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EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
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CAIO CÉSAR MIRABELLI, Brasileiro, solteiro, advogado 

regularmente inscrito na OAB/RJ 221305, e WASHINGTON LUIZ 

PINTO MACHADO, Brasileiro, advogado regularmente inscrito 

na OAB/RJ 57731 ambos com escritório profissional situado na 

Avenida Rio Branco, nº 185, sala 1624, Centro, Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 20040-902,vem á presença de 

Vossa Excelência apresentar 

 

DENÚNCIA – PEDIDO DE IMPEACHMENT 

 

Em face do Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, 

senhor WILSON MIRANDA LIMA e do Excelentíssimo Vice – 

Governador do Estado do Amazonas, senhor CARLOS ALBERTO 

SOUZA DE ALMEIDA FILHO com fulcro no Art.74 e seguintes da 

lei: 1.079/1950 c/c Art.55 e seguintes da Constituição do Estado do 

Amazonas e demais normas regimentais aplicáveis a espécie tendo 

em vista a prática de crimes de responsabilidade e improbidade, a 

seguir aduzidos. 

 

DOS FATOS 
 

Desde o início de 2019, o Estado do Amazonas sobrevive em meio 

a uma severa crise, sendo a sua principal vertente a saúde pública. 
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Em 2019, foram observados diversos atos do Poder Executivo 

Estadual no Estado do Amazonas, todos eles englobando gastos de 

cifras vultuosas, fazendo com que esses setores, dentre outros, 

ficassem á beira do colapso. Dois exemplos de gastos imbecis e 

desnecessários do dinheiro público foi o patrocínio do governo 

estadual para os eventos: Peladão A Bordo e a Expoagro que 

juntos custaram mais de R$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) aos 

cofres públicos. 

Esses absurdos mais o caos na saúde pública, fizeram o Estado do 

Amazonas ser matéria de diversos programas nacionais de redes 

de televisão, sites jornalísticos e páginas de redes sociais. No mês 

de dezembro de 2019 o programa “Jornal Nacional” exibido pela TV 

Globo, o site G1 e outros veículos de comunicação, mostraram ao 

Brasil inteiro a situação em que a saúde no Estado do Amazonas se 

encontrava. Em especial no que diz respeito aos hospitais e pronto 

socorro João Lúcio, maternidades Balbina Mestrinho e Ana Braga. 

Na reportagem acima mencionada, a mãe de um bebê injeta a 

medicação na criança, devido á falta de técnicos de enfermagem no 

local, enquanto que, da mesma forma, os familiares dos pacientes 

são obrigados a adquirir os remédios que as unidades não 

possuíam. 

É importante lembrar que várias crianças recém-nascidas foram a 

óbito na Maternidade Ana Braga por conta desse descaso do 

Governo do Estado. Também é necessário informar que foram 

descobertos inúmeros falecimentos de crianças nas maternidades 

estaduais, fatos trágicos provocados pela ausência de materiais, 

leitos, medicamentos e negligência médico-hospitalar. 

Ainda sobre a maternidade Ana Braga, é necessário também 

informar que para suportar o calor, pacientes levam ventilador para 

essa maternidade, segundo as denúncias, há três dias os aparelhos 

de ar – condicionada não funcionam. As imagens mostram que no 

local não é possível abrir as janelas (matéria veiculada no site: 

amazonas1.com.br, em 06/12/2019). 
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Com relação a maternidade Balbina Mestrinho pacientes reclamam 

de superlotação, as grávidas ocupam cadeiras em corredor (matéria 

veiculada no site G1, em 14/12/2019). Para piorar a situação um 

grupo de mães com bebês internados nessa maternidade, 

denunciaram ao site G1 as condições precárias que encontraram na 

unidade de saúde. Uma infiltração de água na sala de UCI neonatal 

está entre as principais queixas das mulheres e de funcionários da 

unidade na zona sul de Manaus. A unidade é a mesma que foi alvo 

de denúncias de superlotação e falta de funcionários para 

atenderem as pacientes (matéria veiculada no site G1, em 

15/12/2019). 
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Atualmente, o Estado do Amazonas enfrenta um cenário ainda mais 

apocalíptico e assustador. 

