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Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, e no art. 237, inciso 

VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público junto ao 

TCU vem oferecer 
 

 

 

 

 

 REPRESENTAÇÃO,  

 

 

 

 
 com o propósito de que esta Corte de Contas, pelas razões a seguir expostas, 

decida pela adoção das medidas de sua competência visando a conhecer e avaliar se as 

verbas extras autorizadas pelo atual Presidente do Senado Federal, em especial para a região 

do Estado do Amapá e sua capital Macapá, foram pautadas em estudos e critérios objetivos 

que justifiquem o destino dos recursos liberados ou se serviram apenas para atender a  

interesses pessoais em descumprimento ao princípio da motivação, ao princípio da 

moralidade, e  ao princípio da supremacia do interesse público.  

 

 

 

- II – 

 

 

Historicamente, ressaltam-se os fatos ensejadores desta representação.  

No dia 19.02.2020, matéria jornalística do sítio eletrônico “O Antagonista” 

divulgou suposto privilégio no direcionamento das verbas extras parlamentares:  
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Davi Alcolumbre acaba de enviar uma nota sobre a revelação de que Macapá foi de 

longe a cidade mais beneficiada com as verbas extras liberadas nos últimos dias do ano passado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 

Os dados constam na lista obtida com exclusividade por O Antagonista por meio 

da Lei de Acesso à informação — antes, o próprio MDR e a Secretaria de Governo disseram 

não ter o controle desses recursos. 

Entre 11 e 31 de dezembro de 2019, a capital do Amapá recebeu a garantia de R$ 

112,7 milhões em recursos — veja aqui o ranking com os 10 municípios que mais receberão a 

grana extra, que não está no bojo das chamadas emendas impositivas. 

“Por muitos anos, o Amapá foi a terra das oportunidades perdidas. Essa é a prova 

de que estou me dedicando ao máximo ao Brasil, mas não esqueço do meu Amapá”, disse 

Alcolumbre. 

“Como não há a menor dúvida sobre a legalidade da ação, vejo que estou 

cumprindo o que prometi aos amapaenses e aos brasileiros. Muito trabalho para desenvolver o 

Amapá e muito trabalho para conduzir, com correção, as pautas de retomada do crescimento 

econômico do país”, acrescentou. 

Macapá é reduto eleitoral do presidente do Senado, que quer eleger o irmão 

prefeito em outubro. O próprio Alcolumbre sonha com o governo do Estado em 2022. 

Como mostramos, esse dinheiro, alocado em PLNs e aprovado numa série de 

rápidas votações, já saiu do MDR carimbado por caciques partidários em convênios 

direcionados a atender grupos específicos do Congresso, principalmente Alcolumbre e seus 

aliados. 

As negociações se deram diretamente no ministério, sem critério conhecido e em 

detrimento da maioria dos parlamentares. O ministro Gustavo Canuto acabou perdendo o 

cargo.1 

 

Conforme noticiado, além da rápida aprovação das verbas extras, estas foram 

direcionadas para a cidade do Macapá qual seja local de reduto eleitoral do atual Presidente 

do Senado Federal.  Se não bastasse, a informação de que o Senador visa eleger seu irmão 

como prefeito de Macapá2 reafirma o indício de direcionamento e favorecimento a essa 

região com as verbas extras autorizadas.  

 
1 Disponível em: < https://www.oantagonista.com/brasil/prova-de-que-nao-esqueco-meu-amapa-diz-alcolumbre-sobre-

enxurrada-de-verbas-extras-para-a-sua-cidade/>. Acesso em 20.02.2020.  

2 Davi Alcolumbre, presidente do Senado, atua como cabo eleitoral do irmão, candidato à Prefeitura de Macapá neste 

ano. 

José Samuel Alcolumbre, conhecido como Josiel, é o primeiro suplente do senador e costuma acompanhar o irmão em 

agendas oficiais. No ano passado, esteve, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal (STF) em reunião entre o 

presidente do Senado e Dias Toffoli. Também participou de uma visita de Hamilton Mourão, vice-presidente da 

República, ao Congresso. Sempre que pode, Davi leva o irmão a tiracolo e faz questão de apresentá-lo como “futuro 

prefeito de Macapá”. [...]  . Disponível em: < https://www.oantagonista.com/brasil/alcolumbre-quer-fazer-irmao-

prefeito-de-macapa/>. Acesso em 20.02.2020. 

https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-grupo-vip-do-congresso-direcionou-38-bilhoes-de-verba-extra-do-ministerio-do-desenvolvimento-regional/
https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-macapa-terra-de-alcolumbre-foi-a-cidade-que-mais-recebeu-verba-extra-do-mdr/
https://www.oantagonista.com/brasil/alcolumbre-quer-fazer-irmao-prefeito-de-macapa/
https://www.oantagonista.com/brasil/alcolumbre-quer-fazer-irmao-prefeito-de-macapa/
https://www.oantagonista.com/brasil/prova-de-que-nao-esqueco-meu-amapa-diz-alcolumbre-sobre-enxurrada-de-verbas-extras-para-a-sua-cidade/
https://www.oantagonista.com/brasil/prova-de-que-nao-esqueco-meu-amapa-diz-alcolumbre-sobre-enxurrada-de-verbas-extras-para-a-sua-cidade/
https://www.oantagonista.com/brasil/alcolumbre-quer-fazer-irmao-prefeito-de-macapa/
https://www.oantagonista.com/brasil/alcolumbre-quer-fazer-irmao-prefeito-de-macapa/
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No final do ano passado, o Jornal “ Folha de São Paulo” havia divulgado o 

aumento de 375% - quando comparado com exercício de 2018 - de liberação em recursos 

extras orçamentários para o Estado do Amapá pelo atual Presidente do Senado Federal: 

 25.dez.2019 à 1h59 

Na presidência do Senado, Alcolumbre mais que triplica liberação de recursos federais 

para o Amapá 

Painel 

Quem pariu Mateus… Senadores cobraram do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-

AP), que o governo faça o empenho das emendas prometidas em troca da aprovação da reforma 

da Previdência. Dizem que, por ter avalizado o acordo com o Planalto, é corresponsável pelo 

calote. 

