
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO 

DISTRITO FEDERAL -  DEPUTADO DISTRITAL RAFAEL PRUDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MÁRCIO ANDRÉ ALVES DO PRADO, brasileiro, casado, advogado, 

portador do da OAB/DF 19.266, do RG: 2.018862 – SSP/DF, inscrito no CPF nº 

701.858.321-72, com endereço profissional no SRTVN Quadra 702 Norte, Ed. Brasília 

Rádio Center, Ala “A”, Sala 3089, CEP: 70.719-900, CARLOS BERNARDO 

TAVARES BOMTEMPO, brasileiro,  casado, biólogo, portador do RG nº: 3.539.009 e 

inscrito no CPF nº: 717.390.847-72; residente e domiciliado na SQS 416, bloco N, apto 

101, CEP: 70.299-140, GULHERME UILSON DE SOUSA,  brasileiro, solteiro, 

professor, inscrito no CPF nº: 736.007.501-78, portador do RG nº: 2.340.599 SSP DF, 

residente e domiciliado na Qr 421 conjunto 18 casa 03 – Samambaia - DF – CEP: 72325-

121, cidadãos brasileiros e brasilienses, em pleno gozo dos direitos políticos, vem, com 

fundamento no artigo 85, da Constituição, na Lei Federal nº 1.079/50, no artigo 101 da 

Lei Orgânica do Distrito Federal e no Artigo 235 desta casa, apresentar DENÚNCIA, em 

face da prática de diversos crimes de responsabilidade, praticados pelo Senhor Ibaneis 

Rocha Barros Júnior, que atualmente ocupa o cargo de Governador do Distrito Federal, e 

que pode ser intimado no Gabinete do Governador, no Palácio do Buriti, Praça do Buriti 

Brasília - DF / CEP 70075-900, com base nos fatos e fundamentos a seguir, postulando 

desde já, a perda do cargo, bem como a inabilitação para exercer função pública, pelo 

prazo de oito anos. 

 

I – DOS FATOS 
 

No último dia 19 de fevereiro de 2021, em uma matéria do jornalista Luiz 



Vassalo na Revista Crusoé, intitulada “AS LIGAÇÕES PERIGOSAS DO 

GOVERNADOR OSTENTAÇÃO”, a população do Distrito Federal se viu diante de 

fatos e condutas praticados pelo Senhor Ibaneis Rocha Barros Júnior, governador do 

Distrito Federal. Muito se ouvia acerca de tais fatos. Contudo, a reportagem escancarou, 

com documentos, as práticas deletérias adotadas pelo Governador. 

 Inobstante o fato de que o Distrito Federal já passa por um dos piores 

momentos da sua história recente, com a pandemia do COVID-19, com a falência da 

saúde pública do DF, UTIs lotadas, atraso em cirurgias eletivas, falta de medicamentos, 

diversas denúncias de corrupção e nepotismo no IGES-DF, transporte público sucateado, 

ruas alagadas e cheias de buracos e ausência quase que total do governador na gestão dos 

principais problemas da nossa cidade, agora nos vemos diante de denúncias graves de 

corrupção, advocacia administrativa, enriquecimento ilícito, favorecimento de aliados, 

nepotismo, confusão entre público e privado, e muitas outras denúncias que escancaram 

a realidade das relações palacianas aqui no DF e o descaso do governador com a coisa 

pública, ao lidar do patrimônio do Distrito Federal. 

Para além do aspecto moral, as condutas detalhadas na referida matéria, 

em sua maioria, também se adequam às condutas tipificadas como crimes de 

responsabilidade cometidos pelo governador, razão pela qual se propõe a presente 

denúncia. 

Conforme se extrai da matéria da revista Crusoé o governador Ibaneis 

Rocha teria praticado uma série de atos que estão tipificados na Lei 1.079/50, consoante 

a lista a seguir: 

a) Eventual ingerência junto ao Banco de Brasília para a 
concessão de patrocínio a leilões em que o Governador participa como 
pecuarista;  

b) Eventual ingerência junto ao Banco de Brasília para a 
concessão de patrocínio ao Clube de Regatas do Flamengo, em valor 
superior à cota de patrocínio anual destinada a todos os projetos, 
sendo que o referido clube é o time de coração do Governador, além 
da concessão de benefícios a associações antes representadas pelo 
Governador; 

c) Pagamento, sem qualquer motivação suficiente, à luz do 
artigo 50 da Lei Federal nº 9.784/99, à empresa Sanoli, por meio da 
Secretaria de Estado de Saúde, sem a observância da ordem de 
pagamento, empresa essa patrocinada por advogados que possuem 
relação prévia com o Governador Ibaneis Rocha; 

d) Pagamento de auxílio, às empresas de transporte rodoviário, 
sem lastro financeiro e orçamentário, durante à pandemia, em razão 
de suposto equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após 



expedição de ofício da Associação das Empresas de Transporte e 
Mobilidade Urbana do Distrito Federal, presidida por advogada que 
foi Conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil na gestão em que 
o Governador Ibaneis Rocha foi presidente; 

e) Existência de uma série de contratações direcionadas no 
âmbito do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 
Federal, IGESDF, apontados pela Controladoria do órgão e 
solenemente ignorados pelo Diretor Presidente, pelo Conselho de 
Administração e pelo Governador; 

f) Contratação, por dispensa de licitação, de imóvel da empresa 
Comercial Perboni, patrocinadora de leilões em que o Governador 
participa como pecuarista e cujo sócio, Marcelo Perboni, participou 
de leilão promovido pelo próprio Governador, na cidade de Uberaba, 
em 5.2.2021, em plena pandemia e com o Distrito Federal 
necessitando de ações imediatas de seu Governante; 

g) Eventual interferência de parceiros para pagamentos, 
antecipados, de dívidas da CAESB, consolidadas judicialmente, em 
detrimento do regime de precatórios, conforme definido pelo 
Supremo Tribunal Federal, no RE 627242 AgR, da relatoria do 
Ministro Roberto Barroso; 

h) Nomeação do filho do segundo maior doador de sua 
campanha para presidir a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal, que gere orçamento de R$ 110 milhões. 

i) Suspensão de pagamento de ITBI em atos declaratórios da 
Secretaria de Economia, não publicados no Diário Oficial do Distrito 
Federal, quando da transferência de bens imóveis para a ex-esposa do 
Governador, gerando prejuízo ao erário. 

 

Ademais, a pífia gestão do Governador quanto à pandemia da Covid-19, 

além de demonstrar a sua incompetência, revela o seu descaso completo com direitos e 

garantias fundamentais e sociais, tais como a saúde. Assim, para fins pedagógicos e para 

facilitar a compreensão da denúncia, limitar-se-á aos fatos acima citados. 

 

II– DO DIREITO 
 

II.1 – Dos crimes de responsabilidade – Gravidade da conduta 
 

Antes mesmo de aprofundar cada conduta apontada como crime de 

responsabilidade, é preciso fazer alguns apontamentos sobre o crime de responsabilidade. 

Entendemos que o detentor do poder eletivo deve agir de acordo com as normas de 

regência, afinal de contas, as competências do Governador estão expostas na Lei Orgânica 

do Distrito Federal. De fato, a eleição não é um salvo conduto para que o governante aja 



de forma irresponsável. Nesse particular, destaque para o ensinamento de José Afonso da 

Silva: 

 
“Nos regimes democráticos não existe governante 

irresponsável. Não há democracia representativa sem 

eleição.”1 

 

No mesmo sentido é o que se extrai da lição do Ministro Paulo Brossard, 

que também busca demonstrar que o governante deve agir com responsabilidade, algo 

que não se verifica no denunciante: 

 
“Mas a só eleição, ainda que isenta, periódica e lisamente 

apurada, não esgota a realidade democrática, pois, além de 

mediata ou imediatamente resultante de sufrágio popular, 

as autoridades designadas para exercitar o governo devem 

responder pelo uso que dele fizeram uma vez governo 

irresponsável, embora originário de eleição popular, pode 

ser tudo, menos governo democrático”.2 

 

Dessa forma, um governo irresponsável, além de se afastar da população 

que o elegeu, acaba por praticar atos em descompasso com a lei, afastando-se da 

responsabilidade acometida ao cargo para o qual foi eleito. 

