
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM, DOUTOR 

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO 

 

URGÊNCIA – TRAMITAÇÃO ESPECIAL  

Portaria N.º 005-DAF/CM-2021 

Adjudicação dos SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVES: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviço de transporte aéreo de pessoal 

e/ou carga, em aeronave tipo JATO EXECUTIVO Bimotor Turbo Fan; para fins de 

suprir as necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – CM – 

VALOR DE R$ 9.360.000,00 (nove milhões, trezentos e sessenta mil reais) 

 

MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, brasileiro, 

casado, Deputado Estadual, portador do RG de nº 11942010, inscrito no CPF sob nº 

575.142.402-68, residente e domiciliado nesta urbe e DERMILSON CARVALHO 

DAS CHAGAS, brasileiro, casado, Deputado Estadual, devidamente inscrito no 

CPF/MF sob o n.º 344.767.412-15, domiciliado e residente nesta urbe, ambos 

podendo ser encontrados no Edifício Deputado José de Jesus Lins de Albuquerque, 

localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, n.º 3.950, Parque Dez de 

Novembro, CEP: 69.050-030 vêm respeitosamente em face de Vossa Excelência, 

oferecer REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR nos termos do 

Artigo 288 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal contra o GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAZONAS, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Governador 

WILSON MIRANDA LIMA e ainda contra a SECRETARIA DE ESTADO DA CASA 

MILITAR, na pessoa do seu Secretário Chefe o Senhor CEL. QOPM Fabiano Machado 

Bó, considerando os indícios de Atos de Improbidade Administrativa expondo os 

seguintes fatos e ao final requerer o que segue, para que sejam tomadas as devidas 

providências. 
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1. DO SUPORTE FÁTICO 
 

Em 26/01/2021, foi veiculada matéria jornalística com o 

seguinte teor: 

Governo do Estado aluga jatinho por R$ 9, 3 milhões mesmo na pandemia 

A contratação do aluguel da aeronave está sendo feita pela Secretaria de 

Estado da Casa Militar do governo de Wilson Lima e está assinada pelo 

secretário chefe da Casa Militar, coronel Fabiano Bó 

Uma planilha traz as horas de vôos contratadas, num 

total de 480 horas, que divididas pelo valor total do contrato, R$ 9,3 

milhões, chega-se ao surpreendente custo de R$ 19.500,00 

(dezenove mil e quinhentos reais) por hora de vôo. Isso faria 

com que uma viagem de ida e volta a São Paulo, por exemplo, 

custasse cerca de 156 mil reais aos cofres públicos, cerca de 50 

vezes o valor de uma passagem de ida e volta pra São Paulo, 

num vôo comercial, levando-se em conta a passagem com preços 

atuais, que já estão meio “amargos.”  

Alvo de operação da Polícia Federal 

O coronel Fabiano Bó foi um dos alvos da terceira fase da 

Operação “Sangria”, deflagrada pela Polícia Federal (PF). 

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em locais ligados 

ao chefe da Casa Militar.1 (grifamos) 

 

Nessa senda, enquanto o Sistema de Saúde Pública do Estado 

do Amazonas, se encontra em colapso em meio à crise sanitária, com ausência 

leitos clínicos e de UTI, causando número exorbitantes de mortes. 

O Excelentíssimo Senhor Governador, realizou a 

homologação total de um contrato que poderia no mínimo aguardar para ser 

adjudicado, visto que temos outras prioridades, a saber a manutenção das vidas, 

com aumento do número de leitos nos hospitais do Estado. 

                                                             
1 https://todahora.com/articulos/governo-do-estado-aluga-jatinho-por-r-9-3-milh%C3%B5es-mesmo-na-pandemia  

acesso no dia 26/01/2021 às 11:10. 
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Tendo em vista as informações apresentadas na supracitada 

matéria, após rápida busca efetivada no Diário Oficial do Governo do Estado do 

Amazonas, encontrou-se o seguinte: 

2 

Pois bem pela descrição contida na aludida Portaria de N.º 

005-DAF/CM-2021, podemos tirar algumas conclusões importantes, quais sejam: 

1) Foi efetivada licitação e homologada por agente público, alvo de 

investigações pela Polícia Federal; 

2) Os preços constantes da proposta não são compatíveis com os preços 

praticados no mercado; 

                                                             
2 https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/  acesso efetivado no dia 26/01/2021 às 12:11 
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3) Foi adjudicada a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de transporte aéreo de pessoal e/ou carga, em aeronave tipo JATO 

EXECUTIVO Bimotor Turbo Fan; Capacidade de 08 (oito) passageiros e 02 (dois) 

tripulantes; com combustível, piloto e tripulantes, para transporte estadual, 

interestadual e internacional; Categoria: TPX;  

4) O valor global será de R$ 9.360.000,00 (nove milhões, trezentos e sessenta 

mil reais). 

