
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, DEP. JOSUE SOUZA NETO 

 

“Em todo país civilizado, há duas necessidades fundamentais: que o poder legislativo 

represente o povo, isto é que a eleição não seja falsificada, e que o povo influa 

efetivamente sobre os seus representantes.” (Rui Barbosa. Migalhas de Rui Barbosa, 

org. Miguel Matos). 

 

William Bitar Barroso dos Santos, cidadão amazonense, empresário, casado, CPF 

992.655.242-00, portador do Título Eleitoral nº 0330 7817 2232 da 34° Zona Eleitoral, 

Coordenador do Movimento Independente do Amazonas e Coordenador Regional do 

Movimento Conservador, residente na rua Francisco José. 372, japiim 1, Manaus 

Amazonas, com CEP 690077-180, aqui denominado “Denunciante”, vem, mui 

respeitosamente, à augusta presença V. Exa. apresentar DENÚNCIA em face do 

Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, haja vista a prática de 

Crime de Responsabilidade, conforme as razões de fato e direito a seguir descritas, 

requerendo que seja decretada a perda de seu cargo, bem como a inabilitação para 

exercer função pública, pelo prazo de oito anos. 

 

1 - Dos Fatos: 

O Estado do Amazonas está mergulhado em profunda crise, muito embora o Governo 

Estadual insista em divulgar que os serviços essenciais estejam normalizados, 

infelizmente não está. Além da falta de compromisso com a coisa pública, sobretudo 

com a saúde publica, a crise passa a ser politica e, principalmente, moral. 

No dia 27 de Março de 2020, em video gravado na propria página no Facebook do 

Governo do Estado do Amazonas, que pode ser acessado por esse link 

https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas/videos/157842638744948/ o 

Governador do Estado do Amazonas produziu fato histórico de Demagogia, já que, 

falaciosamente, informou que, o estado deixaria de arrecadar mais de R$2 bilhões de 

reais, que segundo o proprio governador em video, representa 40% nas arrecadações  

estaduais em comparação com o ano de 2019 onde o governo estadual arrecadou mais 

de R$19 bilhões de reais. A arrecadação de tributos estaduais no Amazonas, este ano de 

2020, de janeiro à março, foi de R$ 4,97 bilhões (R$ 4.978.386.759,00 ), R$ 529,37 

milhões maior do que o mesmo periodo de 2019 e de R$ 510,97 milhões a mais do que 

as dos três primeiros meses de 2018, de acordo com o Portal da Transparência do 

Estado.  
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Com base no Decreto Estadual nº 42.099, de 21 de março de 2020(em anexo), o 

governador Wilson Miranda Lima de forma irresponsavél estrangulou a econômia do 

Estado do Amazonas, principalmente as atividades do terceiro setor que é o responsavel 

pela maior empregabilidade no nosso estado, não permitindo que cidadãos amazonenses 

pudessem garantir o seu direito de subsitencia. Esse mesmo decreto, fechou o comercio 

“não essencial” do Amazonas e proibiu o transporte fluvial de passageiros 

intermunicipal, transporte esse que é o responsável pelo abastecimento dos municipios 

interioranos do estado, que acabam barateando o transporte de mercadorias, esse ultimo 

ato, totalmente inconstitucional. Atentando assim, diretamente contra clausulas pétreas 

da Constituiçãpo Federal de 1988. 

Para o bem da verdade, a saúde publica do Estado do Amazonas já vem há bastante 

tempo “colapsada”. Faltam leitos, insumos, mão de obra qualificada e tudo o mais que o 

cidadão pagador de impostos teria direito para o seu atentimento. Por conta disso, é 

injustificado o posiconamento do Governador do Estado do Amazonas em afirmar que o 

sistema está COLAPSANDO. Pois o colapso do sistema vem de muito antes do 

primeiro caso do COVID-19 no nosso estado, ocorrido no dia 13/03, divulgado 

amplamente no sitio do governo do estado e podendo ser acessado pelo link 

http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4327, já tendo o sistema de 

saúde pública em frangalhos, como é possivel constatar em varias materias de portais de 

informação da região(em anexo) e que o governo nada tem feito para reverter a situação 

calamitosa em que se encontra a saúde pública estadual.  