Em que pese existir discussão doutrinária acerca da natureza criminal do 

crime de responsabilidade, é certo que este se refere às infrações político-administrativas 

(crimes de natureza política) praticadas por detentores de  altos cargos públicos, descritos 

na legislação específica (Lei 1.079/50 – recepcionada pela Constituição Federal, bem 

como no artigo 101 da Lei Orgânica do Distrito Federal).  

Para além disso, cumpre destacar que, consoante a melhor doutrina, não 

basta a verificação da simples conduta é preciso demonstrar a efetiva gravidade da conduta 

imputada à Autoridade, sobretudo pelo trauma relacionado à interrupção do mandato 

conferido pelo povo.  

Sendo assim, é preciso que as condutas do governador sejam extremamente 

graves e que tenham o escopo de fulminar as bases constitucionais, na forma do artigo 85 

de nossa Carta Magna bem como do artigo 101 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Em breve síntese, é preciso demonstrar que o Governador Ibaneis Rocha 

dá as costas para a Constituição Federal, para a Lei Orgânica e para as normas que 

                                                      
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 35ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012. 
Pág. 550 
2 PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment, Porto Alegre, Livraria do Globo, 1965. Pág. 9. 



regulam a sua atuação. Com efeito, não lhe é lícito agir em descompasso com tais regras. 

E é isso que se verifica nas condutas destacadas, todas praticadas de forma 

aberta e expressa pelo denunciado, a ponto de serem todas compiladas e esquematizadas 

em uma matéria de revista, com a clareza e o detalhamento de quem não se preocupou 

sequer em agir de modo discreto, mostrando além de descaso com o regramento 

constitucional e legal, mas também um deboche com a população do Distrito Federal que 

o elegeu sob a expectativa de que por ser um “outsider” não traria os “vícios” dos 

políticos tradicionais. 

Portanto, além das condutas tipificadas na Lei 1.079/50, o Governador 

também se olvidou de todas as suas promessas de campanha, enganando toda a população, 

que acreditou em um programa de trabalho e se vê alijdada desses planos, em razão da 

mudança diametral de conduta do Governador. 

Assim, passa-se a destacar as condutas criminosas que, em interpretação 

sistemática, não levam a outra conclusão senão aquela em que o denunciado não detém 

quaisquer condições de ocupar o cargo de governador do Distrito Federal, de modo que 

se postula o acolhimento da presente denúncia, com a abertura do processo de 

impedimento do Governador Ibaneis Rocha. 

 
II. 2 – Das condutas criminosas 

 

II.2 a) Eventual ingerência junto ao Banco de Brasília para a concessão de patrocínio 

a leilões em que o Governador participa como pecuarista; (art. 9º, 7, da Lei 1.079/50) 

 
A primeira conduta reputada como criminosa se confunde com a utilização 

privada de uma instituição pública. Assim escreveu o jornalista Luiz Vassalo na matéria 

da revista Crusoé no tópico “Rei do Gado”: 

 

Além de amigo e advogado de Ibaneis Rocha, Cleber Lopes é parceiro 
do escritório de advocacia do governador. Juntas, a banca dele e a de 
Ibaneis atuam na defesa da notória família Picciani na Operação Lava 
Jato. Enquanto os advogados do escritório do governador atuam nas 
ações de improbidade, Cleber tem cuidado dos processos na esfera 
criminal. O esforço conjunto coincide com uma das mais recentes 
aventuras de Ibaneis no mundo dos negócios: o governador arrendou, 
por valores ainda desconhecidos, a fazenda Monte Verde, de 
propriedade do enrolado exdeputado fluminense Jorge Picciani, seu 
correligionário no MDB e patriarca da família. Na prática, a 
propriedade, localizada no município mineiro de Uberaba, não pode 
ser vendida por ser alvo do bloqueio judicial pedido pelo Ministério 
Público. Os Picciani estão sob suspeita de lavar dinheiro de propinas 
por meio de suas fazendas e da venda de gado. No início deste mês, 
Ibaneis promoveu na cidade mineira um leilão que levou o seu nome  



Leilão Nelore Ibaneis – e teve transmissão ao vivo em um canal de 
televisão especializado em agronegócio. O governador, por óbvio, 
estava presente. O evento rendeu. Por algumas vezes, o martelo foi 
batido para negócios que ultrapassavam a casa dos três dígitos. Entre 
os compradores, que poderiamdar lances pessoalmente ou à distância, 
por telefone, havia artistas, ao menos um advogado estrelado, desses 
que também aparecem em processos da Lava Jato, e uma neta de 
Jorge Picciani. Ibaneis Rocha dividiu a organização do leilão com 
outros dois amigos do peito. Um deles é o pecuarista de Manaus Aciole 
Castelo Branco. O outro é Marcelo Perboni, empresário que 
recentemente ganhou a ribalta ao abrir as portas de sua mansão no 
Lago Sul de Brasília para comemorar a eleição de Arthur Lira para a 
presidência da Câmara dos Deputados. O evento foi realizado a 
pedido da deputada federal Celina Leão, do mesmo Progressistas de 
Lira, que até o início do ano foi secretária de Esportes no governo de 
Ibaneis Rocha. As famílias de Perboni e do governador se frequentam. 
Em 2019, Ibaneis e Perboni foram protagonistas de outro leilão de 
gado Nelore. O evento foi anunciado tendo o BRB, o banco público de 
Brasília, controlado pelo governo local, como patrocinador – Ibaneis 
já era governador. A marca do banco aparecia em destaque no 
material de divulgação do leilão. O BRB também ganhou 
agradecimentos especiais do locutor oficial. Apesar das fartas 
evidências do patrocínio oficial, em mais uma evidente mistura de 
interesses, procurado por Crusoé o banco negou ter destinado 
recursos para o leilão. A explicação foi que a exposição da marca se 
deu por iniciativa dos próprios organizadores, sem qualquer 
contrapartida. 
 

Com efeito, a matéria não deixa dúvidas. O leião Amazonas Distrito 

Federal foi patrocinado pelo BRB. Naquele evento, o Governador Ibaneis Rocha era um 

dos participantes. O prospecto do leilão não deixa dúvidas acerca do patrocínio da 

instituição bancária. Indaga-se: Qual é a razão para tanto? Qual o retorno para o Banco? 

Se o Governador não participasse, a instituição teria patrocinado? 

De fato, não se tem conhecimento de que o BRB teria um histórico de 

atuação em leilões. Por que, só agora, que o governador é pecuarista, o Banco passa a 

patrocinar tais eventos? É no mínimo incompatível. Há mais. Tal patrocínio parece se 

afastar do escopo de atuação do Banco. 

Veja-se, a propósito, informações retiradas de seu sítio eletrônico, acerca 

das modalidades de patrocínio: 

 

“O BRB patrocina projetos nas áreas de arte e cultura, de 

causas sociais, de comunidade, de entretenimento, de 

esporte, de meio ambiente, e de negócios, que possam trazer 

retorno de imagem institucional e que propiciem benefício 

fiscal, negocial e/ou social e que, além disso, contemplem 



a sua região de atuação e influência e/ou públicos de 

interesse."3 

 

O mesmo sítio eletrônico indica que não serão apoiados pelo Banco 

projetos vinculados a parentes, em até terceiro grau, de membros estatutários e 

administradores do conglomerado. O Estatuto Social do Banco indica, em seu artigo 17, 

que são considerados administradores os membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria Colegiada. Além disso, cabe ao Governador do Distrito Federal a indicação do 

Presidente das instituições financeiras do Distrito Federal, na forma do artigo 60, XXXV, 

de nossa Lei Orgânica.  

