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Diante disso, nos termos do art. 151 do Regimento Interno do Senado 

Federal, a título de conclusão, entendemos ser fundamental o compartilhamento 

dos documentos indicados abaixo, recebidos pela CPI, inclusive os de caráter 

sigiloso, com o Ministério Público Federal para que promova a responsabilidade 

civil ou criminal dos eventuais infratores.  

Como parte das denúncias dizem respeito a malversação de recursos 

público, entendemos ser importante também que os citados documentos sejam 

encaminhados ao Tribunal de Contas da União para as providências cabíveis. 

6.10 Caso VTC Operadora Logística Ltda - VTCLog 

A VTC Operadora Logística Ltda (VTCLog), CNPJ 

24.893.687/0001-08, atua como operadora logística do segmento de fármacos e 

de saúde. Tem sede em Brasília e filiais em Guarulhos, Recife e Rio de Janeiro. 

Em seu site, afirma ser "a maior Operadora Logística de fármacos da América 

Latina". Figuram como sócios dessa empresa Carlos Alberto de Sá 

(CPF 115.955.581-87), Raimundo Nonato Brasil (CPF 214.666.701-00) e Teresa 

Cristina Reis de Sá (CPF 461.757.337-20). 

A composição acionária da pessoa jurídica VTCLog, conforme 

consulta realizada na base de sócios de pessoas jurídicas da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil na data de 15 de outubro de 2021, é descrita na figura abaixo: 
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A VTCLog pertence ao mesmo grupo empresarial que a Voetur 

Turismo, CNPJ 01.017.250/0001-05, empresa com atuação no ramo de turismo, 

em especial no fornecimento de passagens e hospedagens. Inclusive, a antiga 

razão social da VTCLog era Voetur Cargas e Encomendas Ltda. 

Tanto a VTClog como a Voetur possuem extenso relacionamento 

com o Poder Público, já tendo firmado diversos contratos com o Ministério da 

Saúde e outros órgãos do governo federal. 

Especificamente no contexto da pandemia da covid-19, a VTCLog 

tem prestado serviços ao Ministério da Saúde relacionados ao transporte e 

armazenagem de vacinas, no bojo do Contrato 59/2018. Em depoimento à CPI, o 

sócio da empresa Raimundo Nonato Brasil afirmou que “só este ano, até outubro, 

distribuímos mais de 300 milhões de doses da vacina contra a covid-19 e estamos 

preparando para entregar mais de 300 milhões de doses da vacina da covid até o 

final do ano, para imunizar todos os cidadãos brasileiros”. 

Ressalte-se que a relevância desses serviços para a eficácia do 

enfrentamento à pandemia foi o principal fator que justificou a investigação 

promovida por esta CPI sobre a VTCLog. 
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Antes de adentrar nas particularidades e nos indícios de 

irregularidades identificados na execução do Contrato 59/2018, cabe tecer um 

breve histórico acerca dos acontecimentos que culminaram na formalização do 

referido contrato e no emprego dos serviços nele previstos para o combate à 

pandemia. 

As relações contratuais da VTCLog com o governo federal já 

ocorrem há anos. Contudo, segundo dados do Portal da Transparência, os 

negócios da empresa com o Ministério da Saúde evoluíram bastante no período 

em que a pasta foi comandada pelo atual líder do governo na Câmara dos 

Deputados, Deputado Ricardo Barros, entre 2016 e 2018, continuando essa 

expansão ao longo do governo Bolsonaro: 

Tabela: valor recebido pela VTCLog do governo federal 

 ANO VALOR RECEBIDO PELA VTCLOG  

2016 R$ 111.947.646,54 

2017 R$ 128.270.706,26 

2018 R$ 175.513.845,72 

2019 R$ 125.159.317,98 

2020 R$ 239.050.077,15 

2021 (até 10/8) R$ 162.064.122,93 

Fonte: Portal da Transparência   

A VTCLog intensificou suas relações com o Ministério da Saúde a 

partir da extinção, em 2015, da CENADI (Central Nacional de Armazenamento 

e Distribuição de Imunobiológicos), órgão que até então prestava serviços de 

logística ao Ministério. A CENADI foi extinta naquele ano por iniciativa do 

próprio governo federal, que havia tomado a decisão de entregar os serviços de 

logística integrada do Ministério da Saúde para a Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos (ECT), por dispensa de licitação. A referida dispensa chegou a ser 

concretizada por meio de assinatura de contrato com a ECT, em 4/12/2015, no 

valor anual de R$ 152.737.843,87. 
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Ocorre que, pelo fato de a ECT deter o monopólio apenas do serviço 

postal, e não dos serviços de logística, diversas entidades de classe e a própria 

iniciativa privada apresentaram representações junto ao TCU com o objetivo de 

anular a contratação dos Correios. A questão somente foi resolvida em julho de 

2016, quando o TCU, de forma definitiva, em resposta a consulta formulada pelo 

Senador Otto Alencar, então Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 

do Consumidor e Fiscalização e Controle, se posicionou no sentido de que a 

contratação da ECT sem licitação seria ilegal196. 

Importante registrar que, ao longo das discussões acerca da 

legalidade da contratação da ECT, a VTCLog foi contratada emergencialmente 

pelo Ministério da Saúde, sem a realização de licitação, para, alegadamente, 

assegurar a continuidade dos serviços. Os contratos firmados sem licitação entre 

a VTCLog e o Ministério da Saúde somaram cerca de R$ 330.000.000,00 

(trezentos e trinta milhões de reais), conforme especificado a seguir: 

Tabela: contratos celebrados sem licitação entre o Ministério da Saúde e a VTCLog 

DATA INÍCIO 

VIGÊNCIA 

DATA FIM 

VIGÊNCIA 

NÚMERO DO 

CONTRATO 

VALOR 

CONTRATADO 

24/06/2018 20/12/2018 57/2018 80.000.000,00 

05/04/2018 02/10/2018 30/2018 1.785.722,82 

25/12/2017 23/06/2018 89/2017 80.000.000,00 

08/10/2017 05/04/2018 69/2017 1.785.722,82 

26/06/2017 24/12/2017 46/2017 80.000.000,00 

10/04/2017 07/10/2017 24/2017 1.785.722,82 

24/02/2017 24/06/2017 12/2017 60.000.000,00 

29/12/2016 26/02/2017 61/2016 30.000.000,00 

Fonte: Requerimento nº 1564 de 2021 - CPIPANDEMIA 

Chamam a atenção os valores envolvidos e a ausência de certame 

licitatório, ainda mais ao se considerar que o período em que os aludidos contratos 

                                                 
196 Acórdão 1800/2016-TCU-Plenário, disponível em 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/2D/77/EF/A3/72F06510C17B0F551A2818A8/030.129%20_.pdf  
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foram celebrados não foi caracterizado por situações excepcionais ou de urgência 

que, em tese, pudessem justificar a dispensa de licitação. 

