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Excelentissimo Senhor Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas.

O Ministério Pabiico junto a essa Corte de Contas, nos termos dais

Eegisiagéo vigente, em especial o artigo 288 da Resoiugao n. 04/2002nTCE/AM, vem, 'j
mui respeitosamente, perante a essa Douta Presidéncia, para propor a presente
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REPRESENTAQAO COM PEDIDO DE LIMINAR

XX 15:.

1?"!

({.
Contra a

Policia

Civif do Estado do Amazonas,

a Secretaria de V

Infraestrutura e Secretaria de Seguranga PUblica, em face dos motivos que passar'
a expor nae linhas seguintes.
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DOS FATOS

As midias sociais e diversos sitios eletronicos de comunicagao vem
divulgando Ainformagoes reiteradamente acerca do abandono de Delegacias de
Poticia de nosso Estado, dando 320 a uma situagao de depreciagao do patrimonio
pﬂblico, além de representar um desservigo a sociedade amazonense.

Com Esto, este orgao ministerial encaminhou o Oficio Requisitério n°
675/2017, datado de 26f09l2017, para o entao Deiegado-Geral de Policia, Sr.

Frederico de Sousa Marinho Mendes, a fim de obter informaooes acerca de diversos
assuntos relacionados a seguranoa pL’Jinca, entre eles, o abandono de delegacias.

Em resposta, restou evidenciado que o imével destinado a0 16° Distrito

integrado de Policia (Adrianopolis) e o prédio onde funcionava a Detegacia
Especiaiizada de Prevengao e Repressao a Entorpecentes (DEPRE) encontram—se
sem nenhuma ocupagao e sem nenhuma destinagao a qualquer finaEidade pL’rblica,

sofrendo com as intempéries do tempo 9 do clima, além da aoao de vandaios, o que
causa depreciagao e dano ao erario.

Com Esto, intenta~se, por meio da presents Representaoéo, submeter
a0 crivo deste Tribunai de Contas, todas as irregularidades verificadas, a ﬁm de que
seja exercido seu mt’mus constituciona] de zeiar peia boa administragao e pela

regular aplicagao dos recursos pﬁblicos, fazendo—se, ademais, imprescindivei a
concessao de iiminar para determinar a Emediata adogao das providéncias
necessarias a retirar do estado de abandono 0 16° DIP e a DEPRE, até que seja
evidenciada a situagao juridica que levou tais imbveis ao esquecimento por parts

das autoridades e que deu ensejo a deterioragao e a agéo de vandalos, com basﬁrr
'1

,

em todo o arcabouoo juridico abaixo proposto.
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DO DIREITO

Compulsando 0 r0! documental enviado a este Parquet pelo entéo

Delegado—Geral de Poiicia, Sr. Frederico de Sousa Marinho Mendes, passe—3e é
anéiise da situagéo de cada uma das unidades de Poiicia (16° DP 9 DEPRE).

!. 16° Distrito Integrado de Policia

Conforme noticiado pela midia, 0 16° Distrito Integrado de Poiioia, no

bairro Adrianépoiis, Zona Centre-Sui, é um exemplo de total abandono. Isto porque
mesmo a estrutura estando pronta em quase sua totalidade, nuncé funcionou 8, com

isto, vem sofrendo com a agéo do tempo e de véndalos, demonstrando que o
dinheiro pl'Jblico jé investido néo trouxe nenhum ganho social, configurando,
outrossim, dano a0 erério.

Vejamos ilustragées:

55R.“

16° DEP:
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Confirmando as constatagées ora expressadas, o ex-Delegado Geral de

Policia, Sr. Frederico Mendes, remeteu documentagao (em anexo) em que a
Secretaria de lnfraestrutura do Estado deixou assente a necessidade de manter o
patriménio pl’Jinco e evitar 0 vandaiismo que esta en ocorrer no iocal, o que revela o
conhecimento da precariedade da situagao por parte das Secretaries de Estado e,
ciaro, da prépria Policia Civil.