Com as restrições impostas pelo Governo do Estado atravês de decretos 

incostitucionais, a crise politica e principalmente economica se agravaram. Não 

satisfeito com o primeiro decreto publicado, o Decreto Estadual nº 42.099, de 21 de 

março de 2020 que está em anexo, o governador do estádo cometeu outros vários 

crimes, principalmente atentando veementemente as restrições de liberdades 

individuais, neste quadro, a Constituição Federal traz em seu art. 5º, XV, a liberdade de 

locomoção dentro do território brasileiro, que consiste no direito fundamental de ir e vir. 

Trata-se de um direito de primeira dimensão que trouxe obrigações negativas para o 

Estado, ou seja, obrigação de não intervir, a fim de proteger a esfera da autonomia 

pessoal frente às eventuais arbitrariedades cometidas pelo Estado, onde a sua 

importância é reforçada pela existência do Habeas Corpus, remédio constitucional 

dirigido à tutela da liberdade de locomoção, o qual é considerado cláusula pétrea.  

Não bastando ainda, o Governador descumpriu a Decisao Interlocutória do processo n. 

0211960-80.2020.8.04.0001 (em anexo), tendo o Ministério Público do Estado do 

Amazonas como Autor, na decisão do dia 15 de abril de 2020 determinou-se: o 

funcionamento integral do Hospital Delphina Aziz, com a abertura da capacidade total 

dos leitos; a contratacao de leitos hospitalares clínicos e de UTI, existentes no Hospital 

Universitario Getulio Vargas; a contratacao de leitos hospitalares clínicos e de UTI, 

existentes no Hospital Beneficente Português. Sendo que no dia 18 de abril de 2020 o 

governador chamou toda a imprensa amazonense para apresentar o mais novo hospital 

Nilton Lins que seria a linha de frente para o tratamento do novo Covid-19, porém, no 

relatório oficial de visita técnica datado do dia 18 de abril de 2020, feito entre 17:30 as 

19hs(em anexo) consta a conclusão: que não há estrutura e material adequado para 

tratamento de pacientes portadores de COVID-19 no Hospital Nilton Lins.(Em Anexo)  
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Diante do exposto o governador seguiu descumprindo as decisões do judiciário. Como 

já citado, o Ministério Público do Estado do Amazonas colocou a disponibilidade de 

contratação dois hospitais já equipados e funcionando, mas o governador seguiu para 

uma contratação exorbitante.  

Ainda dos fatos, no dia 07 de abril, devido a falta de arrecadação, causadas pelos 

decretos restritivos que são inconstitucionais, como já foi falado, em entrevista ao 

Editorial da Folha de são Paulo, Wilson Lima diz que não conseguirá honrar com os 

pagamentos dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Amazonas. Noticia 

essa que foi considerada pelo governador, em outro momento como “FAKENEWS”, 

quando disse que os decretos e as medidas que o Governo do Estado estava tomando, 

serviriam para garantir os recursos do funcionalismo público. O que pela matéria 

veiculada em vários blogs não ocorrerá.  

O governador vem tomando varias medidas errôneas e por conta disso, o caos na saúde 

publica e agora também de ordem econômica e social, estão cada dia mais 

incontroláveis. Causando mais revolta ainda, as compras superfaturadas dos 

respiradores (ventiladores) (nota fiscal em anexo) para uso de pessoas em tratamento do 

novo COVID19, respiradores esses considerados inadeguados pelo Conselho Regional 

de Medicina do Amazonas.(conforme Nota em Anexo). 

 

DO DIREITO E DA DOUTRINA e da JURISPRUDÊNCIA 

Com o advento da Constituição de 1988, nasceu junto a esperança do povo no Regime 

Democrático de Governo, que veda ao Presidente da República e aos Governadores de 

Estado cominar atos atentatórios aos direitos devidamente salvaguardados e 

consagrados em seu texto, os quais não podem ser adredemente aviltados nem 

rechaçados pelos governantes. 