O que se extrai disso é que o BRB não poderia patrocinar eventos 

diretamente ligados aos seus membros estatutários e nem à sua Diretoria. Para os fins de 

evitar qualquer suposição de eventual irregularidade, o Banco não poderia patrocinar 

eventos os quais o Governador faça parte, uma vez que, ainda que não seja membro 

estatutário ou Diretor, detém a exclusiva competência de indicação outrora mencionada, 

sendo que eventual patrocínio poderia sugerir, por certo, conflito de interesse e benefício 

próprio. 

Assim, tal conduta tem tipificação na Lei 1.079/50, Lei dos crimes de 

Responsabilidade no artigo 9º, 7 da Lei 1.079/50: 

 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 
administração: (...)  
 
(...)7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 
decôro do cargo. 
 
Ora, a impressão que se tem é que alguns perderam a noção dos princípios 

da moralidade pública, principalmente uma parcela dos políticos, como é o caso do 

governador Ibaneis Rocha,e agora, muito provavelmnte influenciado pelo presidente Jair 

Bolsonaro, resolveram “escrachar” seus podres, sem qualquer pudor ou constrangimento 

de cometerem dos mais singelos aos mais graves delitos. 

Há alguma dúvida de que o BRB teria patrocinado os leilões promovidos 

pelo ogvernador e seus amigos, para atender os interesses dos envolvidos no leilão? Será 

se o BRB patrocinaria um leilão de gado nelore, para atender interesses de pecuaristas do 

estado do Amazonas? A resposta, em tese, é sonoramente NEGATIVA. 

Por esta razão, resta claramente demonstrado que por ter agido com intuito 

de influenciar o patrocínio do BRB em uma atividade particular, em outro estado e onde 

ele era um dos beneficiados, teria cometido crime de responsabilidade previsto no artigo 

                                                      
3 Disponível em https://novo.brb.com.br/sobre-o-brb/patrocinios/. Acesso em 1.3.2021, às 20h11.  



9º, inciso 7 da Lei 1.079/50 por ter procedido de modo incompatível com a dignidade, a 

honra e o decôro do cargo. 

E não acaba por ai. 

 

II.2.b) Eventual ingerência junto ao Banco de Brasília para a concessão de 

patrocínio ao Clube de Regatas do Flamengo, em valor superior à cota de patrocínio 

anual destinada a todos os projetos, sendo que o referido clube é o time de coração 

do Governador, além da concessão de benefícios a associações antes representadas 

pelo Governador; 

 

Como se não bastasse patrocinar um leilão de gado, em que o Governador 

era participante e beneficiário direto do leilão, o seu time do coração também não poderia 

ficar de fora. 

Conforme a mesma matéria a revista Crusoé, o senhor governador tem 

“Um banco pra chamar de seu”: 

 

O leilão de gado que trazia o BRB como patrocinador é só a ponta da 
relação conflituosa que mistura o banco público com interesses 
privados do governador. Time do coração de Ibaneis, o Flamengo 
ganhou um contrato de patrocínio de 96 milhões de reais com o banco 
– a camisa do time leva a marca do BRB em sua área mais nobre desde 
julho do ano passado. A relação pessoal do emedebista com o clube 
levou à abertura uma investigação sobre o contrato. Recentemente, 
como informou , o Ministério Público de Contas pediu a suspensão dos 
pagamentos. Um ex-analista de marketing do Flamengo foi nomeado 
como assessor da Secretaria de Comunicação do governo, órgão por 
onde passam os patrocínios do BRB. Clientes do escritório Ibaneis 
Rocha Advocacia também passaram a ter uma relação especial com o 
banco. Em fevereiro de 2020, a Associação Nacional dos Servidores da 
Justiça do Trabalho, conhecida como Anajustra, firmou uma parceria 
com o BRB para que seus filiados tenham acessos a linhas de crédito 
especiais. Hoje, o banco fornece até um “cartão de crédito” exclusivo 
para os associados. A Anajustra é parte do mais significativo capítulo 
da construção do império de Ibaneis na advocacia. Quando advogado, 
o governador atuou em diversas ações para garantir reajustes 
pleiteados judicialmente por servidores do próprio Judiciário. Os 
processos renderam dezenas de milhões de reais ao escritório. O laço 
é tão estreito que a Anajustra funciona em um imóvel de propriedade 
do próprio Ibaneis. Em 2019, o presidente da associação, Antônio 
Carlos Parente, aparece como comprador, por 2 milhões de reais, de 
uma casa que era do governador. Parente minimiza a influência do 
governador na entidade. Nega, por exemplo, que Ibaneis tenha atuado 
no contrato com o BRB. O banco, por sua vez, sustenta que nos últimos 
dois anos firmou “uma série de parcerias com associações, federações 



e órgãos de classe de diferentes setores com o objetivo de ampliar e 
diversificar sua base de clientes”. 
 
Assim como no caso do patrocínio do leilão de gado, o patrocínio do BRB 

ao clube do coração do governador também se tipifica no artigo 9º, inciso 7 da da Lei 

1.079/50, uma vez que resta muito claro que o patrocínio atendeu os interesses do 

governador, razão pela qual o proprio Ministério Público de Contas ter pedido uma 

investigação sobre o caso 

Pra além do fato de que o governador teria agido de modo a favorercer o 

seu time do coração com o patrocínio do BRB, é fundamental destacar ainda que 

conforme a matéria um ex-analista de marketing do Flamengo foi nomeado como assessor 

da Secretaria de Comunicação do governo, órgão por onde passam os patrocínios do BRB, 

o que expõe ainda mais a relação promiscua entre o público e o provado, quando se trata 

das relaçõs do governador Ibaneis e o patrimônio público do DF. 

Por outro lado, o patrocínio ao Flamengo, sem ingressar no mérito do 

retorno financeiro, que por si só já seria questionável, jamais foi esclarecido acerca de sua 

forma. Com efeito, de acordo com pesquisas simples no Diário Oficial, a cota de 

patrocínio esportivo do BRB é bem menor do que o valor pago ao clube carioca. E por 

que o Flamengo e não outro clube? Qual estudo foi realizado? Nenhum. E os resultados 

também sequer foram demonstrados. 

A única resposta possível é que o interesse pessoal do governador 

influenciou, por certo, a escolha daquela agremiação. Vale dizer, apenas a título de 

exemplo, que os três últimos governadores eleitos do Distrito Federal, José Roberto 

Arruda, Agnelo Queiroz e Rodrigo Rollemberg são torcedores do Botafogo de Futebol e 

Regatas. 

Contudo, nenhum deles ousou sequer mencionar a possibilidade de 

utilização do recurso público para patrocinar um time de outro Estado. É, pois, um desejo 

próprio, que denota a confusão entre o público e o privado 

 

Ainda não acabou. 

II.2.c) - Pagamento, sem qualquer motivação suficiente, à luz do artigo 50 da Lei 

Federal nº 9.784/99, à empresa Sanoli, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, 

sem a observância da ordem de pagamento, empresa essa patrocinada por 

advogados que possuem relação prévia com o Governador Ibaneis Rocha; 

 

Outro ponto que chama a atenção dos leitores da revista Crusoé e de toda 

a populção do Distrito Federal, é o fato de que, segundo a matéria um dos credores do 

GDF, a empresa Sanoli teria sido passada na frente na lista de pagamentos, sem qualquer 



fundamentação legal para isso, em desacordo com o que preconiza o artigo 50 da Le 

Federal 9.784/99. 

