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EXMº SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB-DF 4.785, portador da cédula de 
identidade nº 4.785, do CPF nº 128.478.791-53 e do Título de Eleitor 
inscrição nº 98760720/38 (1ª. zona, seção 058) – em causa própria - 
residente e domiciliado no SHIS QL 14, Conjunto 02, Casa 09, Lago Sul, em 
Brasília-DF, com amparo no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição 
Federal do Brasil vem, respeitosamente, perante V.Exa. propor

AÇÃO POPULAR
(Com pedido de liminar)

contra
 

DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito 
público interno, podendo receber citação na pessoa do Procurador-Geral, 
estabelecido com sede situada no edifício da Procuradoria Geral do Distrito 
Federal, nesta Capital; e contra

________________________________________________________________________
Escritório profissional sito no SHIS QL 14, Conjunto 02, Casa 09, Lago Sul/DF

Fones: (61) 3248-2245 ou 3248-5721; Fax: (61) 3248-0424
E-mail: zazah065@terra.com.br



LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, brasileiro, 
natural de Goiânia-Go, estado civil desconhecido,  filho de Osmar Prudente e 
Esmeralda Moreira Prudente, Deputado Distrital, podendo receber citação 
no SAIN – Parque Rural – CEP: 70086-900, na sede da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, nesta Capital;

I – DOS FATOS 

1 - Todos os cidadãos que fixaram sua moradia na Capital 
do Brasil e que trabalham, diariamente, para sustentar a si e sua família, de 
maneira honesta, pagando pontualmente seus impostos, sofrem 
constrangimentos, por todo País, com a censura injusta de que Brasília é 
uma ilha da fantasia habitada só por corruptos.

2 - Em data não muito distante, o cidadão brasiliense se 
defendia, argumentando que não tinha culpa dos demais brasileiros elegerem 
seus candidatos a deputados federais e senadores, os quais vêm para a Capital 
Federal com o propósito único de desonrarem o mandato a eles conferido por 
seus eleitores, com a prática de atos de crime de corrupção.

3 - Todavia, os episódios recentes que foram divulgados nas 
redes de televisão de todo o País, envolvendo o Presidente da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal – Sr. Leonardo Prudente – recebendo 
dinheiro sujo, das mãos de Durval Barbosa, então Secretário de Estado do 
Distrito Federal, tais cenas censuráveis, indiscutivelmente, deixaram 
perplexos, indignados e humilhados de todos os brasileiros, especialmente os 
brasilienses que aqui vivem que ganham seu sustento, de maneira honesta.

4 - As cenas protagonizadas pelo Deputado Distrital 
Leonardo Prudente, enfiando dinheiro nos bolsos do paletó, da calça e até 
nas meias, são chocantes e deploráveis e ofendem, inegavelmente, o 
patrimônio moral de toda a sociedade brasileira, especialmente, a 
consciência cívica dos cidadãos que moram na querida cidade de 
Brasília.

5 - Mas não é só isso, as redes de televisão de todo o País e de 
vários países divulgaram a cena inusitada, onde os Deputados Leonardo 
Prudente e Rubens Brunelli aparecem abraçados, fazendo ‘orações’, para 



agradecer a ‘Deus’ pelo milagre de Durval Barbosoa angariar dinheiro sujo, 
oriundo da rapinagem, e transferir para seus patrimônios particulares.

6 - Pressionado pela opinião pública, o Deputado Leonardo 
Prudente admitiu seu erro e confessou, publicamente, que, de fato, recebeu 
de Durval Barbosa dinheiro de origem ilícita, tendo colocado tais recursos 
financeiros nas suas vestimentas, porque não usa pasta e, logo em seguida, se 
licenciou do cargo de Deputado Distrital e da nobre função de Presidente da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, por um período de 02 (dois) meses, 
prazo este que ainda não expirou.

7 - Ocorre que os demais deputados da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, ao invés de instaurarem o processo administrativo, para 
afastamento imediato do Deputado Leonardo Prudente do cargo da 
presidência daquela Casa Legislativa do Distrito Federal, aqueles 
parlamentares, ofendendo, gravemente, a moralidade administrativa de 
que trata o artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, decidiram, de maneira 
vergonhosa, gozar o período de recesso parlamentar que terminará somente 
no dia 01.02.2010.

8 - Acontece que, alguns parlamentares decidiram retornar ao 
trabalho, hoje, dia 11.01.2010 e dentre eles o Deputado Leonardo Prudente 
que já garantiu, publicamente, que não renunciará a função de Presidente da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque os fatos divulgados na 
imprensa mundial, segundo seu entendimento, não constitui ofensa à 
moralidade administrativa.