Na Democracia as instituições são criadas e dirigidas à satisfaçã o dos direitos e 

garantias individuais e coletivas, com fulcro nos princípios fundamentais do Estado de 

Direito e Democrático, garantindo-se a todos os brasileiros o exercício da cidadania, da 

soberania popular, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da dignidade da 

pessoa humana e do pluralismo político, imprescindíveis à evolução de uma nação, 

como assim estabelece o Art. 1º da CF, cujo Parágrafo único estabelece que: “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. 

No exercício do seu legítimo direito constitucional de cidadania, à Democracia Direta, o 

Denunciante apresenta Denúncia juridicamente inédita, para instauração de processo 

contra o Governador do Estado do Amazonas Wilson Miranda Lima, por Crimes de 

Responsabilidade produzidos nos últimos dias, tudo com fulcro no Art. 55, § 2.º, da 

Constituição do Estado do  Amazonas, in verbis: 

 § 2.º Qualquer cidadão poderá denunciar o Governador 

perante a Assembleia Legislativa, por crime de 

responsabilidade. 
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O preceito é regulamentado pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Amazonas, Art. 176, determinando, in verbis: 

Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação ou 

entidade que represente segmento da sociedade civil pode 

formular representação contra o Governador, Vice-

Governador, Secretários de Estado, Procurador-Geral de 

Justiça, Procurador-Geral do Estado ou Defensor Público 

Geral pela prática de crime de responsabilidade, perante a 

Assembleia Legislativa. 

Da observância dos Artigos 28° e 56° da Constituição do Estado do Amazonas e de 

acordo com a Constituição  Federal de 1988, o Art. 28° estabelece a competência 

exclusiva da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para processar e julgar o 

Governador e o Vice-Governador, nos crimes de responsabilidade, e os Secretários de 

Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, e  o Art 56, normatiza para 

“autorizar”, Admitida por dois terços dos integrantes da Assembleia Legislativa,  a 

acusação contra o Governador do Estado, será ele submetido a julgamento perante o 

Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a Assembleia 

Legislativa, nos crimes de responsabilidade, motivo pelo qual, tem o dever de receber a 

presente Denúncia, profundamente fundamentada, com a finalidade de produzir os 

efeitos desejados e esperados pela grande maioria do povo amazonense que vem 

sofrendo com os desmandos cometidos pelo governador.. 

Feitos os necessários esclarecimentos, demonstrando a legitimidade ativa do 

Denunciante, promove-se a sua análise jurídica, para devida e necessária instauração do 

processo plenamente admissível, e verificação das consistentes argumentações jurídicas, 

cujos fatos e provas são plausíveis à notícia e sua total procedência, porque a Lei e o 

Direito, não têm um fim em si mesmos, mas, expressam a lógica do razoável, conforme 

a própria razão da vida humana. 

O Denunciante propôs uma competente Ação Popular fulcrada na não observância dos 

mais comezinhos princípios do direito constitucional, administrativo e do Governo do 

Estado, visando anular ato lesivo à moralidade e à probidade administrativa, cominado 

pelo Governador, tanto por ilegalidade, quanto por abuso de poder, face à brutal 

transgressão ao ordenamento jurídico nacional, e cuja conduta tipifica crime de abuso 

de autoridade e de crime de responsabilidade tipificado no Art. 55 da Constituição do 

Estado do Amazonas, por produzir profundo constrangimento ao povo amazonense, que 

tem absoluto direito a um governo probo e moral da coisa pública, inclusive em 

defendê-lo, utilizando meios diretos do exercício do poder, como os instrumentos 

jurídicos constitucionais, como o presente e legítimo remédio jurídico heróico proposto 

pelo Denunciante, que salvaguarda a sociedade amazonense, à constituída em regime 

político do Estado Democrático de Direito. 
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Das Disposições Constitucionais e Crimes de Responsabilidade 

Segundo a Lei n° 1079 de 150, que define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento, Art. 75° e 76° in verbis 

Art. 75° É permitido a todo cidadão denunciar o Governador 

perante a Assembléia Legislativa, por crime de 

responsabilidade. 