 

Segue a parte da matéria explicando o fato: 

 

O empréstimo de _ milhões 
Crusoé obteve, com exclusividade, a cópia de um contrato de 
empréstimo de 6 milhões de reais firmado entre o escritório de Caio 
Rocha, filho de Cesar Asfor Rocha, ex-presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, com o escritório de advocacia do governador. 
Caio e o pai são figuras conhecidas da crônica político-policial-
jurídica recentente. Cesar Asfor é investigado pela suspeita de ter 
vendido a decisão que enterrou a Operação Castelo de Areia, aquela 
que poderia ter antecipado em alguns anos muitas das descobertas da 
Lava Jato. Juntos, pai e filho também foram denunciados por receber 
2,6 milhões de reais supostamente desviados da Fecomércio do Rio em 
um esquema de exploração de prestígio para obter decisões favoráveis 
no STJ. A relação com Ibaneis passa ao largo dessas duas histórias, 
mas também chama atenção. Caio Rocha repassou os 6 milhões à 
banca de Ibaneis mediante a garantia de que faria jus a 10% do valor 
de uma longa lista precatórios que a banca de Ibaneis tem a receber 
do próprio governo do Distrito Federal. Acontece que, ao mesmo 
tempo em que aparece emprestando dinheiro à banca do governador, 
o escritório de Caio Rocha aparece intermediando pagamentos de 
precatórios pelo governo e defendendo outros interesses de 
empresários que tentam, junto à administração Ibaneis, receber 
valores atrasados – algo que depende, invariavelmente, da boa 
vontade de quem tem a caneta na mão. O filho do ex-ministro do STJ 
representa, junto ao governo de Brasília, a companhia Sanoli, que até 
dezembro de 2020 manteve contratos milionários para fornecer 
alimentos a hospitais públicos e é, hoje, a maior credora do Distrito 
Federal. Só em precatórios a empresa tem 265 milhões de reais a 
receber. É Caio quem negocia esses pagamentos junto ao governo. Na 
outra frente, a da liberação de valores relativos a contratos firmados 
com a administração local, Caio Rocha conseguiu fazer com que a 
Sanoli passasse à frente na fila de credores e conseguisse receber � 
milhões de reais antes da hora. O advogado deixou seu rastro nessa 
história registrado em papel. Em julho do ano passado, ele protocolou 
na Secretaria de Saúde um pedido para adiantar os repasses à Sanoli. 
No mesmo dia, foi atendido pelo então secretário, Francisco Araújo 
Filho, por meio de um despacho determinando que ficava 
imediatamente autorizada a “quebra da ordem de pagamento” para 
atender o pleito. Francisco Filho, nomeado por Ibaneis, já não está 
mais no governo e agora anda de tornozeleira eletrônica. Ele foi alvo 
da Operação Falso Negativo, que descobriu esquemas de fraudes na 
compra de testes de coronavírus pelo governo. A Crusoé, Caio Rocha 
afirmou que a transação com o escritório do governador é algo 
corriqueiro no mercado de crédito e está devidamente declarada à 



Receita Federal. Ele nega que a operação esteja relacionada aos seus 
pleitos junto ao governo de Ibaneis Rocha. 

 
Em primeiro lugar, a decisão que determinou o imediato pagamento da 

dívida, violando a ordem cronológica de pagamento, como toda e qualquer decisão 

administrativa, deveria estar motivada. Isso é a regra constante no artigo 19 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal e do artigo 50, da lei Federal 9.784/99.  

Não basta que o Secretário Francisco diga se tratar de relevante interesse. 

Qual? De quem? E de quem foi a ordem. É bastante intrigante que um advogado, que 

emprestou dinheiro para o escritório do Governador que está licenciado, é verdade, no 

momento em que ele passa a atuar para a empresa Sanoli, tal empresa recebe mais de R$ 

8 milhões de pagamento, por serviço realizado, é certo, mas fora da ordem cronológica. 

Veja-se que o pagamento dos valores na ordem cronológica é decorrência 

de imperativo legal. Eis o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº  8.666/93:  

 

Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas 

licitações terão como expressão monetária a moeda 

corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, 

devendo cada unidade da Administração, no pagamento das 

obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 

realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para 

cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 

presentes relevantes razões de interesse público e mediante 

prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 

publicada. 

 

Não há publicidade de tais fatos e, portanto, não foram conhecidas as 

supostas razões relevantes. O que se tem, no presente caso, é uma ligação no mínimo 

curiosa entre um advogado e o Governador, o que resultou no pagamento ilegal realizado. 

E veja-se que não basta, exclusivamente, dizer que há razões de interesse público. É 

preciso dizer qual, sob pena de ausência de motivação.  

Veja-se, à propósito, a decisão do Secretário de Estado sobre o 

requerimento da Sanoli: 

 

Trata-se de requerimento (43274557) formulado pela 

empresa SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTAÇÃO LTDA, de quebra da ordem dos 



pagamentos nos processos em que a requerente é credora, 

com fundamento no Decreto Legisla:vo nº 2.284/2020, que 

reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, 

com efeitos até 31 de dezembro de 2020, no âmbito do 

Distrito Federal. Considerando que referido Decreto é 

válido exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 

notadamente para as dispensas do a:ngimento dos 

resultados fiscais, diante do que exposto, encaminho os 

presentes autos ao Fundo de Saúde do Distrito Federal para 

conhecimento e adoção das medidas necessárias ao 

atendimento do pleito, ficando, desde já autorizada a quebra 

da ordem de pagamento para todas as empresas de 

alimentação que mantém contrato com esta Secretaria de 

Estado de Saúde, por estarem presentes relevantes razões 

de interesse público que o justifiquem. Atenciosamente, 

FRANCISCO ARAÚJO FILHO Secretário de Estado de 

Saúde 

 

Não há, pois qualquer motivação. A referida conduta, além de muito 

estranha, é completamente ilegal. A ligação entre o Governador e advogado da empresa 

parece ser determinante para que o pagamento da empresa tenha sido feito em desacordo 

com as prescrições legais. Assim, além da relação de compadrio, há, claramente, a 

ordenação de despesas não autorizadas por lei, o que é, crime de responsabilidade, neste 

caso tipificado tanto nos artigos 9º, 7, quanto no artigo 11, 1 da Lei 1.079/50, abaixo 

citados: 

 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 
administração: (...) 
 (...) 7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 
decôro do cargo. (...) 
 
(...) Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros 
públicos: 
 
1 - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das 
prescrições legais relativas às mesmas; 
 

   Nesse particular, cumpre observar que também o antigo Secretário de 

Estado de Saúde, Senhor Francisco de Araújo Filho também incorre no crime de 

responsabilidade.  



 

II.2.d) - Pagamento de auxílio, às empresas de transporte rodoviário, sem lastro 

financeiro e orçamentário, durante à pandemia, em razão de suposto equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, após expedição de ofício da Associação das 

Empresas de Transporte e Mobilidade Urbana do Distrito Federal, presidida por 

advogada que foi Conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil na gestão em que 

o Governador Ibaneis Rocha foi presidente; 

 

Como diz o ditado, “quem tem amigos não morre pagão”  no caso do 

governador Ibaneis, realmente não morre mesmo, porque uma coisa que ele sabe ser é 

generoso com e muito grato aos amigos que tem. 

Um dos maiores problemas de nossa cidade é o transporte coletivo, 

especialmente os ônibus. 

As passagens caras, a frota sempre muito reduzida, péssima qualidade dos 

ônibus, veículos lotados, ônibus velhos e sem manutenção. Não é raro encontrarmos 

ônibus parados nas pistas do DF e os passageiros do lado de fora esperando outro ônibus. 

Não é de hoje que o transporte coletivo do DF é um problema, como 

também não é de hoje que as empresas de ônibus cessionárias, normalmente finaciam as 

campanhas de candidatos a governo e Deputados Distritais e Federais. 

Uma das maiores reclamações das empresas de ônibus atualmente é o 

prejuízo causado pela pandemia, que fez com que o número de passageiros diminuisse. 