Excelência, não podemos deixar de evidenciar que o Estado 

do Amazonas está sob efeito da calamidade pública em razão da segunda onda da 

COVID-19 (coronavírus) desde o dia 1º de janeiro de 2021, de acordo com o 

Decreto Nº 43.272 de 06/01/2021. 

Neste sentido, resta claro, que uma vez mais o Governo do 

Estado do Amazonas prioriza de forma irresponsável, contratos dispensáveis, 

enquanto a saúde do Estado segue em colapso.  

Importante trazer a comenta o fato da ausência de 

planejamento para essa nova onda do coronavírus, bem como a falta oxigênio, 

narrada por profissionais da saúde, em situação dramática em hospitais de 

Manaus, exemplifica o caos enfrentado no Amazonas3, neste sentido a primeira 

conclusão retirada da Portaria de N.º 005-DAF/CM-2021, qual seja à contratação 

supracitada é de total irresponsabilidade da utilização do dinheiro público, pois a 

Calamidade Pública segue instalada, no estado do Amazonas. 

Ilustre julgador, a decretação de estado de pandemia 

efetuada pelo governo estadual deveria refletir em enxugamento orçamentário, 

sendo determinado a todas as secretarias cortes em suas despesas. 

No momento atual no qual o Estado atravessa, o Governo 

deveria buscar meios de enfrentamento para crise sanitária e econômica. E ainda, 

necessitaria explorar ações de contenção de gastos para minimizar os impactos da 

                                                             
3 Fonte: undefined - iG @ https://saude.ig.com.br/coronavirus/2021-01-14/falta-oxigenio-profissionais-

narram-situacao-dramatica-em-hospitais-de-manaus.html acesso efetivado no dia 26/01/2021 às 12:27 
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Covid-19 nos cofres públicos, tendo como resultado equilibrar as contas evitando 

uma situação financeira mais crítica e podendo promover a operacionalização de 

compra e aplicação de vacinas disponíveis à COVID-19.  

Desta forma, percebe-se que a segunda conclusão retirada 

da Portaria de N.º 005-DAF/CM-2021, é afronta total a economicidade dos cofres 

públicos nesse momento pandêmico, haja vista que por informação apresentada na 

mesma matéria jornalística, ressalta-se que uma viagem de ida e volta a São Paulo, 

custaria cerca de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil) reais aos cofres 

públicos, cerca de 50 vezes o valor de uma passagem de ida e volta para São Paulo, 

num voo comercial. 

Restando demonstrado, que o Governo do Estado do 

Amazonas e toda sua estrutura atuam sem cautela e prevenção necessária, gerando 

prejuízo à isonomia, economicidade e à eficiência administrativa, uma verdadeira 

ofensa com os cidadãos amazonenses. 

É de bom alvitre trazer ao conhecimento deste Egrégio 

Tribunal de Contas que o Governo do Estado do Amazonas age e atua contra os 

próprios atos, haja vista que no dia 31.03.2020, houve decretação de um Plano de 

Contingenciamento de Gastos no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

O Decreto de N.º 42.146 determinou várias medidas com o 

intuito de contenção de gastos e contingenciamento do orçamento estadual, a 

saber: 
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... 

 

... 

 

Pois bem, ocorre que apesar da decretação de um Plano de 

Contingenciamento de Gastos, o Governo do Estado do Amazonas, descumpre seus 

próprios atos, executando despesas desnecessárias e excessivos em um período de 

emergência na saúde na qual, Manaus, o Estado do Amazonas, o Brasil e o Mundo 

atravessam.  

Reitera-se que o Governo do estado, deverá atuar com 

cautela e planejamento basilar, para o correto enfrentamento da COVID-19. 

O repasse do valor de R$ 9.360.000,00 (nove milhões, 

trezentos e sessenta mil reais) conduz a uma possível ilegitimidade da 

respectiva despesa, assim como ofensa ao art. 1º, §1º, da LRF que preconiza a 

responsabilidade na gestão fiscal, através de ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas.  

Reunido ao fato, da inoperância da gestão pública em saúde, 

em que precisou da intervenção do Ministério da Saúde para reorganizar a rede de 

saúde, no curso da junção de uma crise econômica e sanitária de saúde pública sem 

precedentes na história do Estado do Amazonas. 