De qualquer forma, após a decisão definitiva do TCU que 

inviabilizou a contratação da ECT, o Ministério da Saúde foi obrigado a dar fim 

às contratações diretas emergenciais da VTCLog e a, finalmente, realizar novo 

processo licitatório. 

 Esse novo processo licitatório foi o Pregão Eletrônico (PE) 42/2017, 

cuja sessão pública ocorreu em 23 de janeiro de 2018. 

O PE 42/2017 teve como objeto a contratação de empresa para a 

prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos 

Críticos de Saúde (ICS) do Ministério, incluindo as atividades de modernização 

administrativa e operação das cadeias de armazenamento e distribuição desses 

insumos, sendo os serviços contratados sob demanda, e sem disponibilização de 

mão de obra exclusiva. 

O valor estimado da contratação, por ano, foi de R$ 246.531.097,88.  

O certame foi disputado por dezoito licitantes. Inicialmente a 

proposta de menor valor global foi da sociedade empresária HS Investimentos e 

Participações Ltda. – EPP, a um custo anual de R$ 97.000.000,00. Tal proposta, 

contudo, foi desclassificada devido ao entendimento de que seu balanço 

patrimonial não atendia às exigências do edital, e por não ter a empresa condições 

de cumprir os requisitos de qualificação técnica previstos no termo de referência.   

Por conseguinte, em 20 de março de 2018, foi aceita a proposta da 

licitante VTCLog, à época ainda com sua antiga razão social, pelo valor anual de 

R$ 97.000.000,01.  
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O PE 42/2017 resultou no já mencionado Contrato 59/2018, firmado 

entre o Ministério da Saúde e a VTClog, com vigência prevista de sessenta meses, 

compreendidos entre 9 de julho de 2018 e 9 de julho de 2023, e com valor anual 

de R$ 97.000.000,01, totalizando R$ 485.000.000,05 ao longo de todo o prazo 

previsto para o contrato. 

Com o advento da pandemia da covid-19 no ano de 2020, o Contrato 

59/2018 passou a ser utilizado para a prestação de serviços de transporte e 

armazenamento de cargas relacionadas ao enfrentamento da doença, inclusive de 

vacinas. Com isso, foram firmados dois termos aditivos ao contrato. 

O primeiro, de 19 de fevereiro de 2021, acrescentou 25% 

(R$ 88.750.000,01) ao item 1 do contrato (Transporte). Com o acréscimo, o valor 

total contratado passou de R$ 485.000.000,05, para R$ 573.750.000,05 (aumento 

de 18%), ao passo que o valor anual passou de R$ 97.000.000,01, para R$ 

114.750.000,01. A principal justificativa para o aditivo foi o aumento da demanda 

causado pela pandemia do coronavirus e pelas campanhas de vacinação contra a 

Influenza de 2019 e 2020197. 

O segundo aditivo, de 24 de maio de 2021, teve como objetivo alterar 

a redação do subitem 7.14.8, do anexo I do termo de referência vinculado ao edital 

e, consequentemente, da cláusula oitava do contrato, que trata do regime de 

execução dos serviços e da fiscalização do ajuste. Com a nova redação, 

a metodologia de aferição dos serviços contratados foi alterada, eis que se 

abandonou o conceito de manipulação de “itens” e passou-se a adotar o conceito 

de “volume expedido”. Por parte da VTCLog, quem assinou o aditivo foi o sócio 

                                                 
197 TC 025.828/2021-5, peça 11. 
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Raimundo Nonato Brasil. A diretora-executiva Andreia da Silva Lima teve 

intensa atuação nas tratativas, conforme relatou à CPI. 

Nesse ponto, é importante consignar que, desde 2019, a empresa e o 

Ministério da Saúde divergiam sobre como deveria ser o cálculo de remuneração 

pelo serviço de receber, organizar, manipular e distribuir os medicamentos, em 

especial sobre a unidade de medida a ser considerada no item “Armazenagem” 

do contrato. Conforme a própria VTCLog198:  

Ocorre que, o volume estimado foi subdimensionado e o Ministério da Saúde, 

de forma unilateral, decidiu desde o primeiro faturamento a efetuar a glosa 

dos valores até que se decidisse qual seria a solução para o cálculo dos itens 

manipulados conforme ofício 2027/2019/DICAL/CGLOG.  

Em que pese a cláusula supracitada ser clara que a manipulação seria cobrada 

por ITEM, a Contratada passou a ser glosada mensalmente por sua prestação 

de serviços.  

Assim, no intuito de solucionar o impasse e DIMINUIR SEU PREJUÍZO, 

passou a cobrar por meio de ofícios que o Ministério encontrasse uma 

solução. A área técnica (CGLOG) inicialmente deu como mera sugestão que, 

ao invés de item como aponta o contrato, a cobrança se desse por SKU — 

STOCK KEEPING UNIT.  

Resumidamente o SKU é a unidade de manutenção do estoque. Trata-se de 

código identificador único de um produto. É utilizado para controle de 

acurácia de estoque. Não se trata de unidade de medida, conceito unificado 

pelos manuais de logística internacionais.  

O SKU é utilizado para ajudar, por código de barras, a rastrear o produto no 

estoque. Não por outra razão o edital e o contrato adotaram a única unidade 

correta de medida (item) para o serviço demandado, isto é, que a empresa 

contratada tivesse a capacidade de manipular desde a caixa terciária 

(recebimento) até a menor unidade de medida de cada medicamento.  

Desta feita, considerando a inviabilidade da ideia da área técnica, a 

VTCLOG, com o fito de contribuir, sugeriu que a cobrança da manipulação, 

ao invés de obedecer à regra contratual (item), fosse calculada pelo volume 

expedido.  

                                                 
198 DOC 1789 
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Conforme ilustrado abaixo pode se verificar de forma clara que a Contratada 

se obriga pelo contrato manipular desde a caixa de terciária (maior unidade 

de medida) até menor unidade de medida (frascos). 

PICKING VACINA CORONAVAC: Pedido de 3.000 doses (exemplo) 

 
Cada caixa manipulada possui 20 frascos e cada frasco possui 10 doses. 

Portanto, para atendimento do pedido de 3.000 (três) mil doses, foi necessário 

o manuseio de 15 (quinze) caixas (15 itens). Contudo, as 15 (quinze) caixas 

foram acondicionadas numa única caixa de expedição (01 volume). 

Como se percebe, o segundo termo aditivo teve relação com as 

aludidas divergências de entendimento sobre a unidade de medida do item 

“Armazenagem”, com o objetivo de solucionar as glosas que o Ministério da 

Saúde vinha procedendo no Contrato 59/2018, em desfavor da VTCLog. 

É de estranhar o grande esforço empregado pela VTCLog para 

estabelecer regras e critérios remuneratórios novos com vistas a manter o contrato 

em vigor, mesmo supostamente estando incorrendo em prejuízo por conta da 

negativa de aumento dos pagamentos pelo Ministério da Saúde.  