Entretanto, mesmo o governador tendo autorizado o aumento da Tarifa 

Técnica, ainda resolveu dar uma ajudinha para as empresas, também com intuito de 

atender um pedido de uma amiga antiga da época em que presidiu a OAB/DF, conforme 

podemos constatar desta parte da máteria da revista Crusoé: 

 

Mais amigos 
O filho do ex-presidente do STJ não foi o único a obter decisões 
favoráveis no governo do Distrito Federal. Pelo menos outras duas 
pessoas próximas ao governador têm obtido êxito em pedidos de 
liberação de verbas. Um dos casos envolve empresas de ônibus 
representadas por Carolina Petrarca, com quem Ibaneis tem uma 
amizade de mais de 15 anos. A relação entre os dois se estreitou nos 
tempos em que ele dirigia a OAB. No ano passado, Carolina Petrarca 
chegou a ser nomeada pelo governador como secretária de Educação. 
Na ocasião, ele elogiou seus dotes não como advogada, mas como 
administradora de restaurantes, sob o argumento de que era preciso 
ser um bom gestor para dirigir bem o sistema educacional de Brasília 
– exímia cozinheira, ela chegou a preparar pratos em jantares 



promovidos pelo governador. A aventura de Petrarca na secretaria 
duraria pouquíssimo tempo. 
A nomeação foi revogada no mesmo dia, sem maiores explicações. O 
maior feito de Carolina no governo se daria com ela fora do governo. 
Graças a ela, a gestão Ibaneis liberou um auxílio emergencial de �� 
milhões de reais no ano passado a empresas de ônibus que atuam no 
Distrito Federal. A advogada preside uma associação do setor e foi a 
responsável pelas tratativas que resultaram na liberação da bolada, 
destinada oficialmente a ajudar as companhias que enfrentavam 
problemas financeiros em razão da pandemia. Carolina Petrarca diz 
não ver “conflito de interesses” na sua relação com o governador. Ela 
afirma que costuma tratar dos assuntos relacionados às empresas de 
ônibus apenas com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, e não 
com o amigo Ibaneis. O outro caso envolvendo um amigo do 
governador envolve o pagamento a uma empresa que obteve, na 
Justiça, o direito de ser indenizada em razão de atrasos em 
pagamentos de contratos com o governo local. Em condições normais 
de temperatura e pressão, a liberação da indenização teria de 
obedecer a uma longa e demorada fila. Só que, no caso concreto, o 
pagamento saiu mais cedo graças à atuação de Cleber Lopes de 
Oliveira, que além de amigo é advogado pessoal de Ibaneis. 
Criminalista, Cleber Lopes quase não aparece em processos cíveis, 
mas tem representado, fora dos autos, a Empresa Sul Americana de 
Montagens, a Emsa. A Crusoé, o diretor jurídico da firma, Marcos 
Labre de Freitas, admitiu ter contratado Cleber Lopes para costurar 
acordos para o receber do governo pagamentos atrasados – ele alega, 
porém, que não sabia da proximidade do advogado com o governador. 
O pagamento milionário era devido pela Caesb, a companhia pública 
de saneamento do DF. Cleber Lopes conseguiu fazer um acordo para 
liberar de imediato 1,6 milhão de reais — no total, a negociação chega 
a 7 milhões. Pela mesma empresa, ele ainda tenta destravar 
pagamentos devidos pela empresa estatal que controla o Metrô de 
Brasília. Lopes afirma que atua para a Emsa “há vários anos” e que 
recebeu, em 2019, uma procuração para atuar pela empresa junto a 
assuntos do governo. Ele nega ter “facilidades” em razão de sua 
ligação com Ibaneis. “Meu amigo vira governador, mas eu não posso 
parar porque meu amigo virou governador.” 
 
Quanto a esse aspecto, cumpre destacar que o referido aumento fora 

desautorizado pelos pareceres técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade. A 

Procuradoria do Distrito Federal alertou a ilegalidade do aumento da tarifa técnica, 

conforme se verifica da reportagem a seguir em destaque: 

 

“A Consultoria Jurídica do Governo do Distrito Federal 

alertou sobre a falta de cobertura orçamentária para o 

pagamento das tarifas técnicas do transporte público. Em 

despacho no final de outubro, o consultor jurídico, Rodrigo 



Becker, cobrou da Secretaria de Economia explicações 

sobre a origem dos recursos que seriam pagos às empresas, 

segundo informou a reportagem da Rádio CBN Brasília. 

Esse parecer foi encaminhado poucos dias depois que o 

GDF resolveu revisar a tarifa técnica. O documento alerta 

para a falta de análise sobre a disponibilidade do 

dinheiro e para o impacto financeiro nas contas 

públicas. A Consultoria informou que a análise seria 

importante para subsidiar a decisão governamental, 

segundo a reportagem da emissora de rádio. 

Tarifa técnica é uma forma de compensação para a 

gratuidade a algumas categorias de trabalhadores, como os 

policiais e bombeiros, e assim remunerar concessionárias 

de transporte coletivo. 

Um mês antes da revisão das tarifas, a Procuradoria-Geral 

do DF já tinha feito outro alerta, já que não havia 

justificativa para o reajuste da tarifa. O parecer consta num 

documento assinado pelo consultor-adjunto Gabriel 

Silveira. A decisão do governo teria sido tomada de forma 

apressada e sem fundamentos considerados básicos na 

administração pública. 

O Ministério Público do Distrito Federal informou à Rádio 

CBN Brasília que irá investigar o governo distrital, que não 

teria levado em consideração esses dois pareceres. O 

impacto orçamentário terá consequências retroativos a 

julho deste ano e se estenderá até 2023. Será de R$ 1,141 

bilhão. Algumas operadoras do sistema terão reajuste da 

tarifa em até 65%. A queixa é que esta revisão não teve a 

transparência necessária.”4 

 

Quanto ao auxílio emergencial, o Ministério Público de Contas, a partir de 

provocação feita pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, apresentou representação 

de modo a demonstrar a ilegalidade da concessão do auxílio emergencial.  

Como explicar as relações confusas entre amigos e governo, senão pela 

completa e clara vulneração do princípio da impessoalidade. As referidas denúncias, 

assim como nos itens anteriores também se enquadram como crime de responsabilidade, 

                                                      
4 Disponível em https://mistobrasilia.com/2020/10/29/gdf-ignora-dois-pareceres-contra-reajuste-da-tarifa-
tecnica/. Acesso em 2.3.2021, às 15h47. 



com enquadramento nos artigos 9º, incso 3 e 11º incoso 1 da Lei 1.079/50: 

 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 
administração: (...) 
(...) 3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, 
quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos 
contrários à Constituição; (...) 
(...) Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros 
públicos: 
(...) 1 - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem 
observânciadas prescrições legais relativas às mesmas; 
 

 

E apesar de serem tantas condutas ilicitas até agora apresentadas, 

infelizmente, como já dito anteriormente, o governador Ibaneis Rocha não tem 

compromisso com princípios, como os da legalidade e da moralidade, previstos no artigo 

37 na Constituição Federal. Outro ponto muito relevante destacado na matéria da revista 

Crusoé e que também se enquadra na Lei 1.0790/50 são as denuncias sobre o IGES-DF, 

que abaixo será apresentada. 

II.2.e) - Existência de uma série de contratações direcionadas no âmbito do Instituto 

de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, IGESDF, apontados pela 

Controladoria do órgão e solenemente ignorados pelo Diretor Presidente, pelo 

Conselho de Administração e pelo Governador; (art. 9º, 3) 

 

As relações verificadas no IGES-DF, revelam um capítulo vergonhoso 

desta trama, e mais uma das falsas promessas do senhor governador Ibaneis, que além de 

se somar ao seu rol de promessas descaradamente descumpridas, também se enquadra na 

Lei 1.079/50 no crime de responsabilidade. 