Maia que £530, 0 préprio cenério de seguranga pliablica da regiao restou
comprometida, a ponto de a Iocalidade conhecida como “Morada do Sol” ter side
pejorativamente redenominada para “Morada do Medo”, vejamos publicagao feit?

pelo jornal “A Critica”:

.r..l__wr l

Mogadores sofrem com a falta de seguranga
ada do Sol, Zona Centro—Sul
a
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A onda de assaitos tern dominado o conjunto Morada do 801,
no Aleixo, Zona Centre—Sui.

Quem mora ou trabalha no

conjunto afirma que anda apavorado com tantos assaltos
acontecendo em qualquer horario do dia ou da noite. Segundo
os

moradores,

as

portas dos estabelecimentos tém

que

permanecer trancadas, atém de contratar segurangas para
tentar inibir 03 crimes.
De acordo com eles, boa parte das ocorréncias de roubos
acontecem nas proximidades de onde deveria funcionar 0
16° Distrito Integrado de Policia (DIP), na avenida Via

Léctea. A obra foi iniciada, deveria ter sido entregue em 2012,
mas a delegacia nunca foi inaugurada.

Uma funoionaria de uma escola particular que fica ao Iado do
prédio abandonado, disse que durante esta semana, bandidos

chegaram a roubar um veiculo pedo da deiegaoia. “Eies estao
agindo sem medo algum. Chegam aqui na moral e fazem o que
bem querem. A situagao tern esta bem critica por aqui”,
comentou ela, que preferiu nao se identificar.
A balconista, Rosaiia Souza, 57, afirmou que é comum ouvir

reiatos de assaltos todos os dias pela area. Segundo Rosalia,
os criminosos agem sempre da mesma forma: uma dupla em

uma moto passa peias ruas mais de uma vez, “escolhe” uma
vitima e comete o assalto. "Eles levam tudo que estiver com a
pessoa.

Boisa,

celular e

as

vezes até

as

compras do

supermercado. Ultimamente n50 estamos sendo assistidos
pela

poiicia

e

per

causa

disso

eles

aproveitam

a

oportunidade e cometem os roubos”, disse eia.
A balconista também contou que até os onibus que circulam no
conjunto, como é 0 case da Einha 605, também sao alvos dos
criminosos. Para Rosaiia, pelas caracteristicas dos bandidos,
sao sempre as mesmas pessoas. “A populagao acredita que
seja os mesmos sim. Efes estao de moto e andam fazendo
‘limpa’ pelas ruas do conjunto”, disse.
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Mais assaltos
Conforms os moradores, so nesta semana pelo menos dois
estabelecimentos do conjunto, a ianchonete Aladdin e uma
panifioadora, foram aEvos de bandidos. “Além de assaitar as
pessoas que passam peEas ruas do conjunto, eles entram
nos estabelecimentos e fazem um verdadeiro arrastéo
entre os clientes. Por coma disso, a maioria esta adotando
outros prooedimentos de seguranoa, como contratando um
profissional e também deixando as portas dos comércios
trancadas", explicou Rosalia.
Para a baiconista, a situagao é mais deiicada para quem fica
nas paradas de onibus, esperando pelo transporte coletivo.
“infelizmente, essas pessoas 5:310 03 principais alvos porque
estao mais vulneraveis“, lamentou ela.
Sem previsao
A Policia Civil do Amazonas informou que, come as obras do

16° Distrito lntegrado de Policia (DiP) nao foram concluidas, o
atendimento esta sendo feito nas dependéncias do 22° DIP, no
beco do Macedo, no Nossa Senhora das Gragas, na Zona
Centro-Sul. A obra néio tern previsao para ser finalizada.1

Do exposto, resta nitido que a ausénoia do 16° Distrito Policial expoe a
popuiagao a criminalidade, tornando a area uma zona de Vioiéncia propicia para a
prética de roubos, furtos, e crimes de natureza hedionda, O que a agrava a realidade

de se ter investido tanto dinheiro pﬂblico em uma delegacia de policia para a regiao
e

encontra—ia

ao

compiemento

abandono

e

sem

quaiquer

previsao

d

funcionamento.

