
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOÃO BARROSO DE SOUZA 

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. 

 

URGÊNCIA – TRAMITAÇÃO ESPECIAL  

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DILAPIDAÇÃO E MÁ-ADMINISTRAÇÃO 

DAS VERBAS PÚBLICAS DO AMAZONAS 

 

MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, brasileiro, 

casado, economista, Deputado Estadual, portador do RG de nº 11942010, inscrito 

no CPF sob nº 575.142.402-68, domiciliado e residente nesta urbe, podendo ser  

encontrado na Av. Mário Ypiranga Monteiro (Antiga Recife), Ed. Dep. José de Jesus 

Lins de Albuquerque, n° 3.950 , Parque Dez - 69050-410 - Manaus, AM, vem 

respeitosamente em face de Vossa Excelência, em consonância do art. 129 da 

Constituição Federal de 1988, promover o recebimento da presente 

REPRESENTAÇÃO em desfavor do Senhor WILSON MIRANDA LIMA, Governador 

do Estado do Amazonas, e da Agência Amazonense De Desenvolvimento Cultural – 

AADC, na pessoa do seu Presidente o Senhor EDVAL MACHADO JÚNIOR, 

considerando as ilegalidades dos atos perpetrados, expondo os seguintes fatos e ao 

final requerer o que segue, para que sejam tomadas as devidas providências. 

 

1. BREVE E NECESSÁRIA INTRODUÇÃO 
 

Ab initio, é de bom alvitre informar que foram apresentadas 

02 (duas) representações com pedido de medidas cautelares junto ao Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em desfavor do Governador do Estado 

do Amazonas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC e 

ainda, da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural – AADC, haja vista 

que, ao menos, em 02 (duas) oportunidades distintas o Governo do Estado do 
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Amazonas, praticou ilegalidades e/ou má administração das verbas públicas, por 

intermédio da SEC e da AADC. O primeiro momento destacado foi a emissão da 

nota de empenho de Nº 2020NE00527 no valor de R$ 1.667.393,50 (um milhão, 

seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta 

centavos) que tem como objeto o patrocínio desportivo ao campeonato de peladas 

do Estado do Amazonas. Já o segundo momento adveio com a publicação da 

Portaria de Nº 422/2020-GAB/AADC com o valor global de R$ 2.010.507,10 (dois 

milhões e dez mil e quinhentos e sete reais e dez centavos), sendo que 

posteriormente houve publicação de errata, com a diminuição do segundo gasto 

para o importe de R$ 1.519.146,70 (um milhão, quinhentos e dezenove mil e cento 

e quarenta e seis reais e setenta centavos) referente a contratação de empresa 

especializada na prestação dos serviços de manutenção, montagem e 

desmontagem de árvore de Natal; produção artística, incluindo material; serviços 

de operacionalização de eventos; e serviços de direção técnica, incluindo 

alimentação e logística. 

Pois bem, após análise dos fatos apresentados no dia 21 de 

dezembro de 2020 o Excelentíssimo Conselheiro Substituto Mário José de Moraes 

Costa Filho acatou parcialmente as medidas cautelares solicitadas nos Processos 

de nº 16.638/2020 e 16.645/2020, determinando1: 

 

 

                                                             
1 Publicações ocorridas na Edição de Nº 2440 de 22 de dezembro de 2020 
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Douto Procurador, acontece que o fato gerador que trouxe à 

informação das ilegalidades cometidas pela AADC, foi a Portaria de nº 422/2020-

GAB/AADC. 

Como se sabe, a atuação do poder público, antes de tudo,  há 

de estar pautada restritamente em critérios estabelecidos no ordenamento legal, 

cabendo ao Ministério Público de Contas a inafastável fiscalização quanto à 

legalidade e à legitimidade, em homenagem ao concerto democrático, cuja 

consolidação se mostrou tão cara aos cidadãos brasileiros. 