O Senhor governador, quando ainda era candidato, afirmava que acabaria 

com o IGES – DF, já que não era favorável a terceirização dos serviços de saúde do DF 

e que o IGES era um cabide de empregos e muitas outras bravatas eleitorais. 

Em 2019 quando assumiu o governo sua primeira medida tomada como 

governador do Distrito Federal, foi submeter à apreciação desta CLDF um projeto de 

ampliação do IGES-DF, abrangendo um número muito maior de hospitais e unidades de 

Pronto Atendimento no escopo de gestão do Instituto. Em síntese, delegou o serviço de 

saúde secundário a este Instituto. 

Para além do descumprimento de suas promessas, que já é muito grave, 

conforme bem demonstra a matéria, o IGES-DF se tornou um balcão de negócios, que já 

é objeto de várias investigações, tendo inclusive resultado na prisão do ex-secretário de 

saúde. 



 

Assim diz a matéria: 

 

Saúde investigada 
Desde o início da gestão de Ibaneis Rocha, a área da Saúde do governo 
tem sido alvo de várias investigações. Uma operação apurou, por 
exemplo, suspeitas de fraude na construção do hospital de campanha 
do estádio Mané Garrincha ao preço de 79 milhões de reais. Em outra 
investigação, foram descobertos mais indícios de desvios em 
contratações emergenciais em meio à pandemia. O Instituto de Gestão 
de Saúde, aquele que aluga por milhões um galpão do amigo do 
governador, emprega várias pessoas com ligações com Ibaneis. A vice-
presidente do instituto trabalhou com o emedebista na OAB. Uma das 
diretoras é cunhada de um sócio dele no escritório de advocacia. A 
irmã de outro sócio também ganhou um cargo. Uma amiga de 
Correntes, no Piauí, onde o governador passou a infância e 
adolescência, é outra que ocupa um cargo na cúpula do IGES. 
Contratos suspeitos do IGES continuam em vigor. Crusoé obteve onze 
relatórios produzidos pela controladoria do instituto que apontam 
irregularidades em diferentes gastos. Os documentos apontam desde 
direcionamento em licitações até uma farra de despesas com cartões 
corporativos. Um empresário que aparece em outra apuração, em que 
deputados locais são acusados de cobrar propina, ganhou um contrato 
para a construção de Unidades de Pronto-Atendimento mesmo não 
tendo apresentado na concorrência o menor preço. O MP suspeita de 
direcionamento na contratação. 
 
A farra na saúde do DF, além de ser uma atitude criminosa dos gestores 

envolvidos e do governador, tem efeitos nefastos para a população do Distrito Federal, 

que tem sofrido com a ausência de medicamentos, com equipamentos de radioterapia 

quebrados, com falta de médicos nos posto de atendimento, com impossibilidade de 

marcação de cirurgias e muitas outras dificuldades. 

A vida é o nosso patrimônio maior patrimônio, entretanto, infelizmente 

maus gestores estão mais preocupados com os seus patrimônios, não dando a mínima as 

mortes que são resultado direto da gestão ineficiente e criminosa da saúde pública do 

Distrito Federal, em especial pelo IGES-DF, que teria sido criado com intuito de 

desburocratizar a saúde e atualmente se tornou um cabide de emprego para os amigos de 

infância do governador Ibaneis e um balcão de negócios para os seus indicados. 

Vale dizer que um equipamento PET-Scan, imprescindível para o 

diagnóstico de doenças oncológicas, há muito não está em funcionamento. Ao contrário, 

ainda que exista um termo de ajustamento de conduta. No entanto, até os dias atuais, nada 

foi feito. 

Para além disso, a Controladoria do IGESDF realizou 11 auditorias em 

contratos realizados pela instituição e nos cartões corporativos. Há diversas conclusões 



pelo direcionamento da contratação, gastos não efetivos, de pagamentos superfaturados e 

de descumprimento das normas contratuais. Um dos ex-presidentes foi preso. Outro foi 

afastado pelo Conselho de Administração. E tudo isso decorre da atuação do Governador.  

A maneira que o IGES-DF vem sendo conduzido, sob a batuta do maestro 

Ibaneis Rocha também o torna responsável pelo seu resultado, bem como lhe faz ser 

enquadrado em mais um crime de responsabilidade, tipificado no artigo 9º, inciso 3 da 

Lei 1.079/50: 

 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 
administração: (...) 
 
(...) 3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, 
quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos 
contrários à Constituição; 

 
 
II.2.f) Da errática e tenebrosa gestão do Governador durante a pandemia da Covid-
19 – Art. 7º, 9, da Lei 1.079/50 
 
 

Por fim, é imprescindível lidar com a atuação do Governador, enquanto 

chefe do Poder Executivo, na liderança das ações relacionadas ao combate da Covid-19. 

Em um primeiro momento, o Governador destacou-se pelo fechamento das atividades, o 

que permitiu uma pretensa organização do sistema de saúde do Distrito Federal. 

Contudo, a sua coragem logo se dissipou. Diversos decretos foram 

editados, a posterior, liberando a realização de atividades. E o que se tem a partir disso é 

uma série de erros. O primeiro deles é a subestimação da doença. Ibaneis a tratou como 

se gripe fosse, em manifestação ao Jornal Estado de São Paulo, em 30.6.2020: 

 

"Vai lotar nada. Vamos tratar [a Covid-19] como uma gripe, 

como isso deveria ter sido tratado desde o início", disse 

Ibaneis.”5 

 

Vê-se, de logo, o erro na apreciação dos casos. Em primeiro lugar, o 

Governador determinou a construção do Hospital de Campanha do Mané Garrincha. 

Importante medida. O que não é possível é que a sétima colocada do chamamento público 

foi a contratada para a sua construção, com déficit de quase R$ 3 milhões. Tais fatos 

foram denunciados ao Tribunal de Contas, que está investigando a situação. 

O hospital foi desmobilizado. No dia 8.10.2020, o governador declarou 

                                                      
5 Disponível em https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/06/30/vamos-tratar-como-uma-
gripe-diz-ibaneis-sobre-casos-de-covid-19-no-df.ghtml. Acesso em 3.3.2021, às 10h57. 



não estar preocupado com a segunda onda da Covid-196 e no dia 14.10.2020, 

desmobilizou o Hospital de Campanha.7 Isso tudo sem explicar o porquê do pagamento a 

maior. Vale dizer que o referido hospital tinha capacidade de 197 (cento e noventa e sete) 

leitos. 

Além disso, a mesma empresa contratada para construir o Hospital de 

Campanha do Mané Garrincha – CONTARRP – também foi selecionada para construir o 

Hospital de Campanha da Ceilândia. O contrato, de nº 106/2020, foi assinado no dia 

9.7.2020, pelo valor de R$ 10.488.208,61 e, pasme-se, foi inaugurado no dia 21.1.2021, 

demonstrando-se a falta de gestão e prioridades para o combate à doença. 

O Hospital de Campanha da Papuda foi objeto de uma série de denúncias, 

sobretudo em relação à Empresa Contratada. O Hospital de Campanha da Polícia Militar 

também foi alvo de denúncias, tendo sido o pagamento da empresa vencedora do certame 

suspenso temporariamente, em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal.8 

Para além disso, a Operação Falso Negativo, que inclusive teve nova 

operação no dia 3.3.2021, veio desmascarar uma teia de crimes. Testes rápidos para a 

detecção da Covid-19 que teriam, em tese, a função de permitir que o Estado tivesse um 

cenário da transmissão da doença, foram comprados de empresas que não tinham 

expertise para vende-los, com preços superfaturados. O absurdo é tão grande que testes 

foram comprados de empresas de brinquedos e de alimentação. 

