
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ___  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Compartilhamento da Ação Penal nº 0064683-07.2016.4.01.3400 

(10a Vara Federal do Distrito Federal)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  procuradores  da

República subscritores, com fundamento nos artigos 37, § 4°, 127, caput e 129, da Constituição

Federal, na Lei Complementar n° 75/1993 e na Lei 8.429/1992, ajuiza a presente

AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de:

JOSÉ RICARDO DA SILVA, brasileiro,



LEVI  ANTÔNIO  DA SILVA, brasileiro,  

ADRIANA OLIVEIRA E RIBEIRO,  brasileira, 

; e 

PAULO  ROBERTO  CORTEZ,  brasileiro,  

,

pelas razões de fato e de direito expostas a seguir..

1) CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  presente  ação  visa  à  imposição  das

penalidades  da  Lei  n°  8.429/1992  a  investigados  no  bojo  da  Operação  Zelotes,  operação

desenvolvida  perante  o  MM.  Juízo  da  10a Vara  Federal  Criminal  do  Distrito  Federal,

responsável por desmantelar  esquemas de crimes contra a Administração Pública praticados no

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão subordinado ao Ministério  da

Fazenda.
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 Os  fatos  foram devidamente  apurados  a  partir  de  interceptações  telefônicas,

quebras de sigilos bancário, fiscal, telemáticos (e-mails), cumprimentos de mandados de busca

e apreensão e oitivas pela Polícia Federal  —  tudo devidamente autorizado pelo MM. Juízo

Federal  da  10a Vara  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  perante  o  qual  os  requeridos

respondem criminalmente no bojo do Processo n° 0064683-07.2016.4.01.3400, e compartilhado

nesta seara (despacho judicial anexo). No ponto, registre que a jurisprudência do E. Tribunal

Regional Federal da 1a Região autoriza esse empréstimo de provas, verbis: 

Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência,  é possível a

utilização da prova emprestada na ação de  improbidade.  In  casu,  as

interceptações  telefônicas  passaram pelo  crivo  do  contraditório  e  da

ampla  defesa  nos  autos  do  processo  penal  cuja  instrução  criminal

encontra-se  encerrada.  Inexistem  dados  concretos  que  levem  a

desconfiar da violação desses princípios no âmbito de um processo penal

com a instrução já completa, consoante fundamentou o Juiz de primeiro

grau.  (Numeração  Única:  0031636-57.2007.4.01.3400  AC

2007.34.00.031777-9 / DF).

 Os diversos atos de improbidade ocorreram entre 2008 e 2014 (pelo menos sete:

30/03/2009,  29/07/2009,  26/05/2009,  24/03/201015/02/2011,  13/09/2011  e  12/08/2014) e

envolveram,  de  um lado,  LEVI ANTÔNIO DA SILVA,  empregado  público  do  SERPRO,

porém, cedido, à época dos fatos, à Equipe de Apoio de Câmara (SECAM) da Terceira Câmara

da  Terceira  Seção  de  Julgamento  do  CARF1;  de  outro,  JOSÉ  RICARDO  DA SILVA,

ADRIANA  OLIVEIRA  E  RIBEIRO  e  PAULO  CORTEZ,  respectivamente  sócios  e

colaborador das pessoas jurídicas SGR Consultoria Empresarial e JR Silva Advogados. 

JOSÉ  RICARDO  era  sócio  e  administrador  das  pessoas  jurídicas  SGR

Consultoria  Empresarial  e  JR  Silva  Advogados.  Como  conselheiro  do  CARF,  viu  a

oportunidade  de  montar  bons  negócios  lucrativos  familiares,  tanto  que  liderava

concorrentemente um escritório de advocacia, JR Silva, e um de consultoria tributária (SGR)

voltados para atuações precipuamente junto ao CARF. (…) Além da advocacia regular captava

clientes  que  tivessem recursos  fiscais  no  CARF e  visava  sempre  a  bons  negócios  tirando