… que embale O receio tem motivo. Parlamentares perdem no ano que vem o que não for 

empenhado até 31 de dezembro. 

Uma ajudinha Alcolumbre, por sua vez, não teve tanta dificuldade. Em 2019, após assumir o 

Senado, liberou R$ 150 mi em recursos extra orçamentários para o Amapá, ante R$ 39,5 mi em 

2018, segundo seu gabinete.3 

 

Cabe notar que não estou questionando a aplicação e o uso desses recursos, 

porém chama-me atenção a facilidade que o atual Presidente do Senado Federal parece ter 

em privilegiar sua região de origem.  

Entendo que quaisquer liberações de recursos orçamentários-financeiros devam 

vir precedidas de justificativas que demonstrem a real necessidade das verbas. Em nosso 

país, a demanda por recursos é presente em praticamente todos Estados, visto que a escassez 

de recursos em contraponto às ilimitadas necessidades das populações.  Sendo assim, 

questiono-me porque a região de origem do atual Presidente do Senado Federal fora 

escolhida para o recebimento de R$ 150 milhões no exercício de 2019, enquanto que no ano 

anterior -  exercício em que o atual Senador-presidente não estava na Presidência do Senado 

Federal – foram necessários apenas R$ 39,5 milhões?  De um ano para outro, a região 

comprovou a necessidade em triplicar os recursos recebidos?  

Ademais, caso haja a comprovação da real necessidade de triplicação dos 

recursos para o Estado do Amapá, cabe notar que somente para a capital Macapá foram 

destinados o montante de 112,7 milhões em recursos. Sendo assim, 75% dos recursos foram 

destinados à capital. Local este, que, segundo matérias supracitadas, existe interesse em 

eleger no corrente ano (2020) o irmão do atual Presidente do Senado Federal. Novamente 

me questiono se houve a comprovação de que a capital daquele Estado demanda essa 

quantidade de recursos em comparação com às demais cidades do Estado do Amapá. 

Ainda que haja certa discricionariedade nas decisões do atual Presidente do 

Senado Federal, os princípios da supremacia do interesse público e da moralidade servem 

como norteadores para a atuação discricionária da Administração Pública.   

 
3 Disponível em: https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/12/25/na-presidencia-do-senado-alcolumbre-mais-que-

triplica-liberacao-de-recursos-federais-para-o-amapa/?loggedpaywall> Acesso em 20.02.2020.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/parlamento-nao-vai-fazer-novo-imposto-diz-alcolumbre-sobre-recriacao-da-cpmf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/alcolumbre-da-aval-a-mudar-regra-e-liberar-sua-reeleicao-a-presidencia-do-senado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/alcolumbre-da-aval-a-mudar-regra-e-liberar-sua-reeleicao-a-presidencia-do-senado.shtml
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/12/25/na-presidencia-do-senado-alcolumbre-mais-que-triplica-liberacao-de-recursos-federais-para-o-amapa/?loggedpaywall
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/12/25/na-presidencia-do-senado-alcolumbre-mais-que-triplica-liberacao-de-recursos-federais-para-o-amapa/?loggedpaywall
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Sendo assim, caso fique comprovado que houve o direcionamento e 

favorecimento noticiado pela mídia, restará evidente a sobreposição de interesses 

particulares ao interesse público. Nesse sentido, nunca é demais relembrar que no âmbito 

público, não há de existir espaço para vontades particulares.  O agente público deve sempre 

agir buscando o interesse público e respeitando o disposto em lei. Desse modo, o princípio 

da legalidade não serve para engessar o administrador público, mas serve para guiá-lo na 

consecução do interesse público. Além disso, há que se lembrar que, conforme art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, a administração pública obedecerá ao princípio da legalidade, 

da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência4.  

É de se observar, ainda, que os fatos noticiados denotam, em tese, inadequada 

execução orçamentária, motivada supostamente por interesses político-pessoais e em 

desvirtuamento do princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos, podendo 

caracterizar eventual crime de responsabilidade, por atentar contra a lei orçamentária, nos 

termos do art. 85, inciso VI, da Constituição Federal. 

Desse modo, considerando que o TCU é o órgão de controle externo do governo 

federal cuja missão é acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir 

com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade, entendo 

pertinente a pronta atuação do TCU, de modo a conhecer e avaliar se as verbas extras 

autorizadas pelo atual Presidente do Senado Federal, em especial para a região do Estado do 

Amapá e sua capital Macapá, foram pautadas em estudos e critérios objetivos que 

justifiquem o destino dos recursos liberados ou se serviu apenas para atender a  interesses 

pessoais.  

 

- III - 

 

Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 237, 

inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155/2002, 

requer, pelas razões acima aduzidas, que o Tribunal conheça desta representação para, no 

cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Federal, 

decida pela adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar se as verbas extras 

autorizadas pelo atual  Presidente do Senado Federal, em especial para a região do Estado 

do Amapá e sua capital Macapá, foram pautadas em estudos e critérios objetivos que  

 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: [...] 
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justifiquem o destino dos recursos liberados ou se serviram apenas para atender a  

interesses pessoais em descumprimento ao princípio da motivação, ao princípio da 

moralidade, e  ao princípio da supremacia do interesse público. 

 

 

Ministério Público, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Lucas Rocha Furtado 

Subprocurador Geral 
 