Ocorre que, ao analisar os documentos do processo licitatório que 

resultou no contrato em questão, esta Comissão Parlamentar de Inquérito 

identificou a presença de uma série de indícios que demonstram a possível 

ocorrência do chamado “jogo de planilha”, artifício utilizado para possibilitar que 
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um licitante vença o certame de maneira aparentemente legal e, posteriormente, 

ao longo da execução contratual, passe a manipular preços unitários com o intuito 

de aumentar demasiadamente o valor do contrato, mediante termos aditivos, em 

prejuízo ao erário. 

Como bem destacou a Senadora Eliziane Gama na sessão de 

31/8/2021: 

(...) Nós nos debruçamos em torno disso e há, como eu disse, um aparente 

contrato perfeito, mas, no detalhamento minucioso, a gente percebe um jogo 

de planilha e claramente um aumento sem precedentes exatamente no termo, 

manipulação (...) Então, foi exatamente esse jogo de planilha, essa confusão 

de ideias que gerou um aditivo milionário ou multimilionário, muito maior 

do que a previsão originária que foi apresentada pelo próprio Ministério da 

Saúde. E, depois, o próprio Ministério da Saúde cede (...) 

Para se chegar à hipótese acerca da possível existência de “jogo de 

planilha”, inicialmente é preciso levar em conta que a VTCLog foi selecionada 

no PE 42/2017 mediante a apresentação do menor preço global199, que, segundo 

o edital, consistia na soma de dois preços: o valor cobrado pelos serviços de 

transporte e o cobrado pelos serviços de armazenamento (Termo de Referência, 

item 1). Embora, para fins de avaliação da licitante vencedora, tenha sido 

considerado o valor global previsto para os serviços ao longo do período de 

vigência do contrato, o pagamento deve ser realizado mensalmente, segundo os 

valores efetivamente produzidos. 

Para balizar o preço global a ser apresentado no pregão, o edital 

esclarece que “a volumetria referente às atividades para efeito de apresentação da 

proposta está detalhada nos Apêndices I e VIII” (item 7.1.4 do Termo de 

Referência). Sendo a volumetria uma variável prevista no edital, subentende-se 

que modificações nos volumes de cargas demandados pelo contratante ensejariam 

                                                 
199 http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_ 

detalhe.asp?coduasg=250110&modprp=5&numprp=422017 
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reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja: embora o critério de 

julgamento da licitação fosse por preço global, e houvesse uma estimativa de 

demanda do Ministério da Saúde no edital, o contrato define que o critério de 

medição é por preço unitário. 

Da mesma forma, a natureza dos serviços está descrita no Apêndice 

II (item 7.1.5), e mudanças qualitativas na atuação da contratada também 

poderiam ser objeto de reequilíbrio do contrato. 

O cerne da controvérsia é o serviço denominado “manipulação de 

item para atendimento (picking)”. Já no primeiro mês em que a VTCLog assumiu 

integralmente a operação dos estoques, verificou-se que a volumetria apresentada 

no edital é muito discrepante em relação à efetivamente necessária para a 

realização dos serviços contratados. O edital estimou a demanda por esse serviço 

em 600.000 itens anuais. Na realidade, já em 2019, a VTCLog manipulou pouco 

mais de 4.000.000 de itens; em 2020, foram 4.500.000 de itens. 

Frise-se que o que está em discussão não é um pagamento adicional 

devido pelo crescimento de 12,5% de itens manipulados no ano de pandemia, e 

sim o próprio método de cálculo do valor devido. 

Se o volume de operações estimado no edital estivesse correto, o 

pagamento à VTCLog seria de R$ 3.858.000,00 por ano; portanto, nos anos de 

2019 e 2020, a empresa deveria receber aproximadamente R$ 7.716.000,00. 

Contudo, pela quantidade de itens efetivamente movimentados, a VTCLog teria 

a receber R$ 54.888.891,00, ou 711% do originalmente previsto. 

O cerne da questão é saber se discrepância de tal monta poderia se 

dar em função de falta de clareza quanto à definição da unidade de medida – ou 

seja, do significado da palavra “item” no contrato. 
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De fato, não há, no Apêndice X, que trata de conceitos e definições, 

nada que diga respeito ao que seria um “item”. Assim, somos obrigados a recorrer 

a outros locais do edital. 

Dada a contratação de um sistema WMS200 para administração dos 

estoques, por causa da forma como sistemas desse tipo operam, seria razoável 

entender que “itens” sejam unidades de qualquer produto na forma em que sejam 

estocados e manipulados no almoxarifado, já que essa é a definição de item com 

que trabalham esses sistemas. 

O nível de desagregação do item, na prática, é função do propósito 

do estoque. Tomemos o exemplo de garrafas de leite longa vida que o fabricante 

fornece em paletes com 30 caixas de 12 garrafas cada uma. Em um 

estabelecimento varejista, em que as garrafas podem ser compradas 

individualmente, a compra de uma caixa de garrafas por um consumidor final é 

registrada pelo sistema de gestão de estoque como a saída de 12 itens do produto 

“garrafa de leite”. Ao receber um palete, o varejista acrescentará 360 itens (12 

garrafas vezes 30 caixas) do mesmo produto ao seu inventário. Já em um 

comércio atacadista, em que as caixas não podem ser abertas e as garrafas não 

são vendidas separadamente, o item do estoque será a própria caixa, e não mais 

as garrafas individuais. A mesma compra seria registrada como saída de apenas 

1 item, e o recebimento de um palete, como a chegada de 30 itens. 

Portanto, apesar de os sistemas WMS terem uma definição clara do 

que seja um item, a gestão dos materiais apresenta um nível de discricionariedade 

em função da decisão estratégica de definir até quanto as embalagens serão 

desagregadas. O fato de que esse tipo de decisão pode produzir mais ou menos 

itens para a mesma quantidade física de produto recomendaria que houvesse uma 

                                                 
200 Do inglês Warehouse Management System, ou sistema de gestão de almoxarifado. 
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definição precisa no edital quanto ao nível de desagregação dos produtos a serem 

manuseados. 

O Apêndice I do Termo de Referência traz uma listagem de produtos 

que denomina “itens que poderão ser armazenados”, porém as “unidades de 

medidas” empregadas são as mais desagregadas possíveis. Por exemplo, a 

unidade de medida para dipirona sódica é o comprimido, ainda que nenhum 

fabricante forneça comprimidos individualmente. 

A nomenclatura adotada no apêndice é infeliz, porque os diferentes 

produtos presentes em um almoxarifado e suas diversas apresentações, no jargão 

da logística, não são denominados “itens”, e sim “SKUs” (do inglês Stock 

Keeping Units – unidades de manutenção de estoque). 