Em 16 de março de 2020, o Estado do Amazonas decretou situação 

de emergência na saúde pública, pelo prazo de 120 dias, em razão 

da disseminação do COVID 19, pelo Decreto Estadual nº 42.061, 

além de ter instituído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e 

Combate ao COVID 19. 

Em 23 de março de 2020, o Governo do Estado em razão da grave 

crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID 19 

declarou estado de calamidade pública, estabelecendo ficarem 

autorizadas as autoridades competentes a adotar medidas 

excepcionais, necessárias para combater a disseminação da 

COVID 19 em todo o território do Estado do Amazonas de acordo 

com o Art.2º, Decreto nº 42.100 de 23 de março de 2020. 

REALIDADE DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA 
 

Mesmo com a decretação do estado de calamidade pública que 

autorizou todas as autoridade competentes a agirem com o objetivo 

de conter o avanço da pandemia do COVID 19, os problemas já 

existentes na saúde pública permanecem e tiveram um 
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agravamento, conforme comprova as informações sobre a rede 

pública estadual a seguir: 

 

1) MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO 

 

1.1) A maternidade convive com problemas de superlotação, falta 

de equipamentos e medicamentos (matéria divulgada na TV 

EM TEMPO ONLINE). 

 

 

1.2) Pacientes grávidas denunciam falta de atendimento na 

maternidade Balbina Mestrinho (matéria divulgada no JAM, 

em 21 de abril de 2020). 
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2) MATERNIDADE ANA BRAGA 

Uma mulher de 29 anos deu entrada, na sexta feira (20/03/2020), 

na maternidade Ana Braga, localizada no bairro São José, zona 

leste de Manaus, para realizar procedimentos médicos e entrou 

em trabalho de parto no corredor do hospital. A criança 

prematura mesmo sendo socorrida, não resistiu e morreu na 

unidade de tratamento intensivo (UTI). A denúncia é da própria 

família da paciente (matéria divulgada no site EM TEMPO, em 

22/03/2020). 
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3) HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO 

3.1) Instaladas em hospitais públicos de Manaus, tendas de 

triagem ainda não estão em funcionamento. Serviço inicia nos 

próximos dias, diz governo (matéria veiculada pelo site G1, em 

20/04/2020). 

3.2) Famílias denunciam que pacientes com COVID – 19 

morreram por falta de respiradores em hospital de Manaus. Em 

um dos casos, médicos chegaram a usar um saco plástico como 

respirador improvisado, segundo familiares. Estado já registra 

mais de 10 mil casos da doença (matéria veiculada no site G1, 

em 07/05/2020). 
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4) HOSPITAL NILTON LINS 

Amazonas abre hospital inacabado, e fiscalização vê 

inauguração simbólica. 

Para o Ministério Pública do Amazonas, a inauguração do 

hospital foi simbólica, pois a estrutura montada não estava em 

atividade por completo, em vários setores, como nas UTI´S. 

Também faltavam equipamentos de proteção individual (matéria 

veiculada no site UOL, em 20/04/2020). 

 

5) TCE recomenda afastar secretária do Amazonas por 

sobrepreço em respiradores 

Após o governo do Amazonas comprar 28 respiradores 

inadequados para pacientes de COVID – 19 e com sobrepreço 

numa importadora que vende vinhos em Manaus, o TCE 

(Tribunal de Contas do Estado) multou e recomendou ao 

governador Wilson Lima (PSC) o afastamento definitivo da 

secretária de saúde do Estado, Simone Papaiz. A decisão foi 

tomada na sessão desta quarta-feira por unanimidade pelos 

conselheiros do TCE. Os respiradores foram adquiridos com 

dispensa de licitação por R$2,9 Milhões, o que dá um valor 

médio de R$128 mil para cada aparelho (matéria veiculada no 

site UOL, em 13/05/2020). 
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6) Governo do Amazonas é suspeito de superfaturar compra de 