Cumpre anotar que a aparente legalidade de um ato 

administrativo não descaracteriza a violação ao princípio da moralidade. Nesse 

sentido: 

"A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, 

pressuposto de validade de todo ato da Administração 

Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata – diz Hauriou, o 

sistematizador de tal conceito – da moral comum, mas sim 

de uma moral jurídica, entendida como 'o conjunto de 

regras de conduta tiradas da disciplina interior da 

Administração'. Desenvolvendo sua doutrina, explica o 

mesmo autor que o agente administrativo, como ser 

humano dotado da capacidade de atuar, deve, 

necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do 

desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento 

ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente 

entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também 

entre o honesto e o desonesto. Por considerações de Direito 

e de Moral, o ato administrativo não terá que obedecer 

somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria 

instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, 

conforme já proclamavam os romanos: 'non omne quod 

licet honestum est'. 

Com efeito, por violar o princípio da moralidade 

administrativa e, ainda, por se afigurar ilegítimo e antieconômico. 
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O controle externo exercido pelos Tribunais de Contas está 

previsto nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal e, diferentemente do controle 

social, visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da Administração quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

Neste contexto fica explícita verdadeira inexistência de 

informações basilares, para devida fiscalização junto à AADC, pois não existe no 

estatuto do serviço social autônomo da AADC, determinação de publicidade 

referente aos gastos efetuados e ainda não é feita pela agência transparência dos 

atos praticados. 

Partindo da perspectiva do Direito Constitucional e 

adentrando o Direito Administrativo, o que apresenta-se aqui é o controle social, o 

qual juntamente com o controle interno e externo contemplam uma das 

classificações doutrinárias das modalidades de controle. 

Pelo exposto, nos termos dos Artigos 74, §2° e 75 da Carta 

Magna c/c o Artigo 45, §2.° da Constituição do Estado do Amazonas, artigo 48 da 

Lei Orgânica do TCE/AM e ainda o artigo 279 do Regimento Interno deste Egrégio 

Tribunal, que “asseguram a qualquer pessoa a legitimidade para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado”, 

apresentam-se fatos para que seja possível devida análise. 

 

2. DO SUPORTE FÁTICO 

É de ciência deste representante que a Agência Amazonense 

de Desenvolvimento Cultural – AADC, tem como objetivo a busca do 

desenvolvimento cultural, especialmente os que contribuam para a promoção 

artística e, formação de técnicos e artistas, geração de empregos e promoção 

cultural do Estado do Amazonas. 

A Administração Pública, em especial o poder executivo 

estadual, em virtude de pseuda ordem prática e, também, econômica, 
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considerando o impedimento da dívida pública e a restrição do déficit público, 

utiliza de maneira desproporcional e até ilegal aquilo que é permitido em lei, não 

pode se manter em funcionamento à margem da lei, a qual corresponde à vontade 

geral. É um custo demasiadamente caro para a sociedade. 

Pois bem, ocorre que as atividades desenvolvidas pela AADC 

estão acontecendo à margem de uma fiscalização efetiva e ainda sob o manto da 

obscuridade.  

A gestão democrática apenas é possível com a garantia da 

participação popular, a qual consiste não só na disponibilização de informações 

para o acompanhamento das ações governamentais, como também na criação de 

instrumentos para que o cidadão possa participar das decisões e do controle dos 

atos da Administração Pública. 

Nas palavras de Evandro Martins Guerra2, o controle da 

Administração Pública é a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela 

própria Administração, por outros Poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva 

correção gerencial de um Poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir 

atuação conforme aos modelos desejados e anteriormente planejados, gerando 

uma aferição sistemática. 

Percebe-se claramente o efetivo ato de ilegalidade 

perpetrado pelo Presidente da AADC, quando em plena vigência do Decreto de nº 

42.193 de 15 de abril de 2020, que determinou a calamidade pública em razão do 

Vírus COVID-19 (Coronavírus) e ainda na validade do Decreto de nº 42.146 de 31 

de março de 2020 que implementou o plano de contigenciamento de gastos, no 

âmbito do poder executivo estadual, e dá outras providências, resolveu adjudicar 

objeto de dispensa de liciatação, conforme verifica-se: 

                                                             
2 Os controles externo e interno da Administração Pública. 1. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 

2011. 
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Resta claro e evidente que o Plano de Contingenciamento 

supramencionado determina a vedação e/ou suspensão de despesas específicas 

como esta que é objeto da Portaria de N.º 422/2020-GAB/AADC. 