Para esclarecer o conceito, imaginemos uma loja que venda um 

único modelo de sapato, nas cores branca, preta e vermelha, e nos tamanhos 35, 

36, 37, 38 e 39. Considerando a necessidade de que o almoxarifado dessa loja lide 

com cada tamanho e cada cor de forma separada das demais, o sistema e o espaço 

físico devem estar preparados para comportar 15 SKUs, e não 15 “itens”. A 

quantidade de itens armazenados será a quantidade de caixas de sapato presentes 

no estoque – por exemplo, se houver 10 caixas de cada tamanho e cor, o estoque 

terá 15 SKUs e 150 itens. 

Consideremos então o seguinte pedido: 1 par de sapatos brancos 

tamanho 36; 2 pares de sapatos brancos tamanho 37; 3 pares de sapatos brancos 

tamanho 36; e 4 pares de sapatos pretos tamanho 35. Na contagem de um sistema 

WMS, esse pedido envolve a manipulação de 10 itens de 4 SKUs201. Em um 

                                                 
201 Seria um erro, por exemplo, dizer que foram manipulados 20 itens porque os 10 pares comprados contêm 20 

sapatos. Uma vez que os sapatos não são vendidos separadamente, o correto é considerar como item o par. Outro 

erro seria pensar que o pedido envolveu apenas dois “produtos”, sapato branco e sapato preto, desconsiderando a 

necessidade de lidar com diferentes tamanhos. 
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almoxarifado típico, esses diferentes produtos estariam em diferentes endereços 

físicos, de modo que tanto o número de itens quanto o número de SKUs teriam 

impacto sobre o custo dessa operação. 

Retornando ao caso da VTCLog, a Nota Técnica nº 2/2021-

CGLOG/DLOG/SE/MS202 dá conta de que o Contrato 59/2018 prevê o 

pagamento do serviço de manipulação por itens contabilizados pelo sistema 

WMS, porém os quantitativos faturados pela VTCLog mostraram-se 

“exacerbados” (parágrafo 2.4). O contratante chegou à conclusão de que “fica 

matematicamente mais oneroso para a Administração manter a técnica de 

apuração prevista no contrato, já que quanto mais se manipular o insumo, maior 

será o valor faturado” (parágrafo 2.5), e assim passou a glosar os valores cobrados 

pela VTCLog a título desse serviço “até que outras alternativas fossem 

encontradas” (parágrafo 2.6). 

O Ministério da Saúde teria proposto então o pagamento de R$ 6,43 

por SKU presente em cada pedido. Isso representaria cerca de R$ 1.000.000,00 

nos anos de 2019 e 2020. Dada uma expectativa de receitas da ordem de R$ 

7.700.000,00, como vimos anteriormente, é natural que a VTCLog não tenha 

aceitado tal proposta. 

A contraproposta da empresa, porém, foi bastante acima do valor 

inicialmente previsto. A medição por “volume expedido” daria à empresa o 

direito de receber R$ 18.900.000,00 por dois anos e três meses de contrato, e foi 

saudada pela Administração Pública como o cumprimento do contrato “de forma 

                                                 
202  Disponível em https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento 

_conferir&codigo_verificador=0019331224&codigo_crc=7C0A52A2&hash_download=a9caff378f26e14ad6e8

df17df352a4c7e02ac4aef3a17ae4043ad583001377e137cfa1d7f246424705629cf0b91891dd4860d14ccb79f28ed

6951fd0f29ded0&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0, acesso em 24 de agosto de 2021. 
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mais econômica se comparado ao que foi previsto inicialmente no Termo de 

Referência” (parágrafo 3.3). 

Essa suposta “economia”, é claro, desconsidera que tenha havido um 

pregão por preço global onde a contratada se propôs a receber R$ 3.858.000,00 

anuais pelo serviço. O aditivo, segundo aqueles que o defendem, estaria dentro 

da legalidade, já que a quantia a maior a ser paga se encontra dentro da hipótese 

do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que institui normas para as licitações e 

contratos da Administração Pública, de onde se lê que “o contratado fica obrigado 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato”. 

Contudo, não há nenhuma indicação de acréscimo de serviços para 

a VTCLog além dos 12,5% de itens a mais movimentados em 2020, em relação 

a 2019. Em outras palavras, não se vislumbra nenhum bom motivo para que o ano 

de 2019 pudesse ter um aumento significativo de operações de manuseio de 

cargas em relação ao ano de 2018, quando foi assinado o contrato – menos ainda 

um aumento de mais de 700%, que não ocorreu nem mesmo durante a pandemia. 

Sendo assim, pode-se perceber que, de fato, a situação atual foi 

causada, em grande medida, pela má redação do edital por parte do Ministério da 

Saúde. Algumas hipóteses para isso podem ser aventadas. 

A primeira delas é de que o número de operações tenha sido 

grosseiramente subestimado pelos elaboradores do edital por uma confusão 

conceitual entre “item” e “SKU”. Essa hipótese, embora abraçada pela atual 

gestão do Ministério da Saúde, parece improvável, dado que os números de 

movimentações de SKU por pedido não são próximos à estimativa apresentada 

no edital. 
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A segunda hipótese é que o perfil das cargas tenha mudado, com os 

fornecedores entregando produtos em unidades menores. Dada a quantidade de 

fornecedores envolvidos, porém, parece improvável uma alteração tão 

significativa em tão pouco tempo. Mais provável seria que a VTCLog estivesse 

trabalhando com itens menos consolidados do que o necessário para atender às 

demandas do Ministério da Saúde, ou que o Ministério esteja indicando 

quantitativos que forcem consolidações desnecessárias (por exemplo, instruindo 

o envio de 197 unidades de medicamento, em vez de 200). 

A terceira hipótese é que o Ministério da Saúde não tivesse nenhuma 

ideia de quantas operações de separação eram realizadas em seus almoxarifados 

próprios, que foram substituídos pelo contrato com a VTCLog. Nesse caso, 

porém, há que investigar se houve negligência por parte dos elaboradores do 

edital, já que o Ministério era o próprio operador do sistema antes da licitação e 

teria, em tese, acesso a todas as informações necessárias. O estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que embasou a mudança do modelo de 

gestão da logística de insumos de saúde em nada ajuda a esclarecer essa questão, 

visto que tão somente estima o custo global de manutenção dos almoxarifados, 

não apresentando nenhuma desagregação em relação à composição desses custos, 

e nem sequer levando em consideração o volume efetivo de movimentação como 

uma variável que pudesse influenciar tais custos (vide item 2.3 do estudo203). 

A quarta hipótese, que infelizmente não pode ser descartada, é que 

tenha havido corrupção por parte de agentes da Administração Pública, para 

permitir o chamado “jogo de planilha”. Trata-se de prática em que, dado um 

certame de menor preço global com previsão de preços unitários, uma ou mais 

empresas oferecem preços muito baixos em alguns itens, buscando compensação 

                                                 
203 Disponível em https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/ 180105_nt_diset_40.pdf, 

acesso em 21 de agosto de 2021. 
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posterior com o aumento de quantidades em outros itens de preço unitário maior, 

cujo preço fora (proposital ou inadvertidamente) superestimado pelo Poder 

Público. 