\
,

‘httpszllwwwacritica.com/ChanneIsfmanaus/news/moradores—sofrem«com-a-faIta—de—

sequranca—no—coniunto—morada~do~soE—zona—centro—sul (10/08/2017);
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Nesta seara, a Engenheira Chefe da SEINFRA da Capital, Sra. Isabel
Cristina Duarte Silva Negoita, revela (oonforme documento em anexo) que ja foi feito
levantamento dos custos de conciusao da obra (num totai de R$ 109598826), ja

tendo sido inclusive confeccionado o Projeto Basioo, mas que a continuidade do
empreendimento esbarrou na auséncia de manifestagao da Secretaria de Seguranga
Pablica quanto a disponibiiizagao de recursos.

Percebewse, portanto, que os trés Orgaos (Policia Civil, Secretaria de
lnfraestrutura e Secretaria cie Seguranoa Pi’Jbiioa) trabalham em conjunto para a
finalizaoao do 16° Distrito Policial, mas que, no memento, nao ha esforgos para
transformar essa poiitica publica em realidade, o que, além de comprometer a
seguranga da popuiagao, deixa ao reiento o patriménio pL’Jblico.

Com isto, faz~se imperiosa a atuaoao desta Coienda Corte de Contas, no

sentido de que, valendo-se de sua fungao pedagégioa e preventiva, busque a uniao
destas Pastas para impulsionar a eficiéncia e eficacia cia seguranga pUblica para os
moradores e transeuntes da iocaiidade conheoida como Morada do Sol, devendo ser
dado inicio em carater imediato aos procedimentos administrativos necessaries a
regular utiiizagao do hoje abandonado 16° Distrito de Policia.

Ii.

Delegacia Especializada de Prevengﬁo e

Represséo a Entorpecentes

(DEPRE)

Outra Deiegaoia que sofre com o estado de abandono é a Delegacia
Especiaiizada de Prevenoao e Repressao a Entorpecentes (DEPRE) que estava
situada a Rua Labor, Bairro Educandos e vinha reaiizado um arduo trabalho contra o
narcotrafico.

Todavia,

problemas

estruturais

resuitaram

na

necessidade

de

desocupagao do imévei, conforme atesta a Avaiiagao Téonica n° 02/2012 (em
anexo) do Subcomando de Agoes de Defesa Civii, vejamos:

\
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Atendendo ao oficio n° 346/11 — GDTIDEPRE, foi feito a
vistoria do iocal soticitado, sendo a edificaoao em estrutura de
concrete 6

Educandos,

aivenarias,

local

de

a

ma

Labor,

funcionamento

:1”

da

103,

bairro

de

Delegacia

de

Prevengao e Represséo a Entorpeoentes.

Foram detectadas faihas executivas em suas algumas partes
de suas estruturas, conforme Reiatorio Fotogréfico e que
necessitam de interferéncias imediatas, pois coloca em RESCO
A lNTEGRIDADE dos Funcionarios que ali transitam.

Sugerimos;
a) Confecoionar pilaretes para apoio das vigas rupturadas nas
vigas baidrames ou bases dimensionadas , conforme setas

verticais nas fotos 1, 2 e 3;
b) lnterligar as vigas através de grapeamentos metalicos
(ambos

os

Iados),

ou

em

chapas

metalicas

laterais,

intertravadas por parafusos, conforme setas horizontais 1, 2 e

3.