Resta patente que as despesas da AADC não são esmiuçadas e 

muito menos publicadas junto ao Portal de Transparência do Governo do Estado 

do Amazonas dos valores por ela utilizados. 

Porém é possível verificar que no ano de 2019 e até o 

presente momento em 2020, já foram repassados pela Secretaria De Estado De 

Cultura E Economia Criativa – SEC para a Agência Amazonense De 

Desenvolvimento Cultural – AADC o valor de R$ 165.760.542,36 (cento e sessenta 
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e cinco milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 

trinta e seis centavos), conforme a seguir3: 

 

 

3. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, considerando que os fatos acima narrados 

caracterizam ofensa ao direito, requer-se ao Ministério Público de Contas do 

Tribunal de Contas do Estado que sejam tomadas as providências cabíveis, para 

apuração dos atos e fatos aqui narrados. 

Tendo em vista a gravidade do ato ilegal praticado, assim 

como a possibilidade de instauração de inspeção extraordinária referente aos anos 

de 2019 e 2020, na forma do Art. 204 do Regimento Interno do Egrégio Tribunla de 

Contas do Estado do Amazonas, in verbis: 

                                                             
3 Informações colhidas junto ao portal da transparência do estado do amazonas, no seguinte link 

http://www.transparencia.am.gov.br/  
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Ainda neste sentido, caso a inspeção ordinária relativa aos 

exercícios de 2019 e 2020 não tenham sido realizadas, que seja determinada 

ampliação do escopo, conforme determina o Art. 204, §1º, I e II do Regimento 

Interno, in verbis: 

 

Neste escopo que sejam analisados em especial os seguintes 

aspectos: 

a) Os contratos firmados, procedimentos de licitações 

dispensas e inxegibilidades realizadas pela AADC nos 

anos de 2019 e 2020 em especial as ocorridas durante a 

vigência dos Decretos N.º 42.193 e N.º 42.146; 

b) Os critérios para admissão de pessoal na entidade; 

c) Os critérios para apontamento referente ao salário de 

cada funcionário da AADC, em especial da presidência, 

diretores e gerência, tendo em vista pagamentos 

efetuados acima do teto do funcionalismo público 

estadual; 

d) Prestação de contas do Biênio 2019 e 2020; 

e) Valores pagos pelo objeto da Portaria de N.º 422/2020-

GAB/AADC referente ao mesmo serviço de 2019; 
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f) Os critérios para contratação de artistas e pessoas 

jurídicas e adequação pagos aos mesmos com os valores 

praticados pelo mercado.   

Na certeza que será possível verificação de todo o contexto 

para devida apuração dos fatos, solicita-se que Vossa Execlência determine da 

AADC o encaminhamento de todos os ajustes formalizados com seus respectivos 

aditivos entre aquela agência e a SEC nos anos 2019 e 2020, bem como a íntegra de 

seus respectivos  processos administrativos. 

Ponto finalizando, solicita-se a Vossa Excelência, indicação 

ao Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para que seja 

expedida Recomendação, no sentido de que sejam suspensas todas as despesas 

análogas aquela da Portaria de N.º 422/2020-GAB/AADC e ainda que seja 

Determinada imediata publicação no Portal da Trasnparência do Estado do 

Amazonas de todos os valores pagos pela Agência Amazonense De 

Desenvolvimento Cultural – AADC.    

Respeitosamente, 

Tudo por medida da mais relevante 

JUSTIÇA! 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Manaus, 27 de dezembro de 2020. 

 

 

                                                            WILKER  BARRETO 
DEPUTADO ESTADUAL 
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