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    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS, com base nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal; 

nos arts. 5.°, III, b, e 6.°, XIV, f, da Lei Complementar 75/93; nos arts. 1.°, V, e 5.° 

da Lei n.° 7.347/85, vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICAAÇÃO CIVIL PÚBLICAAÇÃO CIVIL PÚBLICAAÇÃO CIVIL PÚBLICA    
de responsabilidade por ato dede responsabilidade por ato dede responsabilidade por ato dede responsabilidade por ato de    

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAIMPROBIDADE ADMINISTRATIVAIMPROBIDADE ADMINISTRATIVAIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA    
 

contra: 

 

1. MARIA DE LOURDES ABADIA, Governadora do Distrito Federal, 

Palácio do Buriti, 1.° andar, Gabinete, Eixo Monumental, 

Praça do Buriti, Brasília/DF, CEP 70075-900, telefone (61) 

3441-4415; e 

 

2. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, ex-Governador do Distrito Federal, 

com endereço residencial no SMPW Quadra 08, conj. 01, 
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casa 13, Setor de Mansões Park Way, Brasília/DF, CEP 

71740-080, telefone (61) 3380-3753, pelas razões de fato e de 

direito adiante descritas: 

 

 

dos fatos 

 

    Joaquim Domingos Roriz, ex-Governador do Distrito 

Federal, renunciou ao cargo em 31.3.2006 para concorrer à vaga de Senador da 

República pelo DF nas próximas Eleições de Outubro/2006. 

 

    Ocorre que, segundo informações veiculadas por 

órgãos oficiais e particulares de comunicação, posteriormente confirmadas por 

investigação do Ministério Público, concluiu-se que Joaquim Roriz vem 

utilizando indevidamente a máquina administrativa, beneficiando-se de 

aeronave oficial pertencente ao Distrito Federal para fins particulares. 

 

    Tais fatos representam utilização indevida para fins 

particulares de bem de natureza pública, conforme demonstra-se a seguir. 

 

 

utilização do helicóptero prefixo PP-JDR 

 

    Em semanário de circulação nacional (Revista Veja), 

publicado no último dia 7.6.2006, foi noticiado que Joaquim Domingos Roriz, 

mesmo após a desincompatibilização do cargo público para concorrer à vaga de 

Senador, ainda estaria sendo transportado pelo helicóptero oficial do GDF para 

comparecer a eventos típicos de chefe do Poder Executivo: 

 

“PT-JDR (sic) 
Joaquim Roriz deixou o governo do Distrito Federal para concorrer ao Senado, mas leva a 
campanha como se ainda estivesse no cargo. Por exemplo, na semana passada, o helicóptero 
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oficial o pegou em casa e o levou a um comício. O aparelho, um Bell 407, tem o prefixo PT-JDR 
(sic). As iniciais de Joaquim Domingos Roriz.” 

 

    A partir desta notícia, de que o helicóptero prefixo PP-

JDR, de propriedade do Distrito Federal e de uso exclusivo da Governadora Maria 

de Lourdes Abadia, também estaria sendo utilizado por Joaquim Roriz para 

atender compromissos no seu interesse pessoal, o Ministério Público iniciou 

investigação para apurar seus deslocamentos na aeronave. 

 

    Foram então requisitados os relatórios de bordo da 

referida aeronave, a partir do dia 1.5.2006, abrangendo apenas o período referido 

no semanário. Examinando-se os mesmos é possível constatar que, embora no 

campo “Missão” conste a anotação “Transp. Gov”, significando o transporte da 

Governadora Maria de Lourdes Abadia, o helicóptero prefixo PP-JDR de fato 

pousou diversas vezes na residência particular do ex-Governador Joaquim 

Roriz, a exemplo do que consta nas anotações do relatório do dia 17.5.2006, 

abaixo reproduzido: 

 

 

 

    Nos relatórios do mês de maio foi possível constatar 

registros de deslocamentos da fazenda particular do ex-Governador Joaquim 

Roriz, localizada no município de Luziânia/GO, para sua residência, no Park Way, 



 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

 
 
 

 iv

o que reforça a notícia do desvio na utilização de bem público. Observe-se abaixo 

o relatório de bordo do dia 22.5.2006, por exemplo: 

 

 

 

 

    Cumpre fazer breve esclarecimento quanto ao 

significado dos principais prefixos anotados nas colunas “DE/PARA” dos 

mencionados relatórios de bordo da aeronave, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 1 

Prefixo Significado 
SBBR Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 
SIHQ e ROAC Residência Oficial de Águas Claras 
SWSW e TOCA Heliponto da Polícia Civil, próximo ao Palácio do Buriti 
SJWY e SMPW Residência particular do ex-Governador Joaquim Roriz no Park Way 
FGOV Fazenda particular do ex-Governador Joaquim Roriz em Luziânia/GO 
SSEB Região Administrativa de São Sebastião 
 