A despesa com a contratação supra, em valor descomedido, 

provoca não apenas o conceito de responsabilidade fiscal, como também o da 

responsabilidade social, na medida em que afronta os esforços conjuntos 

realizados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, tal como pelo Ministério 

Público Estadual e pelo Tribunal de Contas, no sentido de reduzir despesas 
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públicas com o objetivo de enfrentar a constante queda de arrecadação decorrente 

da COVID-19. 

Resta claro, não pode a Casa Militar e nem mesmo o Governo 

do Estado do Amazonas ignorarem a dura realidade deste momento e manterem o 

perfil de gastos do período anterior à pandemia. 

O próprio Plano de Contingenciamento é claro quando a 

vedação e/ou suspensão de despesas específicas como esta que é objeto da 

Portaria de N.º 005-DAF/CM-2021. 

Acerca do princípio da legitimidade, aplicado à despesa 

pública, colaciona-se excerto extraído de trabalho monográfico de Emerson Cesar 

da Silva Gomes, intitulado Regime Jurídico da Despesa Pública no Brasil4: 

O princípio da legitimidade incide sobre as 

políticas públicas, sobre os atos de gestão e, por 

consequência, sobre a despesa pública. À 

semelhança do devido processo legal, o princípio 

da legitimidade é um polo para onde converge 

um feixe de princípios como, o da moralidade, 

do interesse público, da utilidade, da justiça e 

equidade, da isonomia, da razoabilidade, do 

consentimento coletivo, dentre outros. (grifo 

nosso) 

Sobreleva gizar, que o controle do orçamento não pode ficar 

adstrito apenas à legalidade, uma vez que não tem como a lei prever todos os 

acontecimentos que envolvem a aplicação dos recursos, podendo-se até mesmo 

dizer que a maioria dos desmandos envolvendo os gastos públicos se dá com 

observância da previsão do gasto em lei.  

                                                             
4 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Regime Jurídico da Despesa Pública no Brasil. 2013. P. Tese (Doutorado) –

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde16092016120344/publico/PARCIAL_EMERSON_CESAR_DA_SILVA_

GOMES.pdf. 
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Seguindo esse raciocínio, frisa-se que a fiscalização factível é 

a possibilidade de o seu alcance ultrapassar a simplicidade do gasto previsto em lei 

(legalidade) para ir ao campo da moralidade, legitimidade, dentre outros 

princípios, pois só com essa abertura normativa é possível haver fiscalização 

real dos dispêndios públicos. 

Neste mesmo diapasão, preconiza Kyoshi Harada5: 

Por derradeiro, cumpre lembrar a introdução, pela Carta 

Política de 1988, do princípio da legitimidade 

orçamentária. O art. 70 prescreve a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial sob o prisma da 

legalidade, legitimidade e da economicidade. Em termos 

filosóficos, a legitimidade sempre precedera 

legalidade. Nem tudo que é legal é legítimo. A 

legitimidade tem muito a ver com o respaldo popular 

na ação do poder público. 

[...] 

Sob o enfoque dá legitimidade, a fiscalização examina o 

mérito do ato praticado pelo agente público para 

detectar possível desvio de finalidade. Filosoficamente, a 

legitimidade precede a ilegalidade. O ato só será legítimo à 

medida que não contrariar a natureza do homem. Nem tudo 

que é legal é legitimo. Dessa forma, despesas excessivas 

com representação ou com cerimônias oficiais festivas, 

apesar de regulares do ponto de vista legal, porque 

financiadas com dotações orçamentárias próprias, podem 

ser questionadas sob o prisma da legitimidade se estiverem 

em descompasso com os valores fundamentais da 

sociedade. 

É vergonhoso que o Poder Executivo Estadual na pessoa do 

governador do Estado, Wilson Lima, nesse momento de caos, ter a sua disposição 

um Jato Executivo, contratado no valor de R$ 9.360.000,00 (nove milhões, 

trezentos e sessenta mil reais) para fazer voos particulares. Enquanto pessoas 

                                                             
5 HARADA, Kyoshi. Direito financeiro e tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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perdem suas vidas nos hospitais por falta de oxigênio, salienta-se ainda que, o 

Estado deve priorizar a aquisição de insumos e/ou vacina para o combate contra a 

Covid-19. 

Neste sentido, fica evidente o descaso que o Governador do 

Estado do Amazonas tem com a população do Estado. 

Imprescindível mencionar que ainda há tempo para impedir 

que essa barbárie aconteça, levando em consideração que milhões de reais serão 

gastos de forma tão ineficiente, portanto, 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”. 