Ledo engano! 

9 - Depois da divulgação das imagens do segundo réu, que 
apareceu enfiando dinheiro nos bolsos do paletó, da calça e nas meias, cujos 
recursos financeiros são de origem ilítica, conforme admitiu Durval Barbosa, 
responsável, no âmbito do Governo do Distrito Federal, para recolher 
propinas, o Deputado Distrital Leonardo Prudente, hoje, não tem condições 
de permanecer um só minuto à frente da Presidência da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, porque o ato por ele praticado e confessado constitui, 
inegavelmente, ofensa ao patrimônio moral da sociedade brasileira, conforme 
assim prevê o artigo 5º, LXXIII, da CF/88.   



10 - Aliás, a Constituição de 1988  estabelece, no 
artigo 5º, LXXIII, que mesmo na hipótese de não haver efetiva 
lesão ao patrimônio material público, ainda assim a ação 
popular poderá ser cabível, por isso que protege ela, também, a 
moralidade administrativa, que é também patrimônio, 
patrimônio moral da sociedade.” (RE, 206.889-6-MG, Rel. Ministro 
Carlos Velloso, DJ. 13.06.1997)

11 - Excelência, o Jornal CB do dia 10.01.2009, página 31, 
informa que “Insatisfeita com a situação, a bancada do PT vai 
protocolizar uma representação no plenário da Câmara pelo 
afastamento de Prudente durante o período de investigação. E, se não 
obtiverem sucesso, os deputados de oposição irão à Justiça.”

12 - Esta intenção dos parlamentes do PT, com todo respeito, é 
tardia, porque, diante da gravidades dos fatos divulgados por toda a imprensa 
escrita e televisada do País, autorizava, como de fato autoriza a qualquer 
parlamentar distrital digno e até mesmo aos membros do MPDFT ajuizarem 
ação popular ou ação civil pública, visando impedir o retorno do Deputado 
Distrital Leonardo Prudente a tão nobre função de Presidente da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, porque os atos por ele praticado e 
confessado, publicamente, constituem, sem sombra de dúvida, lesão à 
moralidade administrativa. (art. 5º, LXXIII)

13- Mas, diante da omissão injustificada dos ilustres 
parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que deixaram de 
cumprir o seu dever de ofício, no sentido de instaurarem o procedimento 
cabível, visando o imediato afastamento do Deputado Leonardo Prudente da 
Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em face das práticas 
de atos indignos que envergonham a todos os brasileiros e em especial os 
brasilienses, alternativa não resta a este cidadão popular, senão, lançar mão 
do disposto no artigo 5º, inciso LXXIII, para restabelecer, de logo, a 
moralidade administrativa dentro do seio daquela Casa Legislativa.

II – O DIREITO.

14 - Os atos de rapinagem do dinheiro público, de fato, são 



difíceis de serem provados, porque são praticados entre quatro paredes, longe 
dos olhares de testemunhas.

15 - Todavia, no caso, ora exame, as provas de recebimento de 
propina, pelo Deputado Leonardo Prudente, divulgadas em todos os meios 
televisivos e por meio da Internet e que foram confirmadas pelo próprio 
parlamentar, também, por meio da mídia, não deixam dúvida alguma que o 
mesmo não tem a mínima condição moral para continuar exercendo a 
Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

16 - A permanência do Deputado Leonardo Prudente, um 
minuto que seja, na Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
indiscutivelmente, se trata de uma agressão à consciência cívica de todos 
aqueles que acreditam que o Estado não é uma máquina destinada à 
roubalheira.

17 - Por isso, o cidadão popular, autor da presente ação, diante 
da omissão dos demais Deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por razões 
óbvios, invoca em favor de toda a sociedade brasiliense que foi e está sendo 
ofendida, o imediato restabelecimento da moral administrativa e o faz com 
amparo no artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88 que dispõe, expressamente, o 
seguinte:

“Art. 5º - qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência.” (g.n)

18 - O que está na Constituição, portanto, é que a ação popular 
visa a anular ato lesivo: a) ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe; b) à moralidade administrativa; c) ao meio ambiente; d) 
ao patrimônio histórico e cultura.



19 - No caso concreto não há dúvida que os Deputados 
Distritais deixaram de cumprir o seu mister, no prazo razoável, de modo a 
restabelecer, imediatamente, a moralidade naquela Casa Legislativa e esta 
omissão culposa pode e deve ser afastada com a intervenção imediata do 
Poder Judiciário, que tem o dever acolher o pedido do autor popular, 
para restabelecer não só o patrimônio público desfalcado, mas, sobretudo a 
moralidade administrativa, conforme autoriza o artigo 5º, inciso LXXIII, 
da CF/88.