    Assim, pelo menos nos dias 17, 18, 20, 22, 30 e 31 do 

mês de maio, conforme pode-se observar dos relatórios em anexo, o segundo 

Réu, com a colaboração e anuência da primeira Ré, foi transportado pelo 

helicóptero prefixo PP-JDR, no seu interesse particular. 
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    Cotejando-se as anotações constantes dos relatórios 

de bordo com notícias veiculadas nas mesmas datas na página oficial do GDF na 

internet, é possível identificar a realização de eventos públicos da agenda de 

governo. Foi então constatado o comparecimento de Joaquim Roriz a esses 

eventos nas Regiões Administrativas do Paranoá, Itapoã, Riacho Fundo I, 

Recanto das Emas, Samambaia e São Sebastião, sempre em companhia da 

Governadora Maria de Lourdes Abadia. 

 

    Considerando que o segundo Réu já não mais 

encontrava-se no exercício do cargo público, o seu comparecimento a tais 

eventos de governo deu-se exclusivamente no seu interesse particular.  

 

    O ex-Governador Joaquim Roriz compareceu a 

todos esses eventos transportado por helicóptero oficial, sob o 

consentimento e aceitação da Governadora Maria de Lourdes Abadia. Seus 

embarques e desembarques foram feitos tanto em sua residência, no Park Way, 

quanto em sua fazenda, em Luziânia/GO. 

 

    Em depoimentos prestados ao Ministério Público, os 

pilotos da aeronave confirmam o transporte do segundo Réu, sempre sob o 

consentimento da atual Governadora. Analisando os relatórios de bordo, os 

pilotos primeiramente esclareceram o significado dos prefixos que designavam os 

locais de pouso. Assim, dos depoimentos, foi possível concluir que, seguindo 

orientações da primeira Ré, através de sua assessoria, os pilotos realizaram 

diversos pousos tanto na residência particular quanto na fazenda do segundo 

Réu, transportando para locais onde se realizaram eventos de governo e 

transportando-o de volta logo após os eventos. 

 

    Tais fatos demonstram o desvio na utilização de 

equipamento e serviço públicos para fins pessoais. 
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    Assim, a utilização indevida do helicóptero prefixo PP-

JDR no interesse particular do segundo Réu, sob o auspício da Chefe do Poder 

Executivo distrital, evidencia a utilização indevida de bens e serviços pertencentes 

ao Distrito Federal, redundando em ato de improbidade. 

 

 

utilização de aeronave e improbidade administrativa 

 

    A situação minuciosamente descrita no item anterior e 

retratada nos documentos que instruem a presente demanda evidencia a prática 

de ato de improbidade administrativa. Assim dispõe o art. 10, XIII, da Lei n.° 

8.429/92, verbis: 

 

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, 
malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
Lei, e notadamente: 

(...) 
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essa entidade. 

 

    Os fatos expostos revelam que a primeira Ré, a quem 

estavam subordinados os pilotos e a aeronave PP-JDR, permitiu a utilização do 

equipamento e dos serviços para atender interesses privados do segundo Réu. 

 

    Essa situação demonstra a ocorrência de um completo 

desvirtuamento dos objetivos subjacentes aos atos administrativos válidos, 

verdadeiro desvio de finalidade praticado pelos Réus. Como afirma abalizada 

doutrina, é indispensável ter em mente que: 

 

“Finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao 
interesse público. Realmente não se pode conceber que o administrador, como gestor de bens e 
interesses da coletividade, possa ser voltado a interesses privados. O intuito de sua atividade 
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deve ser o bem comum, o atendimento aos reclamos da comunidade, porque essa de fato é a 
sua função. 

Já vimos anteriormente que o desrespeito ao interesse público constitui abuso de poder 
sob a forma de desvio de finalidade. Não se pode esquecer também que conduta desse tipo 
ofende os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, porque, no 
primeiro caso, enseja tratamento diferenciado a administrados na mesma situação 
jurídica, e, no segundo, porque relega os preceitos éticos que devem nortear a 

Administração. Tais princípios estão expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal.”
1
 

(grifamos) 

 

    Os atos revelados nos documentos que instruem a 

presente ação demonstram, com extrema nitidez, que a Chefe do Poder 

Executivo local dispensou preceitos éticos e regras da boa administração ao 

permitir a utilização de equipamento e pessoal custeados pelo erário no interesse 

particular do ex-Governador Joaquim Roriz, ofendendo, assim, os princípios da 

legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. A seu turno, o art. 11 da 

mencionada Lei n.° 8.429/92 preceitua que: 

 

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 (...): 

 

    A conduta ímproba, que inclusive causou prejuízo 

econômico ao patrimônio público, foi, portanto, fruto da inobservância dos 

princípios e regras que informam os atos dos agentes públicos e que conferem 

validade aos atos administrativos. A situação descrita enquadra-se nas situações 

previstas no art. 10, caput e inciso XIII, e no art. 11, caput, do mesmo diploma. 

