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SENTENÇA

Vistos etc...

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios,  presentado pelo ilustre Promotor de Justiça que
subscreveu  a  inicial  de  folha  02  a  11,  ajuizou  a  presente  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade
administrativa em desfavor de Maria de Lourdes Abadia e Joaquim Domingos Roriz.

Expendeu o órgão ministerial público, a título de causa de pedir, que os réus praticaram atos de improbidade
administrativa, já que se utilizaram indevidamente da máquina pública. Isso porque o réu Joaquim Domingos
Roriz,  mesmo após renunciar  ao mandato de Governador  do Distrito Federal,  em 31 de março de 2006,
utilizou-se, com a colaboração efetiva da ré Maria de Lourdes Abadia - sucessora da chefia de governo -, de
helicóptero de propriedade pública distrital, para fins meramente eleitorais.

Tece  considerações  de  direito  e  indica  lições  doutrinárias  sobre  a  matéria,  para  corroborar  a  aludida
subsunção dos atos praticados pelos réus às condutas típicas do art. 10, XIII, da Lei n.º 8.429/1992. Ao final,
vindica o autor a "condenação dos agentes públicos, nos termos do art. 12, II e III, da Lei n.º 8.429/1992, por
violação aos artigos 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 31/03/2006;
.pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida por Governador do DF"

Às fls.  65,  proferi  despacho determinando a  notificação  dos réus,  nos termos do  art.  17,  § 7.º,  da  Lei
8.429/1992. Determinei, ainda, a adoção de medidas constantes da folha 66, no sentido de comunicar-se o
fato narrado na inicial à Coordenação de Organização e Fiscalização de Propaganda Eleitoral.

O réu, às fls. 91/98, apresentou resposta preliminar, sustentando, inicialmente, inépcia da inicial, porquanto
não descritas analiticamente as condutas mencionadas, e, no mérito, a inexistência de ato de improbidade
administrativa, já que "o que houve (...) foi convite da Governadora ao requerido para que, naquela fase, a
acompanhasse em vários compromissos oficiais, a fim de prestar-lhe mais detidas informações a respeito de
programas, dos serviços e das obras em andamento ou mesmo concluídas." Pediu a rejeição da inicial, na
forma do art. 17, § 6.º, da Lei 8.429/1992.

Também  a  ré  Maria  de  Lourdes  Abadia  apresentou  sua  resposta  preliminar  arguindo  uma  série  de
preliminares: a) inépcia da inicial; b) incompatibilidade dos ritos previstos na Lei de Ação Civil Pública e de
Improbidade Administrativa; c) ausência de lesividade ao erário. No mérito, teceu argumentações no mesmo
sentido da defesa do segundo réu - inexistência de uso da máquina para fins particulares -, tudo para o fim de
afastar a imputação da prática de ato de improbidade.

O Distrito Federal, às fls. 118, manifestou-se pela "neutralidade processual, abstendo-se, por ora, de integrar
o feito".

Em decisão de folhas 119 e  120 rejeitei  as preliminares levantadas pelos réus e recebi  a  petição inicial,
determinado as diligências citatórias. Decisão agravada, porém mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (fls. 226 a 233).

Os  réus  apresentaram  contestações.  Repisaram  as  mesmas  alegações  que  veicularam  quando  da
apresentação da resposta preliminar.

Réplica do Ministério Público constante das fls. 191/196.

Saneado o feito, foi produzida prova oral, consoante folha 247.

Memoriais às fls. 253/ 265.

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada contra Maria de Lourdes Abadia e Joaquim Domingos
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Roriz, cuja pretensão autoral do Ministério Público é a de ver os réus condenados nas sanções decorrentes dos
atos de improbidade administrativa que alinha.

Segundo a inicial, pelo menos nos dias 17, 18, 20, 22, 30 e 31 do mês de maio de 2006, o segundo réu, com a
colaboração e  anuência  da  primeira,  foi  transportado pelo  helicóptero  prefixo  PP  -JDR,  no  seu interesse
particular. Afirma o autor que "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, Itapoá, Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Samambaia e
São  Sebastião,  sempre  sem  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." (fls. 05/06).