Vale notar que a VTCLog apresentou proposta oferecendo descontos 

muito significativos em quase todos os serviços de armazenagem, exceto no que 

está em discussão e no serviço de inventário, como se pode ver na Tabela a seguir, 

o que constitui forte indício da presença de “jogo de planilha”: 

Tabela: deságios praticados pela VTCLOG na proposta de preços 

 

Item Preço máximo 

admitido 

Proposta da 

VTCLOG 

Deságio 

Armazenagem de carga seca comum – por 

posição 

 92,38  65,00 29,64% 

Armazenagem de carga seca tóxica – por 

posição 

 109,68  50,00 54,41% 

Armazenagem de carga fria – por posição 

 

 268,00  180,00 32,84% 

Armazenagem de carga fria negativa – por 

posição 

 181,67  80,00 55,96% 

Gestão e operacionalização do Centro de 

Distribuição – por mês 

 242.795,27  200.003,54 17,62% 

Recepção de notas de entrada – por nota 

 

 26,93  20,30 24,62% 

Manipulação de item para atendimento 

(picking) – por item 

 6,43  6,43 0,00% 

Expedição de notas de saída – por nota 

 

 3,53  1,50 57,51% 

Serviço de inventário geral 

 

 46.835,26  46.835,04 0,00% 

Serviço de incineração de resíduos sólidos – 

por quilograma 

 4,23  1,16 72,58% 

 

Quanto ao valor máximo proposto para o serviço de manuseio, não 

foi possível obter informações sobre custos desse procedimento em grandes 

operações, como é o caso da VTCLog. O comércio varejista, no entanto, cobra 

preços bastante abaixo do valor de R$ 6,74 por item – aplicativos de entrega de 
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itens de supermercado204 não chegam a cobrar nem mesmo R$ 1,00 por item 

separado. Porém, é possível que os preços nesse caso sejam artificialmente 

baixos, devido à hipótese de subsídio cruzado entre o lucro da venda dos produtos 

em si, e a operação de separação e entrega dos mesmos. 

Em vista desses indícios de irregularidades, a Senadora Eliziane 

Gama e o Senador Alessandro Vieira protocolaram no TCU, em 23/7/2021, 

representação solicitando que a Corte de Contas adote as medidas para conhecer, 

avaliar e apurar os indícios de fraude, corrupção e irregularidades nos Termos 

Aditivos 1/2021 e 2/2021 ao Contrato 59/2018. A representação está sendo 

tratada no âmbito do TC 025.828/2021-5 (relator Ministro Benjamin Zymler). 

No âmbito da referida representação que tramita no Tribunal de 

Contas da União, existem elementos que permitem afirmar que a celebração do 

2º Termo Aditivo não está respaldada por análise técnica capaz de fornecer 

qualquer embasamento para a alteração promovida, tendo em vista que a 

Nota Técnica 2/2021- CGLOG/DLOG/SE/MS, de 4 de março de 2021, limita-se 

a transcrever o pleito da VTCLog para solicitar “a realização de um aditivo 

contratual” para alterar a redação do item 7.14.8 do Termo de Referência, de 

modo a possibilitar “o fim da glosa administrativa que vem sendo realizada para 

o picking, possibilitando que a Administração Pública cumpra a cláusula 

contratual de forma mais econômica se comparado ao que foi previsto 

inicialmente no Termo de Referência”205. 

                                                 
204 Rappi, James, Cornershop e similares. 
205 TC 025.828/2021-5, peça 12 
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Ademais, nos autos do aludido processo, consta manifestação da 

Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde questionando de maneira enfática a 

vantajosidade do aditivo206: 

 (...) deve se avaliar tecnicamente se há vantajosidade na manutenção do 

referido contrato ainda que se promova a aditivação pretendida, tendo em 

vista que caso o método SKU (mais econômico) seja de fato mais adequado 

ao referido contrato, a continuidade da avença, agora realizando-se o 

pagamento do "picking" por meio do "Volume Expedido" pode se mostrar 

desvantajosa para a Administração Pública, podendo até mesmo caracterizar 

sobrepreço. 

10. Recomenda-se, portanto, que a área técnica avalie outras alternativas, 

inclusive o de rescisão contratual com a realização de novo procedimento 

licitatório para a contratação dos serviços, tendo em vista que conforme 

demonstrado no quadro comparativo, a eleição do método "Volume 

Expedido" em detrimento do método SKU pode representar um sobrepreço 

de mais de 17 milhões de reais, apenas de novembro de 2018 até janeiro de 

2021. A providência se torna ainda mais necessária, tendo em vista que o 

contrato Administrativo 59/2018 foi firmado com vigência de 60 meses, ou 

seja, permanecerá vigente até 2023. 

11. Outrossim, recomenda-se que haja verificação pelo órgão, tendo em vista 

que o assunto é eminentemente técnico, se apenas a modificação no item 

7.14.8 do Termo de Referência já tem o condão de promover a mudança 

pretendida pela Administração, isto é, se não há qualquer outra cláusula que 

trate acerca da mensuração dos serviços de "picking" e que possam estar em 

desacordo com o método que se pretende estabelecer. 

Com a finalidade de responder aos questionamentos da Consultoria 

Jurídica, Roberto Ferreira Dias, então Diretor do Departamento de Logística, 

afirma, em síntese, que a alteração cogitada na forma de mensuração e pagamento 

do serviço de picking não modificaria o objeto do contrato, não sendo capaz de 

prejudicar o procedimento licitatório, “tendo em vista que todas as empresas 

concorreram em condições de igualdade frente ao Edital divulgado”, havendo 

considerado ser “natural que no andamento contratual a equipe técnica identifique 

eventuais disfunções e oportunidades de melhoria, devendo propor otimizações 

que promovam economia no gasto dos recursos públicos”, declarando, ainda, que 

                                                 
206 Idem 
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haveria “vantajosidade para o item alterado”, o que restaria comprovado pela 

Nota Técnica 2/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 4 de março de 2021, que, 

segundo ele, explicaria207 

(...) detalhadamente os pormenores envolvidos na questão. Segundo os 

dados, se fossemos pagar pelo método previsto no contrato (WMS), o valor 

total devido à empresa atualizado até 01/01/2021 é de R$ 57.729.257,58 

(cinquenta e sete milhões, setecentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta 

e sete reais e cinquenta e oito centavos), a contraproposta da contratada, por 

sua vez, representa um "meio-termo", correspondendo a R$ 18.983.096,10 

(dezoito milhões, novecentos e oitenta e três mil noventa e seis reais e dez 

centavos), calculado por volume expedido, tornando-se assim mais vantajosa 

ao erário, se comparado ao redigido no contrato. 

Neste ponto, caberia indagar de que forma seria possível considerar 

vantajosa para a Administração, sob qualquer aspecto, a aceitação de um “meio 

termo” que resultaria em alterações dos termos originais do contrato, com base, 

unicamente, na vontade de dar fim às glosas que vinham sendo efetuadas e 

atender a pleito apresentado pela contratada, sem a devida análise técnica capaz 

de fornecer qualquer embasamento para a alteração cogitada, resultando em 

possibilidade de dispêndio imediato de recursos públicos na ordem de quase 

R$ 19.000.000,00. 