Destarte, tecidas essas breves considerações, e induzindo em 

conta a urgência que o caso requer, impende a esta Corte de Contas, no exercício 

do papel constitucional de guardiã das finanças públicas do Estado do Amazonas e 

dos municípios amazonenses, verificar a legalidade, a legitimidade, a 

economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a 

proporcionalidade da despesa de R$ 9.360.000,00 (nove milhões, trezentos e 

sessenta mil reais), considerando, para tanto, o estado de emergência em saúde 

pública e de calamidade pública e ainda dificuldade financeira, por que passa o 

Estado do Amazonas. 

Requer-se, assim, o recebimento e autuação da Presente 

Representação com Pedido de Medida Cautelar, visando aos demais trâmites 

processuais legais cabíveis. 

É proeminente trazer a comenta, que caso não seja deferida 

a referida medida cautelar, haverá prejuízos aos cofres públicos, visto que a 

solução definitiva deste processo, demandará um extenso lapso temporal, haja 

vista a demora natural decorrente da tramitação processual e indispensável para o 
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respeito ao due process of law e aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. 

2. DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

2.1. DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  

Consoante depreende da Lei n.º 8.249/1992, especificamente em seu 

artigo 10, incisos I, X e XI, da referida Legislação, ipsis litteris:  

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 

dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 

desta lei; 

[...] 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 

renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular; (grifo nosso). 

Consoante ao supracitado, evidencia-se a existência de 

conduta proveniente de um agente público contrário ao princípio da legalidade, é 

inaceitável no âmbito de um Estado que se proclama como Democrático de Direito, 

mormente quando praticado por agente estatal incumbido constitucionalmente de 

preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, e cuja 

atuação funcional, submete-se integralmente aos ditames da lei, conforme se 

observa a preleção do insigne Celso Antônio Bandeira de Mello: 
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“... o princípio da legalidade é o da completa submissão da 

Administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, 

cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os 

seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o 

Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, 

só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores 

das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois 

esta é a posição que lhes compete no direito brasileiro”6  

No caso em tela, não há que se falar em mera irregularidade, 

e sim de conduta realmente improba. Sobre isso já se manifestou os tribunais 

pátrios: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. MERA IRREGULARIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO DE IMPROBIDADE DA CONDUTA E 

JUÍZO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO. 

(…) 

4. Para que o defeito de uma conduta seja considerado mera 

irregularidade administrativa, exige-se valoração nos planos 

quantitativo e qualitativo, com atenção especial para os bens 

jurídicos tutelados pela Constituição, pela Lei da 

Improbidade Administrativa, pela Lei das Licitações, pela Lei 

da Responsabilidade Fiscal e por outras normas aplicáveis à 

espécie. Trata-se de exame que deve ser minucioso, sob pena 

de transmudar-se a irregularidade administrativa banal ou 

trivial, noção que legitimamente suaviza a severidade da Lei 

da Improbidade Administrativa, em senha para a 

impunidade, business as usual. 

 (…) 

8. Como o seu próprio nomen iuris indica, a Lei 8.429/92 

tem na moralidade administrativa o bem jurídico 

protegido por excelência, valor abstrato e intangível, 

nem sempre reduzido ou reduzível à moeda corrente. 

9. A conduta ímproba não é apenas aquela que causa 

dano financeiro ao Erário. Se assim fosse, a Lei da 

                                                             
6MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª edição, 1994, p. 48.  
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Improbidade Administrativa se resumiria ao art. 10, 

emparedados e esvaziados de sentido, por essa ótica, os 

arts. 9 e 11. Logo, sobretudo no campo dos princípios 

administrativos, não há como aplicar a lei com 

calculadora na mão, tudo expressando, ou querendo 

expressar, na forma de reais e centavos. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 892.818 - RS (2006/0219182-6) RELATOR: 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN) (grifo nosso) 

 

Excelência, esse dispêndio de verbas públicas intentadas 

pelo Poder Executivo, demonstra-se o contrário ao Princípio da Moralidade 

Administrativa, visto mostrar-se completamente imoral, que um Gestor Público 

deixe de investir as verbas que possui para a manutenção da saúde pública, em 

detrimento de despesas de verbas em atos que beneficiam a si próprio e uma 

parcela mínima do Estado. 

Por fim, como bem indicado pela Ministra Eliana Calmon, em 

decisão abaixo transcrita, o alerta de que já não há espaço, na Administração 

Pública brasileira, para o administrador desorganizado ou despreparado, 

mormente se por desorganização e despreparo se queira justificar graves e 

frontais violações à Lei da Improbidade Administrativa, à Lei de Licitações, à 

Lei da Responsabilidade Fiscal, entre outras que dirigem e ordenam a 

conduta do Estado. 