respiradores 

A pandemia no Amazonas veio acompanhada de denúncias 

sobre o mau uso do dinheiro público. O Ministério Público de 

Contas do Estado quer saber por que a Secretaria de Saúde 

pagou R$2,7 milhões, o dobro do valor de mercado, por 28 

respiradores pulmonares. Os equipamentos foram vendidos por 

uma empresa que funciona como loja de vinhos, e não seriam 

indicados para a ventilação de pacientes em UTI. 
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7) Denúncia: vídeo mostra corpos ao lado de enfermaria no 

Hospital João Lúcio 

Situação no hospital contraria recomendação do Ministério da 

Saúde. Um vídeo divulgado nesta quinta-feira (16/04/2020), nas 

redes sociais, traz imagens feitas no Hospital e Pronto – Socorro 

João Lúcio, bairro São José, zona leste da capital. A gravação, 

que tem um pouco mais de um minuto, mostra pacientes 

internados e, bem ao lado da enfermaria, em um corredor, a 

pessoa que gravou o vídeo relata a presença de pelo menos 14 

corpos no local (matéria veiculada no site d24am.com, em 

16/04/2020). 
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Resumindo, a rede hospitalar estadual continua sucateada, com 

ausência de equipamentos de proteção individual, 

medicamentos, leitos, espaços físicos adequados, organização, 

administração e recheada de indícios fortes de corrupção ativa, 

corrupção passiva, peculato e demais crimes contra a 

administração pública. 

Esses episódios terríveis similares a episódios de filmes de 

terror, além de gerarem o aumento do déficit público, estão 

provocando um verdadeiro genocídio no Estado do Amazonas, 

por isso a extrema necessidade de se requerer o afastamento 

imediato do atual governador e de seu vice – governador do 

comando do governo estadual. 

DO DIREITO 
 

I) Do Direito Constitucional a saúde pública 
 

O Art.6º, CR/88, diz que: 
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“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção á 

maternidade e á infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. 

O Art.196, CR/88, diz que: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

A interpretação do Art.6º, da CR/88 deixa bem claro que todos os 

cidadãos tem o direito a saúde. 

A interpretação do Art.196, da CR/88, reconhece a saúde como 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas e que essas políticas devem ter como foco 

principal a redução do risco de doença e de outros agravos e que 

o Estado deve promover o acesso para todos os cidadãos, a 

esses serviços públicos com o objetivo de promover saúde, 

proteger a saúde e recuperar a saúde de todos. 

Após a leitura dos artigos acima mencionados, chegamos a 

conclusão que o Governador Wilson Lima faz uma gestão 

totalmente inconstitucional, tendo em vista que seus atos 

administrativos e omissão desrespeitam o Artigo 6º e o Artigo 

196 ambos da Constituição Federal. Os atos administrativos 

praticados pelo governador aplicam dinheiro público em eventos 

desnecessários (Peladão A Bordo e Expoagro), deixando de 

aplicar na manutenção da saúde pública e quando aplica a verba 

pública na rede hospitalar, compra equipamentos inadequados e 

com fortes indícios de superfaturamento. 

A omissão promovida pelo governador, provoca cada vez mais 

ausência de leitos, equipamentos de proteção individual 

(máscaras, óculos, luvas, aventais), medicamentos, respiradores, 

testes, realização de exames, realização de partos e reativação 

de andares de hospitais públicos desativados. 
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A soma dos atos praticados com a omissão do governador 

geram o aumento quantitativo e célere dos mortos pelo COVID 

19 e de outras enfermidades como problemas cardíacos, 

dengue, acidente vascular cerebral e demais enfermidades.  

 

II) Do Conceito de Saúde 
 

Atualmente o conceito de saúde não é mais considerado como 

ausência de doença, mas como o completo bem estar físico, 

mental e social do homem. 