Art. 76° A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma 

reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a 

comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-

los com a indicação do local em que possam ser encontrados. 

Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol das 

testemunhas, em número de cinco pelo menos. 

Sendo assim, o DENUNCIANTE, gozando de todos os seus direitos contitucionais, vem 

DENUCIAR TODOS os atos do GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

que estão desconformes com a Constituição do Estado do Amazoans e por isso, o 

pedido de IMPEDIMENTO, define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento  deverá ser acatado pelos preceitos legais com base 

na consitituição do Estado do Amazonas.  

Que no seu Art. 55° fala que:  

São crimes de responsabilidade os atos do Governador que 

atentem contra a Constituição da República e do Estado e, 

especialmente, contra: 

I - a existência da União, do Estado ou do Município;  

II - o livre exercício dos Poderes constituídos e do Ministério 

Público;  

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;  

IV - a segurança interna do País, do Estado ou dos Municípios;  

V - a probidade na administração;  

VI - a lei orçamentária;  

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais 

  

O Art. 55° da Constituição do Estado do Amazonas, § 2º - também normatiza que: 

 

§ 2.º Qualquer cidadão poderá denunciar o Governador perante 

a Assembleia Legislativa, por crime de responsabilidade.  

Tendo em vista esses preceitos legais garantidos pela carta magna do ESTADO DO 

AMAZONAS, em conformidade com A CONSTITUIÇÂO FEDERAL DE 1988, o 

DENUNCIANTE vem até esta Casa Legislativa para apresentar DENUNCIA contra o 

senhor Wilson Miranda Lima, após o mesmo, cometer diversos em desacordo com a 

Constituição do Estado do Amazonas que o mesmo jurou defender com base nos 

CRIMES DE RESPOSABILIDADE cometidos, que aqui, será elencado por três(3) 

incisos do Art. 55 da Constitução do Estado do Amazonas, o III, V e VII. 
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III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais 

Com as medidas restritivas tomadas pelo governador atravês de decretos 

inscontitucionais, restringiu-se os direitos basilares de cada cidadão amazonense que 

trabalham diariamente para conquistar o sustento das duas familias. Além do 

agravamento da crise da saude publica nos ultimos meses. A nossa carta magna garante 

esses direitos no seu Art. 6°. 

Art. 6°: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Partindo deste principio, e em comum acordo com o Art. 3° da Constituição do Estado 

do Amazonas que regulamenta que: 

§ 6.º A força policial só poderá intervir para garantir o 

exercício do direito de reunião e demais liberdades 

constitucionais, bem como a defesa da ordem pública e do 

patrimônio público e privado e a segurança pessoal, cabendo 

responsabilidade aos agentes pelos excessos que cometerem. 

Conforme os artigos e paragrafo, o cidadão amazonense, em questão, tem direito social 

adiquirido para saúde e trabalho, principalmente esse ultimo, que garante a subisitencia 

das familias.  

Porém, ao emitir os Decretos Estaduais de N° 41087 de 19 de Março de 2020, N.º 

42.098 de 20 de Março de 2020, Nº 42.099 de 21 de março de 2020, Nº 42145 DE 31 de 

março de  2020, Nº 42.193/2020 de 15 de abril, N.° 42.216 de 20 de Abril de 2020 

(todos os decretos estão em anexo), Wilson Miranda Lima, Governador do Estado do 

Amazonas acabou tirando os direitos consitucionais dos amazonenses, ainda mais, 

usando forças policiais para cometer o ato ( link de matérias veiculadas por portais 

virtuais de noticias em anexo). 

