em virtude do choque

entre os períodos de duração do contrato de trabalho registrado por uma das

reclamadas na ação trabalhista e o de suposto exercício de função comissionada, eis

que esta teria findado em 30/03/2006 e o aludido pacto laborai teria se iniciado em

01/03/2006.

Também conforme anteriormente mencionado, tem-se que os

deputados Ariston Andrade, Jorge Khoury e João Bacelar assinaram seguidas

indicações de Arnaldo Filho para o cargo em comissão de Secretário Parlamentar

sem vínculo com o serviço público, nos períodos acima indicados.

Além disso, todos atestaram falsamente a freqüência integral

do funcionário, de acordo com os comunicados de freqüência mês a mês acostados

aos autos nesta oportunidade.

Todas as manobras ilegais demonstradas foram orquestradas

pelo ex-deputado João Carlos Paolilo Bacelar, visando a desoneração de suas

obrigações trabalhistas para com o empregado rural demitido de uma de suas

propriedades. No entanto, em agosto de 2009, conforme acima já mencionado, foi

dada notícia nos autos do processo trabalhista em curso, já então em fase de Recurso

Ordinário, do falecimento do Sr. João Bacelar, ocorrido em 09/06/2009. Dessa

maneira, deve responder o espólio pelo prejuízo causado à Administração Pública.

De igual modo, devem também responder pelos danos

causados os réus Jorge Khoury e Ariston Andrade, eis que as ações de ressarcimento

ao erário por danos decorrentes de atos de improbidade são imprescritíveis, conforme

entendimento consolidado no âmbito do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO 

CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA 
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A PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO-

CABIMENTO.

1. A empresa recorrente busca, com base no art. 17, § 8o, da 

Lei 8.429/1992, a suspensão do prosseguimento de ação 

ordinária, na qual se apuram irregularidades na celebração e 

na execução do contrato para construção de unidades 

habitacionais.

2. O art. 23 da Lei 8.429/1992. que prevê o prazo 

prescricional de cinco anos para a aplicação das sanções, 

disciplina apenas a primeira parte do § 5" do art. 37 da 

Constituição Federal. Já que in fine esse mesmo dispositivo 

teve o cuidado de deixar "ressalvadas as respectivas ações 

de ressarcimento", o que é o mesmo que declarar a sua 

imprescritibilidade.

3. A pretensão de ressarcimento pelo prejuízo causado ao 

Erário é imprescritível. 

(-)

10. Antes da Lei 8.429/1992. a prática de improbidade 

administrativa, sob o prisma do Direito material, já impunha 

ao infrator a obrigação de ressarcimento aos cofres públicos. 

11. No caso. trata-se de Ação de Reparação sob o 

fundamento de ocorrência de dano patrimonial ao Erário, 

proposta pela Prefeitura de Bauru, sob o rito ordinário, em 

que o autor pede, expressamente na petição inicial, a 

condenação dos réus "ao ressarcimento dos danos sofridos 

pelo erário municipal, que deverão ser apurados mediante 

perícia técnica e contábil, a vista dos documentos juntados 

aos autos e das conclusões do Tribunal de Contas da União ". 

12. Possibilidade, ainda, de aplicação das sanções previstas 

na Lei 8.429/1992 as alterações contratuais ilegais 

praticadas na sua vigência, mesmo que o contrato tenha sido 

celebrado anteriormente. Isso porque, na aplicação do 

princípio lempus regit actum, em matéria de incidência da 
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Lei 8.429/1992, considera-se o momento da prática do ato 

ilícito, e não a data da celebração do contraio. 

13. Após a promulgação da Lei 8.429/1992, as sanções nela 

previstas aplicam-se imediatamente a contratos com 

execução em andamento, mas somente se os ilícitos em 

questão tiverem sido praticados já na vigência do novo 

regime.

14. Recurso Especial não provido. 

(REsp 1069779/SP. Rei. Ministro IIERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/09/2008, DJe 

13/11/2009) - grifo nosso 

Durante todo o período em que esteve inserto no quadro de

pessoal da Câmara, o trabalhador contava com um vencimento mensal que variou de

R$ 724,50 a R$ 841,51, mais benefícios, tais como auxílio-alimentação, férias e 

gratificação natalina.

Assim, o prejuízo ao erário perfaz o valor aproximado de K$

166.180,00 (cento e sessenta e seis reais e cento e oitenta reais), isso sem contar

outros valores recebidos, tais como auxílip-alimentação, 1/3 de férias e gratificação

natalina. A verificação do valor rela do prejuízo causado só será possível com a 

resposta da Câmara dos Deputados de ofício encaminhado pelo Ministério Público

Federal que solicitou as folhas de pagamento do referido servidor. Ksses dados, serão

juntados assim que a resposta foi encaminhada pela Câmara dos Deputados.

Além disso, diante do diante de toda a argumentação

exposta, bem como o fato de estar perfeitamente demonstrado o prejuízo causado ao

erário, o Ministério Público Federal requer a decretação liminar da indisponibilidade

dos bens pertencentes aos réus até o limite deste valor, com base no art. 7" da l.ei n°

8.429/1992, como medida indispensável a garantir o sucesso do ressarcimento.

Registre-se que os réus podem a qualquer momento depositar

em Juízo a quantia bloqueada, liberando seus bens da constrição judicial.

< «



4. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) liminarmente, a decretação da indisponibilidade dos bens

pertencentes aos réus. assim também entendido o espólio de João Carlos Paolilo

Bacelar, até o valor global de R$ 166.180,00 (cento e sessenta e seis reais e cento e 

oitenta reais):

b) a notificação dos réus para manifestação em 15 (quinze)

dias. bem assim o recebimento da presente petição inicial após exaurido o prazo para

sua manifestação prévia nos lermos dos §§ 7o e 8o, do artigo 17, da Lei 8.429/1992;

c) a citação dos réus nos endereços constantes da inicial para

responderem no prazo de 15 (quinze) dias. sob pena de revelia;

d) a intimação da União, para figurar como litisconsorte ativo

junto ao Ministério Público federal, se entender existente o seu interesse, por

intermédio da Advocacia-Geral da União, localizada no Setor de Indústrias Gráficas,

Quadra 6. Lote 800. Brasília-DF;

e) julgar procedente o pedido para o fim de condenar o réu

JORGE KHOURY HEDAYE nas penas do art. 12, II e III, da Lei 8.429/1992. na

gradação que Vossa Excelência auferir da gravidade dos fatos;

I) julgar procedente o pedido para condenar os réus

ARISTON CORREIA ANDRADE, JORGE KHOURY HEDAYE, bem como o 

ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR a, solidariamente. ressarcir o 

erário no valor total gasto pela Câmara dos Deputados com o pagamento de salário e 

outros benefícios do servidor Arnaldo Santos Marques Filho;

g) condenação dos réus nos ônus da sucumbência.

Por derradeiro, protesta pela produção de provas por todos os

meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos que seguem anexos,

solicitando desde logo a juntada posterior de resposta a ser encaminhada pela



Câmara dos Deputados informando o valor total dos pagamentos realizados a 

Arnaldo Santos Marques Filho.

Dá-se à causa o valor de R$ 166.180,00 (cento e sessenta e 

seis reais e cento e oitenta reais).

Brasília, 3 de novembro de 2010.

Ana Caro li na Alves Araújo Roman

Procuradora da República
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