1 Conforme informação oficial do Ministério da Fazenda (item 3 da página 2 do Relatório de Análise n° 20/2016, CD anexo). 
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proveito,  se  possível,  da  sua  condição  de  Conselheiro  e  seu  relacionamento  com  pessoas

influentes  no  Órgão.  Não  soube  distinguir  a  imparcialidade  como  julgador  de  tribunal

administrativo  com  a  parcialidade  do  advogado.  Faltou-lhe  obedecer  comandos  éticos

irrenunciáveis, por isso, em vez de cumprir sua missão como servidor público, utilizou o cargo

público para, indiretamente patrocinar causas do escritório ou da empresa de consultoria da

qual era sócio.2 E o contexto narrado na presente ação de improbidade  foi apenas mais uma

linha do universo criminoso de JOSÉ RICARDO e de seus sócios. 

ADRIANA OLIVEIRA, advogada, era sócia de JOSÉ RICARDO no escritório

de advocacia; já PAULO CORTEZ, por sua vez, era uma espécie de “colaborador técnico” das

empresas de  JOSÉ RICARDO, por quem era remunerado, dada sua larga experiência como

auditor da Receita Federal e ex-conselheiro no conselho. 

Em razão de sua função pública no CARF,  LEVI ANTÔNIO  tinha acesso a

informações  relevantes  e  a  sistemas  de  informática  de  uso  exclusivo  do  Fisco  Federal,

informações estas protegidas por sigilo fiscal. Por esses motivos, constituiu-se em um valioso

“ativo”  para  as  pretensões  de  JOSÉ  RICARDO,  ADRIANA  OLIVEIRA  e  PAULO

CORTEZ,  razão  pela  qual,  de  2008 a pelo  menos 2012,  a  SGR e  a  JR Silva  Advogados

mantiveram, mediante pagamentos periódicos, LEVI ANTÔNIO como seus “olhos” no CARF.

A pedido do Ministério Público Federal, a Corregedoria-Geral do Ministério da

Fazenda  procedeu  a  um  levantamento  das  funções  públicas  de  LEVI  no  CARF,  órgão

subordinado ao Ministério da Fazenda, bem como ao nível de acesso aos sistemas sigilosos que

consultava,  autorizado pela função pública.  Nos termos do Relatório de Análise n° 20/2016

(páginas 27 e seguintes do CD anexo),

2 Texto da  fundamentação de sua condenação nos autos do Processo n° 0070091-13.2015.4.01.3400 (MM. Juiz Federal Dr. Vallisney de Souza
Oliveira da 10A Vara Federal do DF).
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         (…) 

        (…) 

Feitas tais considerações, passa-se à descrição dos fatos objetos desta ação. 

II – DOS FATOS

 O primeiro comprovado ato de improbidade (corrupção) ocorreu em 30/03/2009,

em Brasília/DF.  JOSÉ RICARDO DA SILVA ofereceu vantagem econômica indevida para

que  LEVI ANTÔNIO,  valendo-se de sua função pública, enviasse documentação relativa a

processo administrativo fiscal em trâmite no CARF. LEVI ANTÔNIO aceitou as vantagens e,

violando  seu  dever  de  ofício3,  acessou  sistema4 protegido  por  sigilo,  cujo  acesso  lhe  era

permitido em razão de sua função pública. Depois disso, encaminhou os documentos por e-mail

a JOSÉ RICARDO (página 7 do CD anexo).  Este foi o primeiro ato de improbidade. 

3 Deveres funcionais previstos no Decreto n° 1.171/94 (XIV,  c  e  f,  XV a  e m), aplicável a empregados de empresas públicas por força do
“XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de
qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que
ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal,  como as autarquias, as fundações públicas,  as entidades paraestatais,  as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.”
4 O sistema e-processo da Receita Federal guarnece informações protegidas por sigilo constitucional sobre atos administrativos sequenciais em
ambiente  eletrônico,  no  formato  digital,  atos  processuais,  tramitação  e  gerenciamento  de  processos,  documentos  e  procedimentos
administrativos, sob certificação digital e acessível somente por assinatura digital pessoal e instransferível (Instrução Normativa n° 1412/2013
da Receita Federal).
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Em  28/04/2009,  em  Brasília/DF,  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA  ofereceu