20 - Em sendo assim, o autor popular, invocando as 
disposições do artigo 5º, LXXIII, da CF/88, pede a intervenção do Estado-
Juiz, por intermédio de V.Exa. de modo que possa impedir que a consciência 
cívica dos brasileiros e especialmente dos cidadãos de Brasília seja 
estuprada, mais uma vez, pela atitude indigna deste parlamentar distrital – 
Leonardo Prudente - cujas ações, divulgadas fartamente por intermédio da 
imprensa escrita e televisada, envergonham a todos nós, que ainda acreditam 
na moralidade da coisa pública. 

III – O ‘PERICULUM IN MORA’ E POSSIBILIDADE DE 
PERECIMENTO DO DIREITO.

21 - Todos os jornais e as emissoras de televisão do País 
noticiam que o réu, Leonardo Prudente, no dia 11.01.2010 (segunda-
feira), às 9:00h, reassumirá a Presidência da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e não pretende renunciar do exercício de tão nobre 
função legislativa. Aliás, é do conhecimento do autor popular que existe, 
na Câmara Legislativa, um Memorando nº 68, do Gabinete da 
Presidência datado de 29.12.2009, publicado no Diário da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, página 05, dando conta do retorno do 
Deputado Leonardo Prudente à nobre função de Presidente daquela 
Casa Legislativa.

22 - Excelência, a toda evidência que, a atitude atrevida 
deste Deputado Distrital, Leonardo Prudente, que pretende reassumir a 
Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir do dia 
11.01.2010, atrelada à omissão de seus pares, na verdade, estes atos e 



omissões indignos, na verdade, é uma ofensa direta e um tapa na cara de 
toda a consciência cidadã do nosso País, e em especial dos cidadãos 
brasilienses, que não pode e não deve ser tolerada. 

23 - Em razão dos fatos acima narrados que são públicos e 
notórios e independem até mesmo de provas, o Poder Judiciário, com a 
autoridade que lhe é imante, diante da clara omissão acima apontada, tem a 
prerrogativa que acionar as disposições do artigo 5º, LXXIII, c/com Lei nº 
6.513, de 20.12.77, a fim de restabelecer a moralidade administrativa no 
âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e suspender, 
imediatamente, os efeitos daquele ilegal Memorando nº 68, do Gabinete 
da Presidência, publicado no Diário da Câmara Legislativa do dia 
30.12.2009, página 5, que comunica o retorno do Deputado Distrital, 
Leonardo Prudente à presidência daquela Casa Legislativa, até o 
julgamento final da presente ação popular.

IV – DA INTERVENÇÃO DO ENTE PÚBLICO DISTRITO 
FEDERAL

24 - O Distrito Federal está sendo citado, como réu, na 
presente ação popular, mas, poderá pedir que seja admitido como autor para 
defender seus interesses ao lado deste autor popular.

25 - De fato, no pedido final desta ação, o autor popular pedirá 
a V.Exa. que condene o Deputado Distrital Leonardo Prudente, também, a 
ressarcir aos cofres do Distrito Federal, toda e qualquer verba que tenha 
recebido, na condição de Presidente da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, a partir da data do seu licenciamento daquela Casa Legislativa, em 
razão das graves denúncias que foram a ele imputadas e por ele confessadas, 
publicamente.

V – AS PROVAS

26 - O autor popular pede que o Distrito Federal, na sua 
resposta, traga para os autos deste processo a cópia do Memorando nº 68, do 



Gabinete da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
publicado na página 05, do Diário daquela Casa Legislativa, que circulou no 
dia 30.12.2009; a cópia da representação formulada pela OAB-Seção/DF 
contra o Deputado Leonardo Prudente, bem como do seu pedido de 
afastamento temporária da função de Deputado Distrital.