Ocorre que a avaiiagao supracitada foi feita no ano de 2012 e até a
presente data a reforma na delegacia de entorpecentes nao fora realizada, estando
o projeto basico [ioitatorio arquivado e oujo orgamento foi de R$ 304.303,10
(trezentos e quatro mii, trezentos e trés reais e dez centavos), conforme atestou o

proprio Delegado—Geral de Polioia no Oficio 11" 1765/2017 (em anexo).

Assim, novamente vé—se que a sociedade amazonense esta sendo

prejudicada com a prestagéo deficitaria de um servigo pﬂblico essencial que é a
seguranga publica, comprometendo, inclusive, a atuagéo poiicial no oombate ao

trafioo de drogas, além de que o patriménio pﬂblico 3e vé exposto ao descaso e ‘
deterioragéo.
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Logo, verificando que a situagéo dos vergastados prédios da Policia Civil
do Estado do Amazonas é bastante nefasta, impée—se a necessidade de atuagao
positive deste Cofegiado no sentido de que sejam desempenhadas as politicas de
seguranga em concomitancia com a defesa do patriménio do Estado, devendo ser
iniciado os tramites administrativos para retirar tais prédios pUbEicos do estado de
abandono.

I“. DA POTENCIALIDADE DE DANO A0 ERARIO PELO ABANDONO DOS
PREDIOS PUBLICOS E DA NECESSIDADE DE REALIZAQAO DE AUDITORIA IN
LOCO PELA DICOP

Com 0 abandono dos imoveis acima faiados (16° DIP e DEPRE), a
potencialidade de ter havido desgaste e depreciagéo da estrutura é bastante
consideravel, trazendo um onus indevido ao Estado que precisara despender mais
verbas para reativar os prédios, além disto o vandaiismo causado também é outro
fator a causar a mesma intercorréncia.

Sendo assim, faz—se preponderante uma avaliagéo técnica por parte dos
engenheiros da DICOP, elaborando-se um Sevantamento de todo 0 material investido
na obra com respective valor gasto, bem como para ser examinado se 0 abandono
causado gerou despesas indevidas. Neste ponto, deve ser observada também a

estrutura atualmente encontrada (elétrica, hidraulica,

entre outras) e a sua

possibilidade de aproveitamento, a fim de nao gerar despesas extras quando da
reativagao dos prédios.

Ademais, em se confirmando o potenciai dano, deve-se passar a apurar
responsabilidade das gestoes passadas que negligenciaram a estrutura patrimoni
do Estado.
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DA MEDIDA LIMINAR

Em face de tudo o que foi expianado, percebe—se que o requisito da
fumaga do born direito resta olaramente configurado, tendo em vista 0 abandono das
Delegacias do Estado (16° DIP e DEPRE) e o cumprimento deficitério do dever de
promover a seguranga pL’iblica insculpido no art. 144 da CF/88.

Assim,

o

arcabouoo

juridioo

acima

delineado,

bem

oomo

a

documentagéo ora anexada apontam, precisamente, para a ocorréncia de vicios
insanéveis na realizaoao das politicas pL’ibiioas da Policia Civil, da Secretaria de

Seguranoa PL’ibiioa e da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas.

O perigo na demora reside no fato de que o abandono das deiegaoias
acarreta prejuizo ao patrimonio ptibiico que se deteriora e sofre com a agao de
vandalos, gerando despesas extras dia apos dia, aiém da situagao de inseguranga
crescente

nas

areas

desassistidas,

prejudicando,

inclusive,

0

oombate

ao

narcotrafico.