vantagem econômica indevida para que LEVI ANTÔNIO, valendo-se de sua função pública,

consultasse decisões de primeira instância do CARF (Delegacias de Julgamentos da Secretaria

da  Receita  Federal)  referentes  a  onze  processos  administrativos  fiscais.  LEVI  ANTÔNIO

aceitou as vantagens e, violando seu dever de ofício5, acessou sistema6 protegido por sigilo cujo

acesso lhe era permitido em razão de sua função pública. Depois disso, divulgou o conteúdo

dessas informações a JOSÉ RICARDO (páginas 7 e 30 do CD anexo). Este foi o segundo ato

de improbidade. 

5 Deveres funcionais previstos no Decreto n° 1.171/94 (XIV, c e f, XV a e m).
6 O sistema e-processo da Receita Federal guarnece informações protegidas por sigilo constitucional sobre atos administrativos sequenciais em
ambiente  eletrônico,  no  formato  digital,  atos  processuais,  tramitação  e  gerenciamento  de  processos,  documentos  e  procedimentos
administrativos, sob certificação digital e acessível somente por assinatura digital pessoal e instransferível (Instrução Normativa n° 1412/2013
da Receita Federal).
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A complementação da resposta de LEVI levou alguns dias: 

Aproximadamente  um  mês  depois,  em  26/05/2009,  foi  a  vez  de  PAULO

CORTEZ e JOSÉ RICARDO solicitarem a LEVI novas consultas ao sistema protegido por

sigilo fiscal. O pedido foi novamente atendido e encaminhado aos e-mails de PAULO e JOSÉ

RICARDO (página 30 do CD anexo). Eis aí o terceiro ato de improbidade. 
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Embora  JOSÉ RICARDO  tenha sido conselheiro do CARF de 02/04/2007 a

05/02/2014, os requerimentos de consulta aos sistemas deram-se exclusivamente no interesse

privado e financeiro seu e de seus parceiros  ADRIANA e  PAULO CORTEZ.  A propósito,

PAULO,  nessa  época  (maio  de  2009),  não  era  mais  auditor  da  Receita  Federal,  pois  se

aposentou em 31/03/2009 (Portaria  SE/MF n° 151,  de 31/03/2009,  publicada no D.O.U de

01/04/2009).  E não era conselheiro do CARF ainda,  posto que só nomeado em 11/05/2012

(Portaria 146, de 09/05/20125, D.O.U de 11/05/20102).  Assim, ele não poderia receber tais

informações fiscais de LEVI. 

Pelos  serviços  prestados,  LEVI  foi  remunerado  por  JOSÉ  RICARDO.

Justamente nesse mês de abril de 2009,  LEVI  solicitou “sua ajuda de novo”: mais R$ 1.000

(mil reais). Além disso, a mensagem demonstra que as “ajudas” financeiras já eram constantes

em  2009  e  consistiam  também  no  pagamento  de  despesas  pessoais  por  parte  de  JOSÉ

RICARDO: pagamento de óculos, mercado etc. O que o sr. está fazendo por mim só deus (sic.)

pra pagar e lhe dar muita saúde (…). O senhor pode contar comigo sempre (página 37 do CD

anexo). 
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De acordo com material haurido pela Polícia Federal nas buscas autorizadas por

esse MM. Juízo, JOSÉ RICARDO já pagava valores mensais a LEVI desde pelo menos 2008,

situação que perdurou em 2009 (página 40 do CD anexo).: 
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Nesse ano de 2009, foi apurado nas buscas e nas quebras de sigilo bancário dos

investigados  que  LEVI  recebeu  um  cheque  (n°  527)  no  valor  de  R$  34.449,51,  no  dia

05/10/2009. Tal valor serviu para pagar diversas despesas dele, como detalha o Relatório de

Análise da COGER/MF (página 44):  

Em 24/03/2010, foi a vez de ADRIANA RIBEIRO solicitar os atos funcionais

de LEVI.  E o fez no interesse da pessoa jurídica administratada por JOSÉ RICARDO, a JR

Advogados, da qual ela era sócia,  como se observa do subdomínio  jrsilva.adv.br  do  e-mail

interlocutor. Este foi o quarto ato de improbidade. 