 

 VI - PEDIDO

27 - Diante do exposto, e configurados os 
pressupostos ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’, o autor popular, 
visando restabelecimento imediato da moralidade administrativa, no âmbito 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, requerer a V.Exa. o que segue:

a) LIMINARMENTE, suspender, imediatamente, os efeitos da decisão 
interna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que autorizou e 
comunicou o retorno do Deputado Leonardo Prudente ao exercício da 
nobre função de Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
até o julgamento final da presente ação popular. Pede-se que a decisão 
liminar seja cumprida por Oficial de Justiça em qualquer horário e local.

b) Requer as citações dos réus nos endereços acima mencionado, para 
oferecerem defesa, querendo, sob pena de revelia e confissão quanto a 
matéria de fato;

c) Pede-se que o representante legal do MPDFT seja intimado para atuar no 
feito, para requerer o que for de interesse;

d) NO MÉRITO: requer a confirmação da liminar deferida e declarar, 
por sentença que, diante das gravidades dos fatos, que assolam o Poder 
Legislativa do Distrito Federal, conforme provas anexas, a omissão do 
Presidente da Câmara Legislativa do DF e da maioria de seus membros, 
que deixaram de convocar, extraordinariamente, os parlamentares para 
decidirem sobre os fatos envolvendo o Deputado Leonardo Prudente, 
Presidente daquela Casa Legislativa, na forma prevista no art. 67, inciso III, 
da Lei Orgânica do DF, tal omissão consiste em dano grave à moralidade 
administrativa, que ofende de maneira direta e frontal o disposto no artigo 
5º, LXXIII, da CF/88, razão pela qual pede-se que V.Exa. declare, por 
sentença, a nulidade absoluta dos efeitos do Memorando nº 68, do Gabinete 
da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi publicado 



no Diária daquela Casa Legislativa no dia 30.12.2009, página 05, que 
comunicou o retorno do Deputado Leonardo Prudente ao exercício da nobre 
função de Presidente daquela Casa Legislativa; 
 
e) Por fim, pede que o réu, Leonardo Prudente, seja condenado a ressarcir 
aos cofres do Distrito Federal, toda e qualquer verba que eventualmente 
tenha recebido, na condição de Presidente da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, a partir da data do seu licenciamento daquela Casa Legislativa, em 
razão das graves denúncias que foram a ele imputadas e por ele confessadas, 
publicamente.

f) g) finalmente, o autor popular protesta provar o alegado por todos os meios 
de provas em direito admitidas, inclusive, juntada de documentos novos, 
oitiva de testemunhas e perícia técnica.

Valor da causa: R$1,00 (hum real).

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2010

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB-DF 4.785.



EXMº SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª. VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Ref.: Ação Popular

Processo nº: 2010.01.1.002420-9

Autor: MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA

Réus: DISTRITO FEDERAL e LEONARDO MOREIRA PRUDENTE

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos da Ação Popular requerida contra o DISTRITO FEDERAL e 

LEONARDO MOREIRA PRUDENTE – Proc. nº 2010.01.1.002420-9 – em 

causa própria – vem, perante V.Exa. emendar a petição inicial, nos termos 

seguintes:



1 - Na data de ontem, 11.01.2010, a Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, por ordem de seu Presidente, Deputado 

Leonardo Prudente, se encontrava cercada por policiais, que impediam a 

entrada de qualquer pessoa do povo nas dependências daquela Casa 

Legislativa, motivo pelo qual o autor popular não conseguiu obter a cópia 

do Memorando nº 68/GP, de 29.12.2009, que foi publicado no dia 

30.12.2009 no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

2 - Hoje, porém, dia 12.01.2010, o autor popular 
conseguiu adentrar nas dependência da Casa do Povo e obteve a 
cópia do Diário da Câmara Legislativa do dia 30.12.2009, o qual na  
página 05 publicou o teor do Memorando nº  68/GP, de 29.12.2009, 
que é do teor seguinte:

“Memorando nº 68/GP

Brasília, 29 de dezembro de 2009 

À
Mesa Diretora
Assunto: Comunicação de retorno à Presidência da CLDF

Prezados membros da Mesa Diretora

Tenho a honra de cumprimentar Vossas 
Excelências e, na oportunidade, comunicar-lhes que 
reassumo, nesta data, a Presidência desta Casa de Leis.

Respeitosamente

DEPUTADO LEONARDO PRUDENTE
Presidente.”