De início, vale reafirmar a competência deste juízo para o conhecimento e processamento do presente feito,
não havendo que se falar em foro privilegiado. Nesse sentido, os seguintes arestos do c. Supremo Tribunal
Federal cujas razões adiro integralmente:

"AGRAVO  REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 2.138. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Ausência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes da decisão proferida na ação-paradigma.
2. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tipo como paradigma." (Rcl 6079
AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 16-09-2009, publ. DJe 08-10-2009)

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI  Nº  8.429/1992,  POR
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO
EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - CONHECIMENTO, PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL,  DE OFÍCIO,  DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE,  POR SER ESTRANHA À
PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO
DO PRINCÍPIO 'JURA NOVIT CURIA' EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE
DE  OCUPANTE  DE  CARGO  PÚBLICO,  QUER  SE  TRATE  DE  TITULAR  DE  MANDATO  ELETIVO  AINDA  NO
EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o
princípio "jura novit  curia" ao julgamento do recurso extraordinário,  sendo vedado,  ao Supremo Tribunal
Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo
expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de ação
civil  por  improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92),  mostra-se  irrelevante,  para efeito de definição da
competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato
eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante
magistrado de primeiro grau. Precedentes." (AI 506323 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j.
2-06-2009, publ. DJe 30-06-2009)

"CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 279.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II E LV E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É
inconstitucional  o  art.  1º  da  Lei  10.628/02,  porquanto,  ao  se  tratar  de  ação  civil  pública  por  ato  de
improbidade administrativa, quer de ocupante de cargo público, quer de titular de mandato eletivo, ainda que
no exercício de suas funções, a competência para seu processamento e julgamento é do juiz de primeiro grau.
II - O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o teor da
Súmula 279 do STF. III - A alegada violação ao art. 5º, II e LV, da Constituição, em regra, configura situação
de  ofensa  meramente  reflexa  ao  texto  constitucional,  o  que  inviabiliza  o  conhecimento  do  recurso
extraordinário. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
fundamentada.  O  que  se  busca  é  que  o  julgador  informe  de  forma  clara  e  concisa  as  razões  de  seu
convencimento, tal como ocorreu. V - Agravo regimental improvido." (AI 637566 AgR/SE, Primeira Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26-08-2008, publ. DJe 11-09-2008)

O segundo réu suscita preliminar de inépcia da inicial afirmando que o autor não se desincumbiu do ônus que
lhe impunha de individualizar as condutas ímprobas praticadas. Sem razão alguma o requerido porquanto se
vê da inicial a indicação escorreita das condutas tidas por ímprobas sendo elas justamente a aquiescência da
primeira ré no transporte do segundo de helicóptero para eventos diversos sem que este exercesse qualquer
função pública à época, desviando-se, portanto, de sua rota para realizar tal transporte. O segundo réu, por
sua vez, beneficiou-se de tal ato. Rejeito, pois, a preliminar.

A primeira ré suscita, ainda, preliminar de inadequação da via eleita por incompatibilidade dos ritos previstos
nas leis da ação civil pública e de improbidade administrativa. Não lhe socorre, todavia, tal alegação, vez
tratar-se  de  ação  de  improbidade  administrativa  tendo  sido,  em  tudo,  respeitado  o  rito  próprio  do
procedimento especial, inclusive com a notificação prévia, juízo de admissibilidade e dilação probatória plena.
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Quanto à segunda preliminar, de inadequação da via eleita ante a ausência de demonstração de lesão ao
erário,  importa  consignar  que os argumentos utilizados para fundamentá-la  dizem respeito ao  mérito da
demanda e com ele serão analisados.

Assim, passo ao julgamento do mérito da demanda.

De início, vale consignar que a ação de improbidade administrativa é regida pela Lei 8.429/92 e tem como
norte a indispensável observância, pelos agentes públicos e políticos, não só da legalidade que deve permear
toda  a  conduta  administrativa,  mas também todos os demais princípios administrativos,  mormente  o da
moralidade.  Busca-se,  assim,  punir  de  maneira  severa  e  proporcional  os indivíduos que,  no exercício  de
função  pública,  causem lesão ao  erário  afastando-se  da  lei  e  da  necessária  ética  que  deve  ser  buscada
incessantemente na Administração Pública.