Em face do exposto (configuragéo dos requisitos da cauteiar da fumaga
do bom direito e do perigo da demora), este drgéo ministerial, requer, com base no
art. 71, inciso IX, da CF/88 c/o art. 40, inciso Vlil, da Constituigao do Estado do
Amazonas, a pronta atuacéo desta Corte no sentido de determinar liminarmente

a agocﬁo imegiata gas providéncias necessérias a retirar do estado de
abandono 0 16° DIP e a DEPRE, por ser dever do Estado qarantir o direito

fundamental a sequranoa pL’iblica aos cidadéos, assim como zelar peio
patriménio pablico, ate que sejam evidenciadas a situagéo juridica e 03
responséveis que deram ensejo a deterioragao dos iméveis e a agéo de vandal s,
causando dia apes dia prejuizo ao erario e a popuiagao amazonense.
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DO PEDIDO

Diante do exposto, esta representagéo objetiva a atuagéo positiva
desta Corie de Contas quanto é situagéo precéria de delegacias de pollcia

abandonadas em nosso Estado, motivo peio qual este érgéo ministerial requer desta
CASA que:

a) receba a presente representagéo, uma vez que foram
atendidos os pressupostos de admissibilidade;

b) tendo em vista as irregularidades apontadas no corpo desta
representagéo,

conceda

medida

liminar

de

mode

a

determinar é Policia Civil (Delegado-Geral Mariolino Brito), é

Secretaria de Seguranga Pablica (Secretério Bosco Saraiva) e
:31 Secretaria de Enfraestrutura (Secretério Oswaldo Said Janior),

iiminarmente,

a

adogéo

imediata

das

providéncias

necessérias a retirar do estado de abandono 0 16° DIP e a

DEPRE,

por ser dever do Estado garantir o direito

fundamental a seguranga pﬁblica aos cidadéos, assim
como

zelar

pelo

patrimﬁnio

péblico,

até

que

sejam

evidenciadas a situagéo juridica e 05 responséveis que
deram ensejo a deterioragéo dos iméveis e a agﬁo de

véndalos, causando dia apés dia prejuizo ao erério e a
populagéo amazonense.

c) em atengéo aos principios Enafastéveis da ample defesa e do

contraditério, pugna—se, pela notificagéo aos responséveis pela
Policia Civil (Delegado—Gerai Mariolino Brito), pela Secretaria
de Seguranga Pablica (Secretério Bosco Saraiva) e pela
Secretaria de infraestrutura (Secretério Oswaido Said Janior),
para que apresentem razées de defesa, incluindo justificativas
e documentos acerca das medidas adotadas, nas respectiv
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gestées, visando ao aproveitamento dos prédios pUblicos do

16° Distrito Integrado de Policia e da Delegacia Especializada
de Prevengéo e Represséo a Entorpecentes;

Por fim, faznse necessério ainda que, apés a devida apreciaoéo da
£iminar acima perquirida, bem como do oferecimento do direito de defesa aos
responséveis, determine—3e a Diretoria competente (DiCOP) que reaiize inspegéo no
16° DIP e na DEPRE, a fim de avaliar tecnicamente se 0 abandono causado gerou
despesas Endevidas, isto é, dano a0 erério peia necessidade de gastos a maior
necessaries

é

reativagéo

dos

iméveis

ou

pela

reaquisigéo

de

itens

fu rtados/depreoiados.

Nesta ponto, deve ser determinado que a DICOP faga um ievantamento
de toda a estrutura atualmente existente (elétrica,

hidréulica,

entre outras),

discriminando cada item 9 seu respective estado cie oonservagéo, atém de buscar
valorar cada materia! encontrado, a fim de confrontar com potenciais despesas
extras feitas para reativagéo dos prédios em possiveis novos Genomes que venham
a ser conduzidos.

Por ﬁm, em se confirmando o potencial dano, deve-se passar a apurar

.‘esponsabilidade das gestoes passadas que negligenciaram a estrutura patrimonial
do Estado.

MINISTEREO PUBLICO JUNTO A0 TRIBUNAL DE CONTAS Do
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus (A

FERNANDA CANT

), 07 de dezembro de 2017.

I

AMENDONQA

Procuradora de Contas
KFSM

Documentos anexos; informagﬁes encaminhadas pelo ex—Delegado Gerai de Policia,
Sr. Frederico de Sousa Marinho Mendes.