Na ocasião,  LEVI  repassou a  ADRIANA e a  JOSÉ RICARDO  informações

sobre  um processo do  contribuinte  General  Motors  que tramitava  no órgão em que lotado
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LEVI.  Registre-se que, nessa oportunidade,  LEVI consignou que o  documento não indica a

existência de qualquer direito creditório (página 35 do CD anexo). 
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Em troca dos serviços que prestava, EDUARDO LEVI recebeu diversos valores

nesse ano de 2010, como se extrai das planilhas apreendidas com autorização judicial (página

41 do CD anexo): 
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No  ano  seguinte,  em  2011,  mais  uma  vez  no  interesse  da  JR  Silva  Advogados

Associados, ADRIANA apresentou novas demandas a LEVI, em 15/02/2011 e em  13/09/2011

(página 14): 
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Eis aí quinto e sexto atos de improbidade administrativa. 

No pedido acima,  ADRIANA RIBEIRO quis material interno do CARF ainda

não  disponibilizado  oficialmente  (declaração  de  voto  de  conselheiro).  Como  apurado  pela

Corregedoria do Ministério da Fazenda, LEVI, instantes após receber o e-mail de ADRIANA,

consultou os processos solicitados: 
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Tais  processos  envolviam o contribuinte  AVIPAL (denominação sucedida por

ELEVA, pertencente ao grupo BRF7), cliente da SGR, como demonstra documento apreendido

por ocasião das buscas autorizadas por aquele MM. Juízo (página 37 do CD anexo): 

7 Item 13 do Relatório de Análise n° 20/2016. 
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Ou seja,  as  informações  que  JOSÉ RICARDO  e  os  demais  buscavam não

diziam  respeito  a  feitos  relacionados  à  função  de  conselheiro  que  desempenharam.  Eles,

portanto, pagavam um agente público para o recebimento de informações protegidas por sigilo

e para satisfação de interesses privados. 

Entre  os  anos  de  2010  e  2012,  uma  das  formas  eleitas  pelos  requeridos  de

remunerar LEVI foi pelo pagamento das mensalidades escolares de dois filho dele (página 40):
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  Em 29/03/2011,  LEVI  informou  JOSÉ RICARDO que o setor financeiro do

colégio ameaçava suspender as crianças das aulas por falta de pagamento. A perenidade dos

pagamentos advém da passagem  a Secretaria do Colégio que cuida das finanças mim  (sic.)

ligou e disse que até hoje não pago nada (sic.) não sei se o sr. esqueceu (…) (página 38):

A comprovação do que foi tratado no e-mail  acima foi apreendida pela Polícia

Federal com autorização desse MM. Juízo. Como rubrica, escreveu-se acerto escola LEVI (dr.

JR) (páginas 42 e 43): 
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Em  02/08/2012,  nova  comprovação  da  estabilidade  dos  pagamentos  das

mensalidades surgiu em novo e-mail, com teor praticamente idêntico ao de um ano e meio antes

(página 38):
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Nesta  oportunidade,  09/08/2012,  LEVI  cobrou  também  ADRIANA  pelos

pagamentos de propina (página 39): 
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 Ato contínuo,  ADRIANA repassou o recado de cobrança de propina a  JOSÉ

RICARDO (página 39): 