O Governador Wilson Lima não deve saber disso, porque sua 

administração não previne doenças, não trata doenças, não 

recupera doentes, promove péssima saúde física, mental e 

social, além de matar quantitativamente os cidadãos 

amazonenses que pagam impostos, taxas e contribuições e não 

recebem o retorno de seus tributos, na prestação dos serviços 

públicos que de fato não existem no Estado do Amazonas. 

O amazonense no atual governo estadual, não tem direito a 

educação pública, a segurança pública, a mobilidade 

urbana, a saúde pública, porém possui o amargo dever de 

pagar impostos sem ter retorno desse dinheiro. 

 

III) Os Princípios Constitucionais da Administração Pública 
 

A Constituição da República estabelece os princípios que a 

administração pública deve seguir. Neste sentido, o jurista José 

dos Santos Carvalho Filho descreve os princípios administrativos 

como sendo postulados fundamentais, senão vejamos: “Os 

princípios da administração pública são os postulados 

fundamentais que inspiram o modo de agir da administração 

pública. Representam cânones pré-normativos norteando a 

conduta do Estado quando no exercício de atividades 

administrativas. 
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Os princípios da Administração Pública são a Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, de acordo 

com o Art.37, da CR/88. 

Neste sentido, bem leciona o jurista José dos Santos Carvalho 

Filho ao discorrer sobre tais princípios, observe-se: 

1) O princípio da Legalidade diz que o administrador público 

deve observar e cumprir integralmente a lei. É a diretriz básica 

da conduta dos agentes da administração. Significa que toda 

e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. 

Não o sendo, a atividade é ilícita. 

O princípio da legalidade implica subordinação completa do 

administrador á lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe 

ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser 

instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas. 

Na clássica e feliz comparação de Hely Lopes Meirelles, 

enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o 

que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a 

lei autoriza. 

Na teoria do Estado Moderno, há duas funções estatais básicas: 

a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e 

jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira de 

modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante 

dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso 

é que o administrador é função subjacente á de legislar. 

O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é 

legítima a atividade do administrador público se estiver 

condizente com o disposto na lei (jurista José dos Santos 

Carvalho Filho). 

2) O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de 

tratamento que a administração deve dispensar aos 

administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. 

Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. 
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Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a 

administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, 

e não para o privado, vedando-se, em conseqüência, que sejam 

favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e 

prejudicados alguns para favorecimento de outros. 

Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, 

sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo 

o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o 

interesse público e não se alcança o interesse público se for 

perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso 

sempre uma atuação discriminatória (jurista José dos Santos 

Carvalho Filho). 

Como se pode aferir do texto supra, todos os atos 

administrativos praticados pelo administrador público devem 

beneficiar a todos os cidadãos do Estado e não só os amigos, 

colegas, parentes e partidários dos governantes, sob pena de 

ferir o princípio da moralidade. 

Sobre esse princípio, vale destacar os ensinamentos do jurista 

José dos Santos Carvalho Filho ao dizer que: 

3) O princípio da Moralidade impõe que o administrador público 

não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes 

em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas 

também distinguir o que é honesto do que é desonesto. 

Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não 

somente nas relações entre a administração e os administrados 

em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre 

a administração e os agentes públicos que a integram (jurista 

José dos Santos Carvalho Filho). 

O gestor público deve ser honesto e agir com probidade em 

todas as atividades que exerça nos órgãos públicos. 

Entretanto, a gestão do governador Wilson Lima acumula 

indícios fortes de culto a desonestidade, maldade, e 

perversidade. As matérias diárias veiculadas na imprensa 
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estadual e nacional, denunciando inúmeras irregularidades 

com o dinheiro público só crescem. Um exemplo de 

desonestidade foi a denúncia feita pelo Jornal da Record na 

TV, em 05/05/2020, onde foi divulgado para o Brasil inteiro 

que o governo Wilson Lima é suspeito de superfaturar 

compra de respiradores durante a pandemia do COVID 19. 