A reforçar os indícios de corrupção na execução do Contrato 

59/2018, reportagem do site UOL de 19 de julho de 2021 noticiou que 

testemunhas teriam relatado que a empresa VTCLog seria “um meio para desviar 

recursos do Ministério da Saúde, inclusive durante a pandemia do novo 

coronavírus”208. Os pagamentos irregulares seriam feitos a políticos e a servidores 

do Ministério, entre os quais o ex-Ministro e atual Deputado Federal Ricardo 

Barros e o ex-Diretor de Logística, Roberto Ferreira Dias. Os pagamentos 

chegariam a R$ 296 mil mensais. Um dos possíveis operadores do esquema, de 

                                                 
207 TC 025.828/2021-5, peça 12 
208 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/07/19/cpi-da-covid-comecara-a-investigar-possivel-

propina-de-r-180-mi-na-saude.htm  
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acordo com a reportagem, seria o ex-Secretário Executivo do Ministério da 

Saúde, Adeilson Loureiro Cavalcante, que exerceu a função de abril a dezembro 

de 2018. Ainda segundo o UOL:  

O suposto esquema mensal de propina, que teria começado em 2018 com 

previsão de durar cinco anos e que foi denunciado por uma ex-servidora da 

pasta, foi discutido em uma reunião de senadores independentes e da 

oposição feita em 6 de julho, uma terça-feira, na casa de Omar Aziz 

(PSDAM), presidente da comissão. Entre os beneficiados estaria o deputado 

federal Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro e atual líder do governo na 

Câmara. 

 

Na mesma linha, reportagem da revista Crusoé publicada em 16 de 

julho de 2021209 detalha o suposto esquema e sugere o envolvimento de outros 

agentes públicos e empresários, conforme ilustra o trecho transcrito abaixo:  

Segundo a nova denúncia, a pressão política envolvendo o contrato 

da VTCLog começou justamente porque a gestão Pazuello, que assumiu o 

Ministério no meio da pandemia, não queria atender aos pedidos de reajuste 

contratual feitos pela empresa e ameaçava rescindir o contrato. A partir deste 

momento, outros dois personagens graúdos aparecem na trama: os 

senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. De acordo com as informações 

encaminhadas à CPI, o dono da VTCLog, Carlos Alberto de Sá, conhecido 

como Carlinhos, pediu a ajuda de um amigo chamado Flávio Loureiro de 

Souza, que é próximo de Ciro, do filho 01 do presidente, Flávio Bolsonaro, 

e do próprio Arthur Lira, para solucionar o impasse dentro do Ministério. 

A VTCLog chegou a ter os repasses feitos pelo Ministério suspensos por 

discordâncias sobre o cálculo da remuneração dos serviços. Ao fim, Roberto 

Dias contrariou um parecer jurídico do Ministério e aprovou uma proposta 

da VTCLog que era 18 vezes mais cara que o valor recomendado por 

técnicos da pasta.  

Se já não bastasse, para robustecer ainda mais os indícios de 

corrupção, é importante consignar que, no Relatório de Inteligência Financeira 

(RIF) elaborado pelo COAF sobre a VTCLog210, encaminhado a esta CPI em 

resposta a requerimento de autoria do Senador Humberto Costa, consta 

                                                 
209 https://crusoe.com.br/secao/reportagem/o-centrao-e-o-sexo-dos-anjos/  
210 DOC 2158 – sigiloso 
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informação sobre valores expressivos sacados em espécie das contas bancárias da 

empresa, entre 2018 e 2021. Um dos responsáveis pelos saques foi Ivanildo 

Gonçalves da Silva, funcionário da VTCLog, registrado formalmente como 

motociclista (motoboy). 

Este relator, durante o depoimento do Sr. Ivanildo, detalhou alguns 

saques realizados pelo motoboy, dando uma ideia da materialidade dos recursos 

movimentados em espécie: 

E era muito dinheiro que o senhor sacava. Eu tenho aqui algumas 

informações... No dia 05/01 sacou 56 [mil reais], no dia 21/02/2018 ainda, 

sacou 102 [mil reais]... Aí vem... Quando chega a 05/01/2021, o senhor saca, 

de uma vez, R$150 mil e, a partir daí, 350 mil, no dia 5; 350 mil, no dia 8; 

100 mil no dia 25 do mês seguinte; 144.100 [mil reais] no dia 05/03; 250 mil 

no dia 01/04; 150 mil no dia 07/04; 100 mil no dia 23/04; no dia 28/04, saca 

mais R$100 mil; no dia 29/04, saca mais R$200 mil; no dia 18/05, 200 mil; 

no dia 24/05, 200 mil; no dia 27/05, 200 mil; no dia 07/06/2021, 350 mil; no 

dia 01/07/2021, R$300 mil... Só nessa agência – só nessa agência. Nós temos 

outras informações também de outras agências. 

Com efeito, o relatório do COAF aponta que Ivanildo sacou das 

contas da empresa, no período de 2018 a 2021, mais de R$ 5 milhões. Além disso, 

informa que "os cheques sacados referem-se ao pagamento de 

serviços/fornecedores, e a movimentação corresponde a contratos firmados com 

órgãos do governo".  

Consta ainda do relatório que "trata-se de empresa que realizou 

saques em espécie em valores que aparentam artifício de burla para identificação 

do destino dos recursos. Quando questionado, sacadores justificaram a origem 

dos valores como prestação de serviços e o destino como pagamentos, quando 

poderia utilizar outros meios de transferências de recursos, além do fornecimento 

de informação de difícil e onerosa identificação". 
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Em seu depoimento, Ivanildo confirmou que realizava os saques 

“quase todo dia”, acrescentando que utilizava o dinheiro para realizar pagamentos 

de boletos de fornecedores da empresa e de faturas de cartão de crédito dos sócios 

da VTCLog: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL) – Por exemplo, consta também que alguma... Que uma parte desses 

recursos era para pagar servidores, funcionários da empresa. Não é verdade 

isso? 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA – Eu pagava... Olha só, o 

pessoal me pedia... Tem coisas deles da empresa, né, e dos sócios, eu 

pegava e pagava os... Eu pagava os boletos, às vezes fazia depósito que 

eles me pediam, que era vinculado a eles, dos sócios, então... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL) – Mas a pergunta que eu lhe fiz foi o seguinte, nós temos informações 

também de que uma parte desse dinheiro era para pagar funcionários da 

empresa, era... Uma parte era para pagar fornecedores. O senhor disse que 

nunca pagou a nenhum fornecedor, não é isso? 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA – Não, eu não disse... Olha, 

o que eu pagava, eles me davam em mãos: eram boletos, era uma lista, vamos 

supor, de depósito, para fazer depósito. Mas aí assim... Então, eu não tinha 

conhecimento de mais nada, a não ser isso aí. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL) – Mas o senhor não lembra alguns desses fornecedores para os quais o 

senhor fazia depósito a partir do momento em que sacava? Essa é uma 

pergunta. Eu estou fazendo algumas perguntas em função de avanços da 

própria investigação. 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA – Olha, tinha boletos que 

eram em nome de "não sei o quê de combustível". Eu pagava, mas não... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo 

Brasil/MDB - AL) – Em nome de quem, por favor? Nós não ouvimos bem. 