O estado não pode investir contra direitos fundamentais dos cidadãos, além de restringir 

o transporte de passageiros tanto fluvial como terrestre, O governador do Estado do 

Amazonas ainda atenta contra o direito ao trabalho e consequentemente, especialmente 

sobre o direito de ir e vir (CF, art. 5º, inciso XV), que é constitucionalmente assegurado 

por meio de uma abstenção do Estado, uma obrigação de não fazer. 

Ainda nos decretos, e possivel vislumbrar a quebra de preceitos fundamentais como  a 

liberdade de locomoção (art. 5º, inc. II e XV, CF), de reunião (art. 5º, inc. XVI, CF) e 

até mesmo da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, inc. X e XII, CF), entre outros. 

Ficando claro a quebra do Inciso 3° do Art. 55° da Constituição do Estado do 

Amazonas. 
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V - A probidade na administração;  

Conforme a LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 Dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos.  

As hipóteses de ato de improbidade administrativa trazidas por esta lei são três e estão 

distribuídas da seguinte maneira, o art. 9º retrata os atos de improbidade que comportam 

enriquecimento ilícito, no artigo seguinte, têm-se os atos que causam prejuízo ao erário 

e o art. 11° trata os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios 

da Administração Pública, ou qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, lealdade, imparcialidade, legalidade. 

A matéria que versa a respeito do enriquecimento ilícito dos agentes públicos está 

disciplinada no art. 9º da lei de improbidade. Em seu “caput”, o art. 9º traz que:  

“[...] auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo [...]”  

Constitui enriquecimento ilícito. 

Segundo Martins Junior, “Enriquecimento ilícito é cometido por agente público que 

angaria vantagem a que não faz jus. Faz-se necessário a vantagem ser obtida em razão 

do cargo público, independentemente de causar prejuízo ao patrimônio da 

Administração Pública” e na mesma linha de raciocionio Mattos Neto traduz que “A 

vantagem patrimonial a que se refere o caput não diz respeito, apenas, a aspectos 

econômicos, ou seja, a vantagem pode ser qualquer coisa que possa integrar o 

patrimônio do agente, com ou sem reflexos econômicos. Se o agente público, direta ou 

indiretamente, não enriquece indevidamente, mas terceiro beneficiário, o ato de 

improbidade administrativa é da espécie lesão ao erário (art. 10)”. 

O Art. 10°, protege o erário da má gestão por parte dos agentes públicos. Entende-se por 

erário o conjunto de bens e interesses de natureza econômico-financeira pertencentes 

aos entes da administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 

fundações públicas e autarquias. A redação do caput do art. 10 é a seguinte: 

Constitui ato de improbidade administrativa que cause 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: 

Diferentemente do artigo anterior, aqui é necessário o prejuízo ao erário, no anterior 

bastava o aferimento de vantagem indevida mesmo que isto não gerasse prejuízo ao 

patrimônio público. A perda patrimonial deve ser efetiva, não bastando uma simples 

lesão, consequência de uma conduta imoral ou ilícita do agente.  

O dever de probidade administrativa é um princípio intimamente ligado à moralidade 

administrativa, que é o dever do agente público praticar atos de acordo com regras 

éticas, para proporcionar sempre uma boa administração voltada para os interesses 

públicos.   

O governo do Estado do Amazonas quebra esse preceito quando não divuga os gastos 

que o governo do estado está fazendo de forma transparente para o combate ao novo 

Corona Virus no Amazonas e quando compra, contrata ou aluga, sem licitação, 
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produtos, serviços ou imoveis com valores aquém dos praticados pelo mercado. É o 

caso da compra dos respiradores que custaram mais de 300% mais caros e que são 

inapropriados para o uso em tratamento aos pacientes que obteram contágio do COV19 

segundo a nota tecnica do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (em 

Anexo). 

De uma maneira mais ampla, a improbidade administrativa se configura através de um 

desvirtuamento no exercício da função pública, ou seja para MARTINS JUNIOR: 

“Improbidade administrativa, em linhas gerais, significa servir-se da função pública 

para angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para outrem, vantagem ilegal ou 

imoral, de qualquer natureza, e por qualquer modo, com violação aos princípios e regras 

presidentes das atividades na Administração Pública, menosprezando os deveres do 

cargo e a relevância dos bens, direitos, interesses e valores confinados à sua guarda, 

inclusive por omissão, com ou sem prejuízo patrimonial”.  