É imperativo mencionar a conduta dos envolvidos no que 

tange aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

Administração Pública, conforme previsto no artigo 11, caput e inciso I da Lei n.º 

8.249/92, verbis: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente:  

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 

ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
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Portanto, uma vez evidenciado o descumprimento ao 

Princípio da Legalidade, tem-se por inequívoca e imprescindível a intervenção 

estatal no presente caso. 

3. DA MEDIDA ACAUTELAÓRIA 

Indubitavelmente, têm-se observado que os Egrégios 

Tribunais de Contas, em estrito cumprimento de suas competências, essas 

elencadas na Carta Magna, podem emitir provimentos cautelares, a fim de evitar 

prejuízo ao interesse público, em razão da extenso lapso de tempo que possui o 

trâmite processual, uma vez que o perigo da demora poderá acarretar a 

EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE R$ 9.360.000,00 (NOVE MILHÕES, 

TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), pela Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de transporte aéreo de pessoal e/ou 

carga, em aeronave tipo JATO EXECUTIVO Bimotor Turbo Fan. 

Ao controle externo incumbe fiscalizar a Administração 

Pública Estadual, direta e indireta, sob a ótica dos princípios da legalidade, 

legitimidade e economicidade, sem prejuízo ademais da concomitante fiscalização 

da observância dos princípios inseridos também da Carta Magna Estadual, 

mormente os da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 

Diante do exposto, e com base na legislação vigente, que 

trata da concessão de medida cautelar para suspensão do ato e/ou procedimento 

impugnado, faz-se prudente e inevitável o que se suplica neste momento, pela 

concessão de liminar cautelar incontinenti no sentido de determinar as medidas 

internas e externas de controle para impedir a liberação de recursos públicos 

indevidamente. 

Nessa senda, traz-se à baila os impedimentos legais trazidos 

pelo Decreto N.º 42.146 de 31 de março de 2020, que no inciso I do Artigo 2º, 

determina: “I - fica vedada a celebração, a partir de 1.º de abril de 2020, de novos 

contratos onerosos para o Estado, excetuados aqueles relacionados ao 

enfrentamento da emergência, decorrente do novo Coronavírus;” (grifo nosso) com a 
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EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE R$ R$ 9.360.000,00 (NOVE MILHÕES, 

TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), haja vista o momento que estado enfrenta, 

qual seja, a emergência em saúde pública e de calamidade, razão pela qual se fazem 

presentes os requisitos de relevância, materialidade, risco e oportunidade, 

autorizadores da deflagração da atividade fiscalizatória por parte desta Corte de 

Contas. 

4. DOS PEDIDOS 

Diante dos fatos apontados, solicitam-se as providências 

necessárias para que: 

a) Seja distribuído o feito com a súplica da medida cautelar com 

urgência; 

b) O juízo positivo de admissibilidade da pretensão pela 

Presidência dessa E. Corte de Contas (art. 279 do RI do 

TCE/AM); 

c) O deferimento, monocraticamente, de medida cautelar de 

suspensão do pagamento de R$ R$ 9.360.000,00 (NOVE 

MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), referente à 

Adjudicação Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de transporte aéreo de pessoal e/ou 

carga, em aeronave tipo JATO EXECUTIVO Bimotor Turbo 

Fan, pela Casa Militar, bem como de todos os seus atos, caso já 

tenha sido efetuado o pagamento, que seja determinada à 

devolução imediata dos valores; 

d) Seja comunicado de forma imediata a suspensão de despesas 

análogas o GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS e a CASA 

MILITAR; 

e) A comunicação da presente medida cautelar ao Pleno do 

Tribunal de Contas, para que seja determinada a apuração dos 

fatos (art.279, inciso XIV, XV e XXIV do RI do TCE/AM); 
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f) O encaminhamento dos autos aos Órgãos Técnicos, para 

atendimento das diligências internas que o (a) Relator (a) 

julgar necessárias, além de determinar a prestação de 

informações a este Tribunal de Contas de todos os atos 

praticados que culminaram com as ilegalidades ora 

apresentadas. 

Tudo por medida da mais relevante 

JUSTIÇA! 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Manaus, 26 de janeiro de 2021. 

 

(assinado digitalmente) 
MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO 

DEPUTADO ESTADUAL 
 
 
 

(assinado digitalmente) 
DERMILSON CARVALHO DAS CHAGAS 

DEPUTADO ESTADUAL 
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