De acordo com a matéria, o Ministério Público de Contas do 

Estado do Amazonas está indagando, por que a Secretaria 

de Saúde pagou R$2,7 milhões, o dobro do valor de 

mercado, por 28 respiradores pulmonares. Além das 

suspeitas de superfaturamento na compra desses materiais, 

os equipamentos foram vendidos por uma empresa que 

funciona como loja de vinhos, e não seriam indicados para a 

ventilação de pacientes em UTI. 

Com relação ao princípio da publicidade cabe relevo o 

entendimento do jurista José dos Santos Carvalho Filho ao 

indicar que dever ser amplamente divulgado, senão vejamos: 

4) O princípio da Publicidade indica que os atos da 

administração devem merecer a mais ampla divulgação 

possível entre os administrados, e isso porque constitui 

fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de 

controlar a legitimidade da conduta dos agentes 

administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que 

poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e 

o grau de eficiência de que se revestem. 

É para observar esse princípio que os atos administrativos são 

publicados em órgãos de imprensa ou afixados em determinado 

local das repartições administrativas, ou, ainda, mais 

modernamente divulgados por outros mecanismos integrantes da 

tecnologia da informação, como é o caso da internet (jurista José 

dos Santos Carvalho Filho). 

5) O princípio da Eficiência tem como núcleo a procura de 

produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a 

exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o 
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que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. 

Há vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, 

como a produtividade, economicidade, qualidade, celeridade, 

presteza, desburocratização e flexibilização (jurista José dos 

Santos Carvalho Filho). 

Para o jurista, o administrador público deve seguir não só os 

princípios, mas também alguns aspectos, como por exemplo, a 

qualidade. 

No que tange a qualidade, a que se falar na eficiência, sendo 

que uma Administração Pública Eficiente está prevista nos 

artigos 74, II e Art. 144, §7º, todos da CR/88; pois baseia-se na 

prestação qualitativa dos serviços públicos, a saber: Saúde, 

Educação, Infraestrutura, Segurança, Justiça, Moradia, 

Transporte, vejamos: 

Art.74,II, CR/88: 

“Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto á 

eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 

bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado. 

Ainda com relação aos princípios, ressalta-se o da eficiência que 

nos dizeres da jurista Odete Medauar “agora eficiência é 

princípio que norteia toda atuação da administração pública. 

O vocábulo liga-se a idéia de ação, para produzir resultado de 

modo rápido e preciso. Associado a administração pública, o 

princípio da eficiência determina que administração satisfaça as 

necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a 

descaso, a negligência, a omissão (características habituais da 

administração pública brasileira, com raras exceções)”. 
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Tendo em vista que os elementos que integram o princípio 

constitucional da eficiência são a diminuição do desperdício do 

dinheiro público + a perfeição e celeridade na prestação dos 

serviços públicos, então conclui-se que o governo do Wilson 

Lima descumpre totalmente a orientação do princípio da 

eficiência, porque aumenta o desperdício das verbas 

públicas comprando materiais hospitalares superfaturados e 

não abastece a rede pública de saúde com equipamentos de 

proteção individual, medicamentos, materiais básicos como 

luvas, máscaras e óculos, leitos, não realiza as obras de 

conserto e reparação da estrutura física dos hospitais e não 

paga o salário dos profissionais de saúde do Estado do 

Amazonas, existindo algumas categorias profissionais, sem 

receber salário durante quatro meses ininterruptos. 

O Governo Wilson Lima é o melhor exemplo de desrespeito 

aos princípios constitucionais da Moralidade e Eficiência, 

porque é uma administração pública que pratica 

reiteradamente crimes de responsabilidade, vem matando 

direta e indiretamente muitas pessoas, destruindo famílias, 

traumatizando pais, mães e filhos, gerando o caos social, 

que envergonha o contribuinte amazonense e seus irmãos 

brasileiros. 