Finalmente,  o  sétimo  ato  de  improbidade  administrativa  envolvendo  JOSÉ

RICARDO  e  LEVI  ANTÔNIO  ocorreu  em  12/08/2014.  Sua  demonstração  adveio  da

interceptação telefônica autorizada por aquele MM. Juízo e está documentada no relatório da

autoridade policial no bojo do IPL n° 1490/2015 (cópia no CD sob título Relatório IPL 1490): 
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Nesse dia,  JOSÉ RICARDO conversou com JOÃO BATISTA GRUGINSKI,

seu sócio, sobre processos do Partido Progressista. Segundo eles, um acórdão foi juntado ao

processo que seguiu à Procuradoria da Fazenda Nacional. Na sequência,  JOSÉ RICARDO

ligou para LEVI ANTONIO pedindo que o consultasse e tirasse uma cópia. LEVI pede-lhe um

pen  drive.  Seguem as  transcrições  das  conversas,  devidamente  degravadas  no  relatório  da

Polícia Federal: 

Código: 394846
Data: 12/08/2014 Hora: 10:23:42 Duração: 00:06:32
Alvo: JOSE RICARDO 3
Fone Alvo: 6199841127 Fone Contato: 61-33644504
Interlocutores: JOSÉ X GRUGINSKI - PEDIDO
Arquivo: 20140812102342033.wav

Degravação: 
GRUGINSKI fala que saiu o acórdão do partido e que isso já foi há alguns dias e que foi para
procuradoria; GRUGINSKI quer saber se houve ou não recurso da procuradoria na decisão;
JOSÉ RICARDO diz que vai procurar saber para o GRUGINSKI; GRUGINSKI fala sobre um
outro pedido que ele estaria aguardando a oportunidade para falarem com o amigo SECRETARIO
EXCECUTIVO sobre alguns assuntos que o escritório poderia entrar se o JOSÉ RICARDO fosse
junto com o GRUGINSKI; GRUGINSKI explica que tinha conversado com o Presidente  e  o
Secretário para que fizessem adesão ao REFIS e explica que o JOSÉ RICARDO poderia pleitear
em juízo; GRUGINSKI continua dizendo que o outro assunto com o Secretário Executivo e diz que
aquele caso do contrato não há a mínima condição dele falar com a pessoa que se envolveu e que
não  sabia  da  profundidade  do  problema,  e  sugere  marcar  uma  reunião  com  ele  e  o  JOSÉ
RICARDO ir junto para discutir como poderia resolver e JOSÉ RICARDO concorda e pergunta se
seria lá  no Partido; GRUGINSKI diz  então  que vai  falar  com CEMBRANEL para  marcar  a
reunião. GRUGINSKI reitera o pedido para JOSÉ RICARDO ver se consegue informação se eles
entraram com o recurso especial para que ele possa se antecipar e JOSÉ RICARDO diz que vai
conseguir para ele e que vai esperar o Secretário da Câmara que só vai trabalhar à tarde e que
vai pedir para ele ver.

Código: 395711
Data: 12/08/2014 Hora: 13:44:30 Duração: 00:05:00
Alvo: JOSE RICARDO 3
Fone Alvo: 6199841127 Fone Contato: 61-99776865
Interlocutores: JOSE X ANTONIO-PROCESSOS CARF
Arquivo: 20140812134430033.wav

Degravação: 
JOSÉ RICARDO procura saber se ANTONIO está no trabalho e se os Presidentes estão no CARF
e este diz que estão o JORGE, o VALMAR, o VALADÃO e o RAFAEL que sempre fica no CARF.
JOSÉ RICARDO diz a ANTONIO que tem um processo aí que retornou da procuradoria e que
já foi julgado na primeira câmara, na primeira turma e que foi enviado pra procuradoria e que
retornou...(inaudível?)...e  pergunta  se  tem como ele  saber  se  teve  recurso  da  procuradoria.
ANTONIO pede um tempo enquanto JOSÉ diz que parece que houve um provimento parcial.
ANTONIO pergunta o nome do processo JOSÉ diz que são 2 processos e que foram junto e diz
os  seguintes  números:  10.166.720.300/2010-50  e  10.168.003.918/2007-36.  ANTONIO  então
responde que acabou se ser enviado pra...(inaudível?) e que está com os embargos lá pro...
(inaudível?). JOSÉ pergunta se são os dois e ANTONIO diz que sim e que são embargos de
declaração do...(inaudível?) e que voltaram ontem da procuradoria. JOSÉ diz que então vai
pedir pra tirar uma cópia e que é porque "isso aí é do Partido Progressista" e ANTONIO diz:
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"Ah, partido político, né?". JOSÉ responde que é, mas que eles querem saber o que pode entrar
no REFIS e o que não pode e que tem que tirar uma cópia. ANTONIO diz que eles estão juntos,
apensados e JOSÉ diz que é que é porque um é imunidade e o outro é tributos e que a decisão
sai numa ata só. JOSÉ pergunta se dá pro ANTONIO tirar a cópia e este diz que dá sim e JOSÉ
pergunta como fazer pra mandar pra ele e ANTONIO pede um pen drive.  Finalmente, falam que
dá pra pedir pelo SEDOC, recolher uma taxa, só que demora muito. JOSÉ diz que o processo é
chato, que tem que fazer um monte de conta e que o prazo está se esgotando.