O SR. PRESIDENTE (Omar Aziz. PSD - AM. Para interpelar. Fora do 

microfone.) – Combustível? 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA (Para depor.) – Isso. Era 

boleto de combustível, às vezes, que eu me lembre em mente. E, ao mesmo 
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tempo, tinha fatura de cartão do pessoal da família; eu é que pagava. Então, 

esse aí era o meu papel. [grifamos] 

Quando questionado sobre quem ordenava os saques, Ivanildo 

informou que era a Sra. Zenaide Sá Reis, responsável pelo financeiro da empresa: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL) – (...) Quem ordenava – essa pergunta é muito importante –, quem 

ordenava os saques que V. Sa. fazia nas contas das empresas? 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA – O financeiro da empresa 

me passava o cheque para eu fazer os saques, aí eu executava o meu papel 

(...) Era a Zenaide. 

(...) 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL) – Era sempre ela ou ela tinha algum substituto? 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA – Não, era sempre ela. 

A maior parte dos pagamentos, segundo Ivanildo, era feita no 

próprio banco em que os saques eram realizados – geralmente, a agência da Caixa 

Econômica Federal do aeroporto de Brasília. Quando fazia pagamentos no 

Bradesco, em algumas oportunidades ele recebia em dinheiro da própria Zenaide, 

demonstrando que não apenas ele tinha contato com dinheiro em espécie no 

âmbito da empresa. 

De fato, o relatório do COAF aponta que a própria Zenaide também 

realizava com frequência saques em espécie das contas da VTCLog, em 

montantes expressivos. 

Limitando o escopo das análises aos anos de 2020 e 2021, a dinâmica 

do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), elaborado pelo Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF), evidencia que os valores 

provisionados das contas da VTCLog foram realizados pelo sócio Carlos Alberto 
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de Sá (oito provisionamentos), pela funcionária Zenaide de Sá Reis (dois 

provisionamentos) e Ivanildo Gonçalves da Silva (um provisionamento). 

Por ocasião do provisionamento, o responsável informa não apenas 

a motivação da retirada em espécie, mas também o nome da pessoa física que irá 

sacar os valores. Figuram dentre as finalidades consignadas pela instituição 

financeira: pagamento a fornecedores, pagamento de despesas, pagamento de 

carreteiros da Vacina Covid 19, fundo de caixa para diárias da empresa, prestação 

de contas.Com a finalidade de demonstrar e justificar a destinação desses 

recursos, a VTCLog, na data da oitiva do sócio Raimundo Nonato Brasil, 

encaminhou a esta CPI um parecer elaborado por perito contábil no qual há a 

discriminação dos pagamentos realizados com parte dos valores sacados211, de 

modo a afastar a hipótese de uso dos recursos para o pagamento de vantagens 

indevidas a servidores públicos, por exemplo. Ressalte-se que não foram 

encaminhados recibos ou outros documentos comprobatórios dos pagamentos, 

mas apenas o relatório assinado pelo perito. 

O mencionado relatório faz alusão a pagamentos a diversos 

prestadores de serviço, assim como a pagamentos de salários de funcionários de 

fazenda e destinações para fundo fixo de caixa. 

Ocorre que, ao contrário do contido no relatório de inteligência 

financeira, segundo informação prestada pelo sócio majoritário Carlos Alberto de 

Sá, no momento dos provisionamentos as parcelas mais representativas de cada 

provisionamento e saque subsequente tiveram como destinação o pagamento de 

“distribuição de lucros” aos sócios. Na literatura especializada, essa é a tipologia 

                                                 
211 Ver DOC 2671 
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fraudulenta mais utilizada na hipótese de os mandatários das empresas almejarem 

realizar retiradas e obstaculizar eventual rastreamento do real destino dos valores. 

A título de exemplo, apenas no dia 5 de janeiro de 2021, os R$ 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) sacados foram destinados 

integralmente aos sócios, sendo R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para 

o Sr. Carlos Alberto de Sá, R$ 100.000,00 para o Sr. Raimundo Nonato e R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) para a Sra. Teresa Cristina de Sá. Importante 

salientar que há no laudo pericial o detalhamento de várias distribuições 

individuais de lucro na casa das dezenas de milhares de reais. 

 

O perito justifica que seriam lucros de exercícios anteriores a que os 

sócios fariam jus, e que os saques eram feitos para “atender solicitação dos sócios 

quando necessitam de recursos em espécie”. No entanto, a proporção na 

distribuição dos lucros diverge significativamente da participação acionária de 

cada pessoa física na empresa VTCLog, sugerindo que as motivações contábeis 
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descritas no Parecer Técnico não atentaram para os detalhes, deixando flagrante 

o arranjo engendrado açodadamente. 

Afora a estranheza intrínseca a respeito da prática da VTCLog de 

realizar movimentações financeiras em dinheiro vivo, cabe lembrar que o 

Sr. Ivanildo disse à CPI que realizava a maioria dos pagamentos no próprio banco 

e que só levava para a empresa os saldos ou sobra dos valores sacados, o que vai 

de encontro ao contido no laudo do perito, o qual relata o pagamento de elevados 

montantes em espécie aos sócios.    

Em seu depoimento, o sócio Sr. Raimundo Nonato Brasil não soube 

explicar a razão pela qual os donos da empresa não recebiam esses valores por 

meio de transferência bancária, como é usual mesmo para empresas de porte 

inferior ao da VTCLog, apresentando apenas justificativas vagas, como a de que 

se trata de “empresa familiar”: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL. Como Relator.) – A VTCLog, Sr. Raimundo Nonato, justifica boa parte 

da destinação dos saques à distribuição de lucros aos sócios. Por que os sócios 

não recebiam esses valores por meio de transferência eletrônica e tinham que 

sacar o dinheiro? 

O SR. RAIMUNDO NONATO BRASIL (Para depor.) – Sr. Relator, com 

todo o respeito, Excelência, esses recursos eram utilizados para a gente pagar 

despesas de cada sócio, do nosso agronegócio, das nossas atividades que a 

gente tem do grupo, independentemente do dia a dia de Brasília – dos sócios, 

não da empresa, dos sócios: meu, da D. Teresa e do Sr. Carlos Alberto de Sá 

–, retirada dos sócios para pagamento de outras atividades dos sócios. 