 

IV) Da Improbidade Administrativa 
 

Art. 1º, da Lei: 8.249/1992: 

“Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 

servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 

ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 

cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 

punidos na forma desta lei”. 
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O Artigo 1º da Lei: 8.249/1992 deixa explícito que qualquer ato de 

improbidade administrativa praticado por agente público, contra a 

administração direta de qualquer dos Poderes dos Estados, serão 

punidos na forma desta própria lei. Seguindo o entendimento deste 

artigo e lei acima mencionados, o senhor Wilson Lima, deverá ser 

punido na forma que essa lei diz, porque ele é um agente 

público (governador do Estado do Amazonas), que praticou 

vários atos de improbidade contra a administração direta 

(administração pública estadual) de qualquer dos Poderes dos 

Estados (Poder Executivo do Estado do Amazonas). 

Com relação aos atos de improbidade praticados pelo atual 

governador, vejamos o que fala o Art.10, da Lei: 8.249/1992: 

“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: 

XI) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 

irregular. 

Seguindo o comando do Art.10, inciso XI, da Lei: 8.249/1992, o 

governador Wilson Lima ao dilapidar o patrimônio público com 

tantos fomentos a eventos desnecessários, em época de crise, 

como quando foi patrocinar o evento “Peladão A Bordo” e a 

“Expoagro”, que juntos, custaram mais de R$1.000.000,00 (Um 

Milhão de Reais) aos cofres públicos.  

Esse ato de patrocinar dois eventos, onerou os cofres públicos 

estaduais que já estavam passando por sufoco e ainda deixou de 

investir na melhoria da rede estadual de saúde. 
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V) Dos Crimes de Responsabilidade 
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Art.9º, III, da Lei: 1.079/50: 

“São crimes de responsabilidade contra a probidade na 

administração 

III) Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados 

quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos 

contrários á Constituição 

O Governador do Estado infringiu essa norma, quando o governo 

estadual comprou 28 respiradores inadequados para pacientes com 

COVID 19 e com sobrepreço numa importadora que vende vinhos 

na cidade de Manaus. Mesmo sabendo que era um ato 

administrativo ilícito, orientado pela secretária estadual de saúde, o 

atual chefe do Poder Executivo Estadual autorizou a execução e 

consumação dessa lesão ao erário público, ao invés de anular tal 

ato e responsabilizar a culpada pela ação danosa. 

Para agravar ainda mais a situação acima narrada, o Tribunal de 

Contas do Estado do Amazonas decidiu por unanimidade pelo 

afastamento da atual secretária de saúde que até o presente 

momento, permanece no cargo. 

Art.11, da Lei: 1.079/50: 

“São crimes de responsabilidade contra a guarda e o legal emprego 

dos dinheiros públicos: 

I) Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem 

observância das prescrições legais relativas ás mesmas; 

     v) Negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, 

bem como a conservação do patrimônio nacional. 

O Governador do Estado infringiu esses dois incisos do Art.11 da 

Lei: 1.079/50, quando superfaturou respiradores pagando o valor 

de R$2,7 milhões, o dobro do valor de mercado, por 28 

respiradores pulmonares. Os equipamentos foram vendidos por 

uma empresa que funciona como loja de vinhos, e não seriam 

indicados para a ventilação de pacientes em UTI. 
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VI) Da Individualização Das Condutas do Governador e do 

Vice Governador Do Estado Do Amazonas 

 

Para que o procedimento do impeachment possa abarcar a ilicitude 

dos atos praticados por cada Denunciado, é de extrema importância 

que seja especificada cada ação tomada por cada um dos 

Denunciados, de forma que reste plenamente demonstrada a razão 

pela qual ambos estão arrolados na presente Denúncia e o motivo 

pelo qual os dois devem ser afastados da gestão do Poder 

Executivo Estadual do Amazonas. 

1) Governador do Amazonas 

 

A) Crime de Responsabilidade contra a probidade na 

administração, de acordo com o Art.9º, III, da Lei: 1.079/50. 

 

B) Crime de Responsabilidade contra a guarda e o legal 

emprego dos dinheiros públicos, de acordo com o Art.11, I e 

V, da Lei: 1.079/50. 

