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C E R T I D Ã O 
 
 
 

CERTIFICO para os devidos fins, que na 18ª Sessão Administrativa do Egrégio Tribunal Pleno, 
ocorrida no dia 24 de junho de 2020, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ari Jorge Moutinho 
da Costa Júnior deu conhecimento ao Colegiado que, no dia 9 de junho do corrente ano, foi 
instado pelo eminente Procurador Carlos Alberto Souza de Almeida com relação a uma 
Representação. Para que, conjuntamente, fosse tomada decisão a respeito das ponderações 
do referido Procurador, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ari Moutinho leu a manifestação 
do eminente representante do Parquet, como segue: “Este agente ministerial oficiante do 
Processo nº 13.900/2016 que versa sobre Representação por irregularidades em operações de 
crédito da AFEAM, nos termos do art. 5º da Constituição Federal de 88, vem requerer o 
prosseguimento do feito, considerando que se encontra sem movimentação desde 13 de maio 
de 2019, conforme consulta ao SPEDE”. Ressaltou ainda o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Ari Moutinho que a Representação estava em suas mãos e o motivo pelo qual estaria parada 
seria o falecimento do principal gestor, Senhor Evandor Geber Filho, e que na presente Sessão 
iria historiar o referido Processo, como segue: O pedido do eminente Procurador: Lista de 
pessoas físicas e jurídicas que têm empréstimos com a AFEAM; Lista de inadimplentes, com 
termo inicial e o valor de cada pactuação; Medidas da AFEAM para reaver os créditos e o valor 
dos créditos que já prescreveram desde o início da Agência. Do Processo: Foi deferida a 
cautelar, ainda na minha Presidência, e a AFEAM apresentou diversos documentos, o 
Ministério Público de Contas solicitou a Auditoria Operacional e a Auditoria Extraordinária. 
Segundo a DEAOP, aponta não ser viável uma Auditoria Operacional e sim uma Inspeção 
Extraordinária a ser feita pela DICAI, no que a SECEX concorda”. Outrossim, citou os 
argumentos e solicitações para Inspeção Extraordinária que o nobre Procurador Carlos Alberto 
fez: “ a) Dos chamados créditos podres (de difícil recuperação); b) Da concentração de valores 
altos em poucos tomadores; c) Medidas que foram, ou não tomadas em relação ao que dispõe 
os relatórios de auditoria citados acima; d) Se dê especial foco nas liquidações das operações 
através de dações em pagamento; e) A identificação de outras irregularidades pela ótica de 
auditoria técnica do Tribunal de Contas; f) A comunicação imediata ao BNDS da presente 
interposição para adotar medidas de salvaguarda e destino adequado dos recursos federais 
repassados à AFEAM; g) A comunicação e envio de cópias destes autos à Controladoria Geral 
da União, para conhecimento e trato do feito; h) A comunicação e envio de cópias ao Ministério 
Público Federal para conhecimento do feito; i) A comunicação ao Ministério Público Estadual 
para conhecimento do feito; j) A inserção dos dirigentes, a qualquer título, e demais 
responsáveis por atos que importem vinculação à deliberação das atividades creditícias e 
operacionais da entidade (a qualquer tempo), desde sua origem, cabendo, atendido o devido 
processo legal, com o contraditório e a ampla defesa”. Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Ari Moutinho solicitou autorização do Tribunal Pleno para que fosse realizada uma 
Inspeção Extraordinária de todos os créditos, desde o início da AFEAM até o corrente ano. 
Colocada a matéria em discussão, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Júlio Assis 
Corrêa Pinheiro e Érico Xavier Desterro e Silva se manifestaram pela delimitação do prazo, o 
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que foi acatado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, 
que decidiu pela Inspeção Extraordinária do período de 2015 até o presente ano. Colocada a 
matéria em votação, foi aprovada à unanimidade. Registra-se a participação do Excelentíssimo 
Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. João Barroso de Souza 
 
 
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 26 de junho de 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