Os princípios administrativos, vale repisar, são verdadeiros modeladores do regime jurídico administrativo,
que, alçados à categoria de princípios constitucionais, encontram-se arrolados na Constituição Federal, em seu
art. 37. São eles: "(...)legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)".

Assim, no que tange aos atos de improbidade administrativa, conforme art. 47, § 4º, da Constituição Federal,
tem-se  que  o  princípio  da  moralidade  é  um  verdadeiro  vetor  estruturante  da  conduta  da  Administração
Pública.

E isso tudo decorre da noção que se tem de República, em que os bens públicos estão afetados justamente à
consecução dos interesses da comunidade,  através de atividade transparente dos agentes públicos.  Estes,
portanto, por serem a própria Administração Pública em sentido subjetivo, devem obediência aos princípios já
mencionados, pois.

Portanto,  consoante lição de Maria Sylvia Zanella de Pietro,  aportada nas colocações de Maurice Hauriou,
autor  do  Précis  de  Droit  Administratif  ,  "a  imoralidade  administrativa  -  conceito  em  que  se  inclui  a
improbidade - surgiu e se desenvolveu ligada à idéia de desvio de poder, pois se entendia que em ambas as
hipóteses a Administração Pública se utiliza de meios lícitos para atingir finalidades metajurídicas irregulares -
talqualmente a utilização irregular de bem público. A imoralidade estaria na intenção do agente".

Nessa  toada,  desenvolve  o  direito  positivo  um  complexo sistema  de  responsabilização  daqueles  agentes
públicos que não seguem à risca os princípios estruturantes da Administração.  Exemplo disso é  a  Lei  de
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992).

Nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/92, 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.  É mister  que a violação dos princípios que regem a
conduta administrativa ressalte de maneira cristalina dos autos, de molde a evidenciar o dolo, ou seja, a
intenção deliberada de praticar ato ímprobo.

Nessa ordem de considerações e segundo a dicção do artigo 2º da Lei 8.429/92 "Reputa-se agente público,
para os efeitos desta lei,  todo aquele que exerce,  ainda que transitoriamente  ou sem remuneração,  por
eleição,  nomeação,  designação,  contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,  mandato,
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior."

O  segundo  réu  encontra  legitimidade  na  condição  de  autor  do  delito  administrativo  porquanto  teria  se
beneficiado do comportamento ímprobo da primeira ré nos termos do artigo 3º da Lei de regência que assim
dispõe:

"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."

É  caso,  assim,  de  extensão  subjetiva  da  legitimidade  passiva.  Na  hipótese  dos autos,  resta  evidente  o
preenchimento de tal requisito porquanto do segundo réu, até por ter sido agente político durante vários anos
tinha a plena ciência do alcance de seus atos.

Importa consignar que é tênue a linha divisória entre o público e o privado, mas indispensável que o agente
público tenha nítida distinção. Ao assumir cargo público não assume o agente, concomitantemente com as
funções inerentes às suas responsabilidades, os bens públicos como se a si pertencessem de modo irrestrito.
Imprescindível que faça a separação inarredável do que lhe pertence como patrimônio pessoal e, portanto, de
livre disposição e gozo e do que pertence ao Estado, custeado por toda a população e, por isso, a ser utilizado
com parcimônia, sabedoria, eficiência e nos limites da legalidade e da moralidade.

A questão fática dos autos é absolutamente incontroversa.

Reconhece a primeira ré que se desviou de seu itinerário para oferecer transporte ao ex-governador do DF e
este assume ter sido transportado, não havendo sequer impugnação quanto às datas mencionadas na inicial.
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O segundo réu, vale mencionar, reconhece expressamente em sua peça de defesa o transporte noticiado na
inicial afirmando que "O requerido, ao acompanhar a Governadora em compromissos oficiais, não tratava de
interesses particulares e,  em nenhum momento,  o fez para tirar  qualquer  proveito pessoal.  Na verdade,
atendia a convite da Governadora para acompanhá-la, o que considerou apropriado para o momento, uma
vez que se tratava de fase em que a nova titular do Poder Executivo buscava colher todas as informações para
se situar bem nas funções que lhe cumpria desempenhar. Acrescente-se que os eventos de que participou a
convite da Governadora diziam respeito a programas e projetos iniciados na gestão do requerido, o que o
credenciava  e,  mais  do  que  isso,  até  lhe  impunha  o  dever  de  prestar  todas as  informações sobre  sua
concepção, filosofia e possíveis desdobramentos."