3 - O Memorando nº 68/GP, de 29.12.2009, ora impugnado 

nesta ação popular deverá ter seus efeitos suspensos, imediatamente, 



pelas razões seguintes:

a uma, os fatos graves, imputados a diversos parlamentares da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, que foram apontados no Inquérito da Polícia 

Federal na famigerada ‘Operação Pandora’ recomenda ao Presidente e/

ou a maioria dos membros daquela Casa Legislativa acionarem o disposto 

no artigo 67, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, visando a 

convocação extraordinária dos membros daquela Casa de Leis, para o 

imediato afastamento do Deputado Leonardo Prudente na nobre função de 

Presidente daquela Casa do Povo; 

a duas, a omissão do Presidente e das maiores dos membros da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal em acionar o dispositivo previsto no artigo 

67, inciso III, da LODF, visando adotar medidas para promover e valorizar 

o Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante a sociedade 

(Art. 39, § 2º, inciso V, do Regimento Interno da CLDF) configura, 

inegavelmente, ofensa grave ao disposto no artigo 5º, LXXIII, da CF/88;

a três, o autor popular provar, através de documentos, que de acordo com 

o  Memorando nº  68/GP, cópia anexa, o Deputado Leonardo Prudente 
reassumiu, desde 29.12.2009, a Presidência da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal;

4 - Por outro lado, a maioria dos membros da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, por razões óbvias, até a presente data não 

cumpriu com o seu dever que está previsto no artigo 39, § 2º, inciso V, do 

Regimento Interno daquela Casa de Leis, o qual dispõe, expressamente, o 

seguinte: 

“Art. 39. À Mesa Diretora incumbe a direção 

dos trabalhos legislativos e dos serviços 

administrativos estabelecidos neste Regimento 



Interno.

§ 2º Na direção dos serviços administrativos, 

incumbe especialmente à Mesa Diretora:

V – adotar medidas para promover e valorizar o 
Poder Legislativo e resguardar o seu conceito 
perante a sociedade.” (g.n)

5 - Além do mais, o Artigo 16, do Regimento Interno 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal estabelece, também, o seguinte:

“Art. 16. O Deputado Distrital não poderá 
presidir os trabalhos da Câmara Legislativa ou 
de Comissão quando se tratar de assunto de 
seu interesse pessoal, de apreciação de matéria 

de sua autoria ou da qual tenha sido Relator.” (g.n)

6 - Como se vê, o Deputado Distrital Leonardo 

Prudente não poderá presidir os trabalhos da Câmara Legislativa ou de 

Comissões, no caso de apreciação de qualquer assunto de seu interesse e 

a convocação extraordinária daquela Casa Legislativa só é possível por 

iniciativa do Governador, do Presidente ou a requerimento da maioria dos 

membros daquela Casa de Leis. (art. 67, III, da LODF).

7- Assim, considerando que o Deputado Leonardo 

Prudente não poderá presidir os trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal para fins de convocação extraordinária, para apreciar o pedido do 

seu afastamento imediato da Presidência da Casa do Povo, por se tratar de 

matéria de seu interesse e considerando a omissão grave dos demais 



membros que compõem a maioria daquela Casa Legislativa que configura 

dano grave à moralidade administrativa (art. 5º, LXXIII, da CF/88) e 

considerando, ainda, que esta omissão da maioria dos parlamentares fere, 

frontalmente, as disposições do artigo 39, § 2º, inciso V, do Regimento 

Interno daquela Casa de Leis, caberá, então, a V.Exa., atuar no controle da 

legalidade do ato administrativo, ora impugnado, para suspender, 

imediatamente, os efeitos Memorando nº 68/GP, de 29.12.2009, que foi 

publicado no dia 30.12.2009 no Diário da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, até julgamento do mérito desta ação popular.

  

8 - Diante do exposto, o autor popular requer se 

digne V.Exª receber a presente emenda à petição inicial, para os fins 

seguintes:

a) LIMINARMENTE: suspender, de imediato, os efeitos Memorando nº 

68/GP, de 29.12.2009, que foi publicado no dia 30.12.2009 no Diário da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, até julgamento do mérito desta ação 

popular, em face do ato ofender, gravemente, as disposições do artigo 5º, 

LXXVIII, da CF, o artigo 67, III, da LODF e o artigo 39, § 2º, inciso V, do 

Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

 

b) NO MÉRITO: requerer que a presente ação seja julgada procedente, 

para confirmar a liminar deferida e declarar, por sentença, que a falta de 
convocação extraordinária da Câmara Legislativa, por seu Presidente 
ou pela maioria de seus membros, no período de 16.12.2009 até 

01.02.2009, conforme autoriza o Artigo 67, III, da LODF, para fins de tratar 

de assunto de extrema relevância, que consiste no imediato afastamento 

do Deputado Leonardo Prudente da nobre função de Presidente daquela 



Casa de Leis, aquela omissão ilegal, inegavelmente, configura ofensa à 
moralidade administrativa, por violação direta e frontal ao disposto no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, o artigo 67, III, da LODF e o artigo 39, § 2º, inciso 

V, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

Pede deferimento.

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2010

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA

OAB-DF 4.785.