Na mesma linha de raciocionio, a infringência de algum destes comportamentos 

contidos como improbidade administrativa gera como consequência a nulidade dos atos 

praticados pelo agente público ímprobo, restando evidente sua inabilitação moral para 

exercer a função administrative e vigor. 

Está claro o uso dos Decretos governamentais, entre eles o de calamidade publica, para 

beneficiamento de alguém, pois pergunto ao legislador, onde é possivel comprar 

respiradores pulmonares em adegas, que não seja no Amazonas? 

Pasmem, O governo do estado do Amazonas gastou R$ 2,9 milhões em 28 ventiladores 

pulmonares que, posteriormente, foram considerados “inadequados” pelo Conselho 

Regional de Medicina para tratar pacientes com Covid-19(nota fiscal dos ventiladores 

em anexo junto com a nota emitida pelo CREMAM). 

Buscando a completude, a LIA(Lei de Improbidade Administrativa), além de proteger a 

Administração Pública dos atos que causem enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, 

também disciplina proteção contra os atos que afrontem os princípios condizentes com 

uma boa administração. 

Violando os princípios administrativos, os agentes estão violando os deveres de 

honestidade, lealdade, imparcialidade e legalidade contidos na descrição do caput do art. 

11 da LIA.  

Um princípio é a base orgânica da Administração, sendo assim, se um princípio é 

afrontado, toda uma boa administração está comprometida. 

A punição sobre a violação de um princípio através da lei de improbidade 

administrativa serve para, Segundo Martins Junior, “assegurar a primazia dos valores 

ontológicos da Administração Pública”. 

Está cristalino a improbidade administrativa cometida pelo Governador do Estado do 

Amazonas Wilson Miranda Lima. 
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VII - O cumprimento das leis e das decisões judiciais 

Devido o descontrole com os gastos públicos, ainda mais sem justificativas plausiveis, 

uma ação civil publica foi ajuizada para frear o contrato “supeito”  realizado entre o 

Governo do Estado do Amazonas e o Hopsital Universitario Nilton Lins. O juiz da 5ª 

Vara da Fazenda Pública Cezar Luiz Bandiera suspendeu, na noite do dia 15 de abril de 

2020, o contrato de aluguel do governo do Estado com a Faculdade Nilton Lins no valor 

total de R$ 2,6 milhões para aluguel de prédio onde deveria funcionar hospital sem data 

para início de funcionamento. Caso a medida não fose atendida, o magistrado 

determinou aplicação de multa no valor de R$ 130 mil por dia ao governador Wilson 

Lima e a secretária de Estado de Saúde Simone Papaiz.(material de portais digitais  em 

anexo) 

O Art. 12 da lei 1079 de 1950, tipifica que: 

São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 

1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados 

ou decisões do Poder Judiciário; 

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário 

no que depender do exercício das funções do Poder Executivo; 

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do 

Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; 

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença 

judiciária. 

 

O governador de forma afrontosa, quebrou o inciso I e desafiou o Poder Judiciario do 

Amazonas, de forma desrespeitosa, falou para os meios de comunicação que atividades 

desenvolvidas naquele nosocômio somente seriam paralisadas, passando por cima do 

seu “cadáver” [sic], demonstrando curiosidade por saber quem viria ao local, para 

“enfrentar o Governador” [sic] e paralisar os trabalhos no local, numa clara tentativa de 

desafiar a autoridade e eficácia das decisões judiciais proferidas sobre o tema.  

A Associação Amazonense de Magistrados(AMAZON) soltou nota de repúdio pelo 

objeto em questão e de acordo com a nota encaminhada na tarde do dia 16 de abril de 

2020, a Amazon não vai admitir “que o Chefe do Poder Executivo ultrapasse o limite da 

discussão, das regras próprias de evolução da marcha do processo judicial, para 

intimidar a Corte de Justiça”.( Nota da Amazon em anexo).  