Para que se tenha ideia do tamanho do escândalo, a operação Falso 

Negativo resultou na prisão, determinada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, de toda a cúpula da Secretaria de Estado de Saúde, incluindo o então 

Secretário Francisco Araújo Filho9. Os esquemas eram escabrosos, aplicados à luz do dia, 

com direcionamento de compras de testes, abertura de editais inexequíveis, com prazos 

ínfimos. Já há decisão de bloqueio de valores das contas dos denunciados, no importe de 

R$ 10 milhões. No entanto, é impossível calcular o prejuízo às vidas dos cidadãos do 

Distrito Federal. 

A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no 

presente caso, aponta uma série de crimes praticados pelas autoridades. E, a princípio, o 

Governador sequer exonerou o Secretário. Apenas o afastou. Vale dizer que tais fatos 

ocorreram em abril, no início da pandemia. As prisões ocorreram no dia 25 de agosto de 

                                                      
6 Disponível em https://www.metropoles.com/distrito-federal/nao-temos-preocupacao-com-a-2a-onda-diz-
ibaneis-sobre-coronavirus-no-df. Acesso em 2.3.2021, às 16h52. 
7 Disponível em http://www.saude.df.gov.br/secretaria-de-saude-desativa-hospital-do-mane-garrincha/. 
Acesso em 2.3.2021, às 16h54. 
8 Disponível em https://www.metropoles.com/colunas/janela-indiscreta/tcdf-suspende-pagamentos-para-
gestora-do-hospital-de-campanha-da-pmdf. Acesso em 3.3.2021, às 10h59. 
9 Disponível em https://www.metropoles.com/distrito-federal/saiba-quem-sao-os-integrantes-da-cupula-
da-saude-do-df-alvo-de-prisao. Acesso em 3.3.2021, Às 11h03. 



2020. E, mesmo preso, o Governador apenas afastou o secretário, sendo que sua 

exoneração só ocorreu a partir do momento em que a sua prisão fora mantida por 

instâncias judiciais superiores. 

Não se pode afastar a responsabilidade do Governador sobre a questão. 

Ainda que formalmente não citado, é o responsável pela nomeação do Secretário e pelos 

atos de gestão do governo como um todo. 

Com efeito, o dinheiro desviado para a compra de testes rápidos poderia 

ser destinado à abertura de leitos, a auxílio emergencial para pessoas físicas e jurídicas, 

de modo a dar suporte para medidas mais extremas, como o fechamento de atividades 

econômicas. 

E não é só. Além da errática gestão nos hospitais de campanha, recheadas 

de denúncias, da prisão da cúpula da Saúde em decorrência da Operação Lava Jato, com 

o desvio de milhões de reais, há ainda a completa inexecução do Plano de Mobilização 

de Leitos, que serviria, ao menos em tese, para organizar o quantitativo de leitos da 

cidade, sendo acionado na medida em que determinados parâmetros fossem atendidos. 

O referido plano, no entanto, foi absolutamente desconsiderado. O 

Governador que, conforme já dito, dizia da necessidade de se tratar a Covid-19 como se 

gripe fosse, recusava a existência de uma segunda onda, alinhando-se ao Presidente da 

República, foi NEGLIGENTE ao desconsiderar o plano, deixando a cidade à deriva e 

permitindo a ocupação integral dos leitos. 

No dia 27.2.2021, a ocupação passou de 99%. Em números absolutos, 

havia 1 leito. E uma fila de mais de 80 pessoas para serem atendidas. Nesse particular, 

veja-se que, para além da Covid-19, qualquer outro paciente, de qualquer outra moléstia, 

não poderia ser atendido, legando-se a ele a morte, pelo absurdo desleixo do Governador. 

O Plano de Mobilização de Leitos está disponível no sítio eletrônico da 

Secretaria de Estado de Saúde10. De acordo com o referido plano, o Distrito Federal, por 

meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, deve adotar uma série de medidas de 

remobilização de leitos de UTI caso alguns parâmetros objetivos sejam alcançados. 

Destaque-se, nesse particular, trecho do item 3.2 do referido plano, que trata da 

necessidade de remobilização de leitos: 

 

“Recomenda-se que as fases de ativação da mobilização 

ocorra de forma gradual, obedecendo o intervalo mínimo de 

14 dias para permitir melhor observação do comportamento 

de disseminação da doença. A conversão e reversão de 

leitos de UTI necessitam de um intervalo de dias para sua 

                                                      
10 Disponível em http://info.saude.df.gov.br/plano-de-mobilizacao-de-leitoscovid-19-do-distrito-federal/. 
Acesso em 3.3.2021, às 11h36 



execução completa, tal como foram bem evidenciados na 

experiência anterior da própria rede SES/DF: 

• 5 a 7 dias para 10 leitos de UTI (Hospital Regional da 

Ceilândia e Hospital Regional de Samambaia). 

• 7 a 10 dias para 20 leitos de UTI (Hospital de Base, 

Hospital Regional da Asa Norte e Hospital Regional do 

Gama). 

• 14 dias para 40 leitos de UTI (Hospital Regional de Santa 

Maria). 

Esses quantitativo de dias estimados sofrem acréscimo de 1 

dia de higienização terminal quando da reversão, mudança 

de leito COVID para não-COVID. 

A Remobilização deverá obrigatoriamente considerar os 

seguintes critérios: 

• Média Móvel de Óbitos nos últimos 7 dias, observada, 

pelo menos, subida em dois períodos consecutivos de 7 

dias; 

• Taxa de Transmissão, observada, pelo menos, valor maior 

que 1,00 para dois períodos consecutivos de 7 dias; 

• Taxa de Ocupação de Leitos mantida acima de 80%, por, 

pelo menos, 1 período de 7 dias da última remobilização e 

que fique menor que 70% após concluída a fase de 

remobilização. Se essa taxa chegar à 90%, mesmo não 

ocorrendo período de 7 dias da última remobilização, 

deverá ocorrer nova remobilização de urgência e que essa 

taxa fique menor que 70% após concluída a fase de 

remobilização. Este indicador é considerado o mais 

importante e se sobrepõe aos dois primeiros.” 

 

Veja-se que o próprio documento estabelece uma série de critérios 

relacionados a percentuais de ocupação, aumento de média móvel e taxa de transmissão, 

como parâmetro específico para a mobilização de leitos. Ocorre que, de forma 

completamente irresponsável, o Governador agiu de forma atrasada. 

Já no dia 15.2.2021, a imprensa local já noticiava ocupação maior do que 

70 % dos leitos de UTI, com ocupação de 84%.11 Quanto à média móvel, em 26.2.2021, 

a Secretaria havia registrado um aumento de expressivos 72% do número de casos em 

                                                      
11 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/02/4906835-covid-19-df-
registra-738-novos-casos-ocupacao-de-leitos-de-uti-e-de-84.html. Acesso em 3.3.2021, às 11h42. 



comparação aos últimos 14 (quatorze) dias, sendo a média de 955 casos diários. Já o 

número de mortes também aumento, no mesmo período, em 12,5%.12 

Ademais, os últimos boletins epidemiológicos sobre a pandemia da Covid-

19, confeccionados pela Secretaria de Estado de Saúde demonstram, a não mais poder, 

que os critérios para a remobilização de leitos estão postos. A média móvel é crescente, 

por mais de 14 dias, a taxa de transmissão é maior do que 1 (1,08) e o percentual de leitos 

ocupados registrada no último domingo (28.2) foi de 97,46%13. Nota-se que, há mais de 

15 dias, o Governador sabia da necessidade de aumento dos leitos. 

Assim, a sua postura negligente foi responsável pelo incremento no 

número de casos e, por que não, do número de óbitos, pelo simples fato de descumprir o 

seu próprio plano de mobilização de leitos. 

Todas as informações acima acarretam uma conclusão apenas. O Distrito 

Federal deveria ter remobilizado leitos a partir do momento em que a média móvel de 

casos e mortes aumenta, que o percentual de leitos ocupados atinge 80% e, no fim de tudo 

isso, ultrapassa 90%. 