(...) 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB 

- AL. Como Relator.) – Sobre isso, já que... Por que a VTCLog ordenava que 

seus colaboradores sacassem dinheiro? Grandes quantidades, em vez de 

realizar seus pagamentos por meio de transferências eletrônicas, que são mais 

seguras, todos sabem, usuais, rastreáveis e rápidas. 

O SR. RAIMUNDO NONATO BRASIL (Para depor.) – Sr. Relator, com 

todo respeito, toda consideração, Excelência, nossa empresa é uma empresa 

familiar. A gente faz um cheque, vai pro aeroporto, ou no banco, pra pagar 

despesa da empresa, despesa dos sócios e despesa do nosso agronegócio, e 
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não é... o cheque não é para ser sacado e levado pra empresa, jamais, Sr. 

Relator, com todo respeito, com toda... 

A movimentação expressiva de valores em espécie constitui conduta 

típica de quem pretende dificultar o rastreamento do dinheiro, com o intuito de 

dissimular atos ilícitos. No caso, a conduta é agravada por se tratar de empresa 

com contratos milionários com o governo federal, indicando que um possível 

destino desses recursos possa ser o pagamento ou a viabilização de vantagens 

indevidas a agentes públicos que tenham utilizado sua função para facilitar o 

acesso da empresa a esses contratos. 

Sobre esse ponto, cabe salientar que, apesar de o Sr. Ivanildo não ter 

demonstrado conhecer exatamente o destino dos pagamentos que realizava, esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito obteve provas de que pelo menos um dos 

boletos pagos pelo motoboy, no dia 31/5/2021, teve como sacado o Sr. Roberto 

Ferreira Dias, ex-Diretor de Logística do Ministério da Saúde, justamente a área 

responsável por gerir os contratos do Ministério com a VTCLog. 

Chama atenção, ainda, o fatode um outro boleto, referente à compra 

de passagens aéreas nos meses de março a junho do ano passado por Roberto 

Ferreira Dias, ter sido pago em dinheiro também pela VTCLog e ocorrido 

somente no dia 22 de junho de 2021, ou seja, mais de um ano após a aquisição da 

passagem. O diagrama abaixo ilustra bem essa situação: 
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Figura 7 – Boletos de Dias pagos pela VTCLog 

 

Aliás, foram vários os boletos de Roberto Ferreira Dias pagos pela 

VTCLog, sempre em dinheiro, por meio do motoboy Ivanilson, alguns, inclusive, 

em datas que coincidem com pagamentos feitos pelo Ministério da Saúde à 

VTCLog. Com efeito, no dia 24 de junho de 2021, foram pagos boletos para o 

Roberto Ferreira Dias no valor de R$13.550,00 (treze mil quinhentos e cinquenta 

reais), mesma data em que Ministério da Saúde pagou à VTCLog o valor de R$ 

62.402.839,00 (sessenta e dois milhões quatrocentos e dois mil oitocentos e trinta 

e nove reais). 
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 Figura 8 – Boletos de Dias pagos pela VTCLog e pagamentos do MS 

 

A própria VTCLog confirmou, em nota, que Roberto Ferreira Dias 

era devedor da empresa, por ser usuário dos serviços da Voetur Turismo212. 

Teriam esses pagamentos sido feitos em retribuição ao fato de o Sr. Roberto Dias 

ter assinado o aditivo ao Contrato 59/2018? 

Em documento encaminhado à CPI, a VTCLog afirma,213 que “se 

um boleto foi liquidado em dinheiro em favor de algum cliente da Voetur Turimo 

(e.g., o Senhor Roberto Ferreira Dias ou qualquer outra pessoa), é porque o cliente 

pagou sua dívida em espécie no ponto de venda da empresa”. Nesses casos, 

complementa a empresa, o pagamento efetuado em espécie não gera 

automaticamente a quitação de seus títulos, razão pela qual o dinheiro é 

                                                 
212 https://g1.globo.com/politica/cpi-da-covid/noticia/2021/08/31/em-nota-vtclog-diz-que-imagens-divulgadas-

pela-cpi-da-covid-foram-maldosamente-editadas.ghtml  
213 DOC 2671 
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encaminhado para liquidação na agência bancária correspondente, por meio do 

motoboy.  

Em que pese a explicação dada pela VTCLog, é difícil entender as 

razões que levariam determinados clientes a pagarem suas despesas com 

passagens aéreas diretamente no balcão da empresa, usando dinheiro vivo, ainda 

mais no caso concreto, que se refere a supostos pagamentos feitos por pessoa que, 

à época, ocupava cargo relevante no Poder Executivo Federal (Diretor de 

Logística do Ministério da Saúde),  e que, como qualquer agente público, deveria 

receber mensalmente a remuneração pelo exercício do seu cargo via transferência 

bancária. Não seria mais fácil, então, pagar seus boletos utilizando os meios 

tecnológicos atualmente oferecidos pela quase totalidade dos bancos? Por que 

sacar dinheiro em espécie e ter o inconveniente e o risco de transportar esses 

valores até o balcão da empresa? São perguntas que o sócio da VTCLog não 

conseguiu responder em seu depoimento à CPI e que merecem ser esclarecidas 

juntamente com todos os demais indícios de irregularidades levantados até aqui. 

É importante notar que Ivanildo trabalha na VTClog desde 2009, 

mas, segundo informado por ele em seu depoimento, somente em 2018 é que teria 

sido deslocado para o financeiro e começado a fazer os saques: 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA (Para depor.) – Olha, como 

o senhor está citando a data, desde 2009 que eu entrei na empresa. Então, 

teve certos momentos que eu trabalhava nos setores, então eu não tinha 

acesso a saques nessa época de 2009, nem 2015, 2016. Como eu prestava 

serviço no departamento de faturamento da empresa, como nota de crédito, 

eu circulava em devidos lugares, como o Ministério da Saúde. E, depois, mais 

na frente, é que aí eu fui trabalhar no financeiro da empresa. 

O SR. EDUARDO GIRÃO (Bloco Parlamentar 

PODEMOS/PSDB/PSL/PODEMOS - CE) – Mais na frente, exatamente em 

que ano? 

O SR. IVANILDO GONÇALVES DA SILVA – Olha, eu não tenho 

preciso, mas eu creio que é 2018, ali no início...  
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Conforme bem lembrado pela Senadora Simone Tebet, durante a 

oitiva de Ivanildo, 2018 foi o ano em que a VTCLog firmou o Contrato 59/2018 

com o Ministério da Saúde, passando a ter exclusividade na prestação dos 

serviços de logística ao órgão. 

Cumpre registrar, ainda, que a análise promovida no âmbito desta 

CPI revelou que Roberto Ferreira Dias, no período da pandemia, travou centenas 

de conversas por telefone com a Sra. Andreia da Silva Lima, diretora-

executiva da VTCLog, sendo que a grande maioria dessas conversas ocorreu em 

sábados e domingos. O que chama a atenção nessas ligações é que, em tese, os 

contatos com o funcionário público, prioritariamente, deveriam ter sido feitos no 

horário de expediente. Ainda