Segundo Antonio Pessoa Cardoso, em artigo para o site conjur.com.br, “O bom 

funcionamento da sociedade depende muito do respeito e da obediência que se presta às 

autoridades públicas, seguindo as regras estatuídas pelas leis. Se os governantes não 

respeitam as leis, os juízes não as aplicam com isenção, os militares desafiam seus 

superiores hierárquicos, enfim se os demandantes de uma ação judicial desrespeitam as 

decisões judiciais o caos se instala na sociedade e o Judiciário fica limitado a apenas 

reconhecer o direito do cidadão, sem autoridade para garantir sua execução.”  

O governador, tem que ser o primeiro a respeitar as leis, completando ainda Antonio 

Pessoa Cordoso que: “cabe ao juiz, dentre outras penalidades, aplicar a multa para o 
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Anexos 

Caos na Saude publica em 2019 materias e links de portais de noticias 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/08/superlotacao-falta-de-
remedios-e-insumos-basicos-maior-hospital-do-amazonas-protagoniza-crise-na-saude-
publica.ghtml  Acessado 20:39 do dia 22/04  

 

globoplay.globo.com/v/7294245/ acessado as 20:42 do dia 22/04/2020 
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https://www.fatoamazonico.com/caos-na-saude-amazonas-volta-a-ser-destaque-no-
jornal-nacional-e-wilson-lima-e-vaiado-durante-formatura/ acessado as 20:44 do dia 

22/04/2020
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Decretos 2020 
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Policia sendo usada para reprimir os cidadãos 

 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/wilson-lima-diz-que-vai-colocar-
policia-nas-ruas-para-garantir acessado as 21:20 do dia 22/04/2020 

 

 

https://amazonasatual.com.br/policia-fecha-comercio-nao-essencial-em-manaus-
nesta-segunda-feira/ acessado as 21:21 do dia 22/04/2020 
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https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/feira-e-fechada-e-feirante-declara-nao-
temos-medo-de-morrer-de-coronavirus-mas-de-fome/ acessado as 21:25 do dia 
22/04/2020

 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/06/para-garantir-cumprimento-
de-decreto-operacao-da-pm-fiscaliza-comercios-em-manaus.ghtml acessado as 21:28 
do dia 22/04/2020
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Nota de Desagravo da Associação dos Magistrados do Amazonas 
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Nota Fiscal Referente a compra de respiradores pulmonares em Adega. 
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Cartão CPNJ da empresa que vendeu os Respiradores pulmonares.
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Matérias veiculadas a respeito da compra de respiradores pulmonares inadeguados 
para o tratamento de COVID19 superfaturados, em loja de vinhos. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/20/amazonas-
compra-de-adega-respiradores-inadequados-com-sobrepreco-de-316.htm acessado as 
21:43 do dia 22/04/2020 

 

 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/04/governo-do-
amazonas-compra-respiradores-em-loja-de-vinhos-com-sobrepre.html acessado as 
21:45 do dia 22/04/2020 
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https://revistaforum.com.br/brasil/governo-do-amazonas-compra-respiradores-a-
preco-ate-quatro-vezes-maior-em-loja-de-vinhos/ acessado as 21:46 do dia 
22/04/2020  
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Relatorio do Conselho Regional de Medicia do Amazonas a respeito da falta de 
condições de atuação do Hospital Nilton Lins e sobre os respiradores inadequados. 
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Parecer do Ministerio público sobre  ação Popular a respeito do contrato de R$2.6 

milhoes com o Hospital Nilton Lins
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Materia sobre o descumprimento de ordem judicial por parte do Governdor do Estado 

https://www.cnj.jus.br/corregedor-do-cnj-determina-que-tjam-apure-
descumprimento-de-decisao-na-saude/ acessada as 22:26 do dia 22/04/2020 
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