 Portanto, nessa oportunidade,  LEVI ANTÔNIO mais uma vez praticou

ato de ofício com violação do dever funcional em troca de retribuição pecuniária no mínimo

prometida, considerado o histórico de parceria com JOSÉ RICARDO.

3. FUNDAMENTAÇÃO

 

 Os atos praticados pelo agente público foram gravíssimos e constituíram,

além de crimes de corrupção (art. 317, §1° do Código Penal), imoralidades qualificadas.

 Praticados por dolo de enriquecimento ilícito, má-fé e ganância, tais atos

violaram bens jurídicos muito caros para a Constituição Federal, que assim dispõe: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,
também, ao seguinte:  
(…)
§  4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade  dos  bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível. 

 As pretensões de enriquecimento ilícito  (art.  9º da Lei n° 8.429/1992)

foram consumadas. Além disso, violaram-se deveres de honestidade, legalidade,  lealdade às

instituições  públicas  —  princípios  todos  de  matriz  constitucional  (art.  37  da  Constituição

Federal). 
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                               Assim, o agente público infringiu deveres funcionais previstos no Decreto n°

1.171/94 (XIV, c e f, XV a e m8). 

              Deste modo, ele praticou atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei n°

8.492/92, in verbis : 

  Art. 11. 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 notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;

De outro lado, JOSÉ RICARDO, ADRIANA e PAULO estão também sujeitos

às penalidades desta lei porque, nos termos de seu art. 3° da Lei n° 8.492/1992, induziram e e

concorreram  com   o  agente  público  para  a  prática  dos  atos  de  improbidade  e  deles  se

beneficiaram diretamente, verbis: 

  Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber,
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma direta ou indireta. 

4 – DOS PEDIDOS

 

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  pugna  pela  procedência  dos

pedidos, requerendo:

8 XIV – São deveres fundamentais do servidor público:
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a
melhor e a mais vantajosa para o bem comum; 
 (...)
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 

XV - E vedado ao servidor público;
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para

outrem;
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de
terceiros; 
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a)  a  notificação  dos  requeridos  para,  querendo,  apresentarem  manifestação

escrita no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7°, da  Lei n°

8.429/1992;

b)  seja  recebida  a  presente  petição  inicial,  determinando-se  a  citação  dos

requeridos para, se assim desejarem, oferecerem defesa;

c) a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa

previstos no art. 9 e 11 da lei de improbidade, aplicando-se todas as sanções do

artigo 12, inciso I, nos  seus limites máximos a LEVI e a JOSÉ RICARDO,

consideradas  as  condições  de  protagonistas,  conforme os  valores  de  propina

repassada apurados ao final da instrução;

 

d) produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a oitiva de

testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado, depoimento pessoal dos

réu, juntada de documentos e expedição de ofícios; 

 

e) a citação da União, para os fins do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92;

f) condenação dos requeridos ao pagamento de todas as despesas processuais.

Atribui-se  à  causa  o  valor  de R$ 40.000,00 (quarenta  mil  reais)  para  efeitos

fiscais.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2017. 

     Frederico Paiva              Hebert Reis Mesquita 

Procurador da República           Procurador da República
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