 

2) Vice Governador do Amazonas 

 

A) Crime de Responsabilidade contra a probidade na 

administração, de acordo com o Art.9º, III, da Lei: 1.079/50 (foi 

conivente com a conduta); 

 

B) Crime de Responsabilidade contra a guarda e o legal 

emprego dos dinheiros públicos, de acordo com o Art.11, I e 

V, da Lei: 1.079/50 (foi conivente com a conduta). 

 

É tanta falta de respeito pelos princípios constitucionais que 

norteiam a administração pública, que os dois Denunciados devem 

urgentemente sofrer o afastamento dos respectivos cargos que 

ocupam, para o respeito a constituição federal, a constituição 

estadual, as leis, as verbas públicas e aos cidadãos amazonenses 

possa ser realidade. 
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DOS REQUERIMENTOS 
 

Tendo em vista que todos os requisitos legais para admissão e 

processamento do Pedido de Impeachment se encontram 

devidamente preenchidos, o Denunciante requer a Vossa 

Excelência, o que segue: 

I) Que seja admitido e autorizado por esse Poder Legislativo 

Estadual, a instauração do Processo de Impeachment do 

Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, 

Senhor Wilson Miranda Lima e do Excelentíssimo Vice – 

Governador do Estado do Amazonas, Senhor Carlos 

Alberto Souza De Almeida Filho em razão da farta 

comprovação da prática de crime de responsabilidade e 

improbidade administrativa, na forma do Art.74 e seguintes 

da Lei: 1.079/1950 c/c o Art.56, Caput, da Constituição do 

Estado do Amazonas; 

 

II) Seja o Excelentíssimo Governador do Estado do 

Amazonas, Senhor Wilson Miranda Lima e Excelentíssimo 

Vice – Governador do Estado do Amazonas, Senhor Carlos 

Alberto Souza De Almeida Filho suspensos, 

provisoriamente de suas funções, nos termos do inciso II, 

do §1º, do Art.56, da Constituição do Estado do Amazonas 

e notificado para apresentar defesa; 

 

 

III) Ao final, sendo respeitado o amplo direito de defesa e 

contraditório (Art.5º, LV, CR/88), seja o Excelentíssimo 

Governador do Estado do Amazonas, Senhor Wilson 

Miranda Lima e o Excelentíssimo Vice – Governador do 

Estado do Amazonas, Senhor Carlos Alberto Souza De 

Almeida Filho condenados politicamente, sendo declarado 

seu necessário IMPEACHMENT, reconhecendo-se, assim, 

os comprovados motivos apontados nesta inicial, para o 
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efeito de acabar com o caos que se instalou no Estado do 

Amazonas. 

Requer, ainda, que sejam determinadas todas as providências 

legais e de praxe, tantas quanto necessárias, para o 

cumprimento da Constituição da República, da Lei: 1.079/1950 e 

do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 

Amazonas. 

 

Termos em que Pede Deferimento 

Rio de Janeiro, 18 de Maio de 2020  

Dr. Caio César Mirabelli 

OAB/RJ 221305 

Dr. Washington Luiz Pinto Machado 

OAB/RJ 57731 
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Processo 2020.10000.00000.0.000721
Data  20/05/2020

TRAMITAÇÃO
Processo No 2020.10000.00000.0.000721

Origem

Unidade: GERENCIA DE PROTOCOLO
Enviado por:

Data:
VALERIA MARTINS DA SILVA PINHO
20/05/2020

Destino

Unidade: GABINETE PRESIDÊNCIA

:

Despacho

Motivo:      ANÁLISE E PROVIDENCIAS 
Despacho: SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS
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Processo 2020.10000.00000.0.000721
Data  20/05/2020

TRAMITAÇÃO
Processo No 2020.10000.00000.0.000721

Origem

Unidade: GABINETE PRESIDÊNCIA

Enviado por:
Data:

ROSANGELA MARTINEZ ALVES
20/05/2020

Destino

Unidade: DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO
Aos cuidados de: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

Despacho

Motivo:      ENCAMINHAR 
Despacho: PARA CONSTAR EM EXPEDIENTE
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