Pois bem. Resta evidente que os réus tinham plena ciência do uso indevido de transporte público além dos
limites legais e a finalidade, de cunho eleitoral segundo o autor, se mostra crível diante da prova dos autos,
mormente diante dos documentos não impugnados de fls. 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

A  alegação  da  primeira  ré  de  que  necessitaria  de  informações do  ex-governante  sobre  as  obras então
inauguradas não pode ser levada em consideração, pois pueril. Qualquer informação poderia ser repassada
por outros inúmeros meios de comunicação que a todos estão disponíveis.  Por outro lado, evidente que o
segundo réu tinha plena consciência de que o transporte em tela não mais lhe servia na condição de agente
político e tinha inteira ciência dos aspectos eleitorais envolvendo as inaugurações em questão.

O segundo réu chega a argumentar  que "qualquer  um que queira  desfrutar  a  contribuição de outrem ou
mesmo a simples companhia está sujeito a convidá-lo e a oferecer-lhe tratamento em acordo com as regras
de urbanidade e da boa convivência social, que incluem, no mínimo, apanhar e deixar o convidado em sua
residência, como ocorreu no caso." (fls. 179). Ora, assume o segundo réu desconhecer ou não querer fazer a
devida distinção do que é conduta pública e particular. Por óbvio, o mencionado pelo aludido réu se refere a
atos praticados na esfera privada. No entanto, transportando-se a questão para o âmbito público, não se trata
de "mera aplicação de regras de urbanidade e de boa convivência social" mas sim da utilização de bem público
de elevado custo de manutenção, a ser utilizado, portanto, em situações peculiares no estrito cumprimento do
mister público e por quem efetivamente exerça função pública.

Dos réus, uma governadora e o outro ex-governador e então candidato a cargo político, era esperada conduta
diversa, eis que sequer podem alegar o desconhecimento das leis e dos princípios da Administração Pública.

In casu, absolutamente aviltado o princípio da moralidade pública ao utilizarem os réus de bem público para
fins estritamente pessoais. Vale mencionar que se trata, na espécie, de um dos transportes de mais elevado
custo que existe, o que caracteriza, indubitavelmente, lesão ao erário.

Se há conflito entre o interesse público e o pessoal do agente público age este em absoluto desacordo ao
privilegiar interesse seu sob motivação falaciosa de relevante benefício público.

Na hipótese  dos autos,  todavia,  embora a quebra de moralidade pelo uso para fins particulares de  coisa
pública seja evidente e se mostre como condição ao reconhecimento do ato ímprobo, não se deve aplicar o
disposto  no  artigo  11  da  Lei  8.429/92  porquanto  este  tem  caráter  meramente  subsidiário  na  falta  de
capitulação própria (arts. 9º ou 10) da conduta apontada.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, com fundamento no artigo
10,  XIII,  da  Lei  8.429/92 ao  pagamento  do  dano causado  ao  erário  concernente  aos deslocamentos do
segundo réu no helicóptero prefixo PP -JDR nos dias 17, 18, 20, 22, 30 e 31 de maio de 2006 nos trajetos
originados e destinados ao heliponto da residência do segundo réu, no Park Way, Saída Sul e em sua Fazenda
em Luziânia/GO, no que se refere ao custo de tais deslocamentos, o que engloba o custo proporcional da
manutenção da aeronave, combustível e tripulação, a ser apurado o quantum em liquidação de sentença por
arbitramento. Condeno os réus, ainda, ao pagamento de multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor do
dano apurado, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92.
Sem honorários. Custas finais pelos réus.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de maio de 2010.

Gislaine Carneiro Campos Reis
Juíza de Direito Substituta
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Processo Incluído em pauta : 12/05/2010
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