 

    Por ter sido beneficiário direto dos atos de 

improbidade administrativa praticados (lesão), o segundo Réu deverá ser 

responsabilizado, segundo o disposto no art. 3.°, c/c art. 10, caput e inciso XIII, e 

art. 11, caput, todos da Lei n.° 8.429/92. 

 

                                                           
1 José dos Santos Carvalho Filho, MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Ed. Lumen Juris, 9ª ed., pág. 99 
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    Segundo a doutrina de Emerson Garcia e Rogério 

Pacheco Alves2, também o extraneus que concorrer ou se beneficiar da prática 

ilícita estará sujeito às sanções cominadas ao ímprobo, conforme o disposto no 

art. 3.° da Lei n.° 8.429/92, verbis: 

 

“2º O terceiro concorre para a prática do ato de improbidade, participação esta que pode consistir 
na divisão de tarefas com o agente público ou na mera prestação de auxílio material, o que 
importa em atividade secundária que visa a facilitar o atingimento do fim visado pelo agente (v.g.: 
o fornecimento de veículo para o transporte de bens e valores desviados do patrimônio público). 
3º O terceiro não exerce qualquer influência sobre o animus do agente ou presta qualquer 
contribuição à prática do ato de improbidade, limitando-se em se beneficiar, de forma direta ou 
indireta, do produto do ilícito.” 

 

    Não restam dúvidas quanto à necessidade de efetiva 

punição dos atos ilícitos praticados de forma consciente e voluntária pelos Réus 

que atuaram em comunhão, causando prejuízo aos cofres públicos, 

enriquecendo-se ilicitamente e violando os deveres de lealdade às instituições, a 

moralidade administrativa e aos demais princípios norteadores da Administração 

Pública. Aplicáveis, portanto, as penalidades do art. 12, II e III, da Lei de 

Improbidade Administrativa, verbis: 

 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações: 

(...) 
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

 

 

                                                           
2 Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA , Ed. Lumen Juris, 2002, pág. 178 
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conclusão 

 

    Por todo o exposto, requer o Ministério Público: 

 

a) seja intimado o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador-

Geral, endereço no SAIN Edifício Sede da Procuradoria-Geral do 

Distrito Federal, Bloco I, 4.º andar, Brasília/DF, na condição de 

pessoa jurídica interessada, tendo em vista a nova redação 

conferida ao art. 17, § 3.º, da Lei n.º 8.429/92, pela Lei n.º 

9.366/96, para, querendo, integrar a lide ao lado do Autor ou 

abster-se de contestar o pedido;  

 

b) a notificação da primeira Ré para oferecer manifestação por 

escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na forma da nova redação 

dada pela Medida Provisória n.º 2.225/2001 ao art. 17, § 7.º, da 

Lei n.º 8.429/92;  

 

c) o recebimento da presente ação e a citação dos Réus para, 

querendo, contestarem sob pena de revelia, nos termos da nova 

redação dada pela Medida Provisória n.º 2.225/2001 ao art. 17, § 

9.º, da Lei n.º 8.429/92; 

 

d) a procedência da ação com a condenação dos Réus, nos termos 

do art. 12, II e III, da Lei n.º 8.429/92, por violação aos arts. 10 e 

11 do mesmo diploma legal, pela prática de atos de improbidade 

administrativa, nas seguintes cominações: 

♦ ressarcimento integral e solidário do dano causado ao patrimônio 

do Distrito Federal, correspondente ao valor de todos os 

deslocamentos do segundo Réu no helicóptero prefixo PP-JDR, a 

partir do dia 31.3.2006; 
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♦ pagamento solidário de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor 

da remuneração percebida por Governador do DF; 

 

e) sejam, pois, julgados procedentes in totum os pedidos, com a 

condenação dos Réus nos ônus da sucumbência. 

 

    Finalmente, protesta pela produção de todos os meios 

de prova em direito admitidos, prova testemunhal e pericial, bem como a juntada 

de novos documentos. 

 

    Ante a ausência de quantificação imediata do prejuízo 

causado, dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

   Termos em que, 

    Pede deferimento. 

Brasília/DF, 19 de julho de 2006. 

 