Não há alternativa no Plano de Mobilização de Leitos. Contudo, a letargia 

do Poder Executivo ensejou no drástico e desastrado fechamento de diversas atividades. 

Drástico porque impacta sobremaneira nas atividades comerciais, empresariais, escolares 

e nos serviços prestados em todo o DF. 

Observe-se que no último dia 2.3.2021, o Distrito Federal registrou 22 

óbitos. No dia 1.3.2021, foram 27 óbitos. O número de casos está em escalada. No dia 

dia, outrora citados, o Distrito Federal atingiu o número de 299.399 casos, com o total de 

4.887 óbitos. Há a gravíssima estatística de que, em algumas faixas etárias, a incidência 

de casos é de mais de 15% na população. 

Em números absolutos e considerando a pooulação estimada do DF, 

teremos um percentual de 10% de pessoas infectadas. É um percentual altíssimo. Não é 

possível que isso ocorra.  

Por óbvio que não se desconsidera a estúpida gestão federal da crise. E 

nela se apoia o Governador, sobretudo na questão relacionada à vacinação. No entanto, 

considerando o federalismo e as decisões da Suprema Corte, o Distrito Federal deveria 

fazer a sua parte para aplacar a doença. E o cenário mostra outra direção. Desídia, 

descompromisso, desvio de dinheiro, superfaturamento de obras e compras. 

Isso tudo demonstra, a não mais poder, a incidência dos tipos constantes 

na lei de responsabilidade. 

No caso da gestão da pandemia, aponta-se o disposto no artigo 7º, 9: 

                                                      
12 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/02/4909014-covid-19-df-
registra-aumento-de-72--no-numero-de-casos.html. Acesso em 3.3.2021, às 11h44. 
13 Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/02/28/covid-19-9746percent-dos-
leitos-de-uti-da-rede-publica-do-df-estao-ocupados.ghtml. Acesso em 3.3.2021, às 11h46. 



Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre 

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais: 

(...) 

9 - violar patentemente qualquer direito ou garantia 

individual constante do art. 141 e bem assim os direitos 

sociais assegurados no artigo 157 da Constituição; 

 

É preciso considerar que esse dispositivo, editado no ano de 1950, fazia 

referência, por óbvio, à Constituição de 1946. No entanto, com o advento da Constituição 

de 1988, é certo que a referência atual se refere aos artigos 5º e 6º de nossa carta magna. 

E aqui, a saúde é um direito social. Recorre-se ao ensinamento do Ministro Gilmar 

Mendes para tratarmos do tema: 

 

“É possível identificar na redação do artigo constitucional 

tanto um direito individual quanto um direito coletivo de 

proteção à saúde. Dizer que a norma do art. 196, por tratar 

de um direito social, consubstancia-se tão somente em 

norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas 

indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, 

significaria negar a força normativa da Constituição.”14 

 

Ingo Sarlet é ainda mais assertivo, demonstrando a conexão entre o direito 

à saúde e o direito à vida, como pressuposto de uma vida digna, enquanto princípio 

informador de nossa República: 

 

“É no âmbito do direito à saúde que se manifesta de forma 

mais contundente a vinculação do seu respectivo objeto (no 

caso da dimensão positiva, trata-se de prestações materiais 

na esfera da assistência médica, hospitalar etc.) com o 

direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A despeito do reconhecimento de certos efeitos decorrentes 

da dignidade da pessoa humana mesmo após a sua morte, o 

fato é que a dignidade atribuída ao ser humano é 

essencialmente da pessoa humana viva. O direito à vida (e, 

no que se verifica a conexão, também o direito à saúde) 

assume, no âmbito desta perspectiva, a condição de 
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verdadeiro direito a ter direitos, constituindo, além disso, 

pré-condição da própria dignidade da pessoa humana.”15 

 

Assim, é um direito a ter direito, de todos e, portanto, deve ser garantido 

pelo Governante de ocasião. A violação do direito à saúde, como visto de forma farta na 

presente peça é, portanto, um crime de responsabilidade a atrair a necessidade de 

acolhimento da presente denúncia e, portanto, do processamento do Governador Ibaneis 

Rocha.  

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Por fim, há diversas outras denúncias citadas por meio da matéria jornalista 

pode-se identificar outras várias condutas do governador que se enquadram na Lei 

1.079/50, como por exemplo a contratação, por dispensa de licitação, de imóvel da 

empresa Comercial Perboni, patrocinadora de leilões em que o Governador 

participa como pecuarista e cujo sócio, Marcelo Perboni, participou de leilão 

promovido pelo próprio Governador, na cidade de Uberaba, em 5.2.2021, em plena 

pandemia e com o Distrito Federal necessitando de ações imediatas de seu 

Governante; a eventual interferência de parceiros para pagamentos, antecipados, 

de dívidas da CAESB, consolidadas judicialmente, em detrimento do regime de 

precatórios, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 627242 AgR, 

da relatoria do Ministro Roberto Barroso; a Nomeação do filho do segundo maior 

doador de sua campanha para presidir a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 

Federal, que gere orçamento de R$ 110 milhões e a suspensão de pagamento de ITBI 

em atos declaratórios da Secretaria de Economia, não publicados no Diário Oficial 

do Distrito Federal, quando da transferência de bens imóveis para a ex-esposa do 

Governador, gerando prejuízo ao erário. 

Contudo, para fins didáticas e sem olvidar a necessidade de aditamento da 

presente, traz-se à baila apenas as questões outrora discutidas.  

Assim, diante de todo o exposto, resta absolutamente demonstrado que o 

Governador Ibanies Rocha cometeu uma série de crimes de responsabilidade e ainda os 

comete, demonstrado a sua continuidade delitiva. 

Com efeito, restou evidentemente demonstrado o seu desapreço às normas 

constitucionais, legais e aos princípios da moralidade e da legalidade, e ao fim e ao cabo, 

à sociedade brasiliense, inclusive colocando-a em risco de morte, em razão dos desvios 

promovidos em especial na área de saúde do DF, que enquanto financia seus aliados não 
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tem recursos para comprar medicamentos, consertar equipamentos e contratar 

profissionais da saúde, principalmente neste momento tão grave que é a pandemia do 

COVID-19. 

Estão provados, de forma acachapante, as violações contínuas aos artigos 

9º e 11º da Lei 1.079/50, c/c os artigos 85 da Constituição Federal e 101 da Lei orgânica 

do Distrito Federal. 

Não há óbices, pois, a recebimento da presente denúncia. Ao contrário, o 

seu recebimento e a consequente autorização para processar o governador nos termos do 

Artigo 235 da Lei Orgância do Distrito Federal, é a medida que se impõe. 

A matéria é muito clara e pauta em provas acachapantes e denotam, de 

forma inequívoca, todas as práticas delitivas do governador. 

Os denunciantes reservam-se no direito de indicar testemunhas, caso assim 

haja necessidade, na forma do rito do processo de impedimento, à luz dos artigos 19 e 

seguintes da Lei 1.079/50, em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal 

sobre o tema. 

Por fim, requer o acolhimento da denúncia, o efetivo julgamento, 

respeitados os princípios de ampla defesa e contraditório e, ao final, seja condenado o 

denunciado, com a imediata perda de seu cargo, bem como a inabilitação para exercício 

de função pública, nos termos do parágrafo único do artigo 235 da Lei Orgânica do 

Distrito Federal. 

Sabe-se, por certo, que todo o processo de impedimento é grave e 

representa uma ruptura na já combalida democracia brasileira. 

Contudo, os efeitos da continuidade de Ibaneis Rocha no governo do 

Distrito Federal, diante de tantos crimes cometidos de forma contínua, são absolutamente 

deletérios, não sendo lícito aos denunciantes deixarem de cumprir a sua civica de 

denunciar o governador. 

 

Termos em que pedem deferimento. 
 

Brasília, 4 de março de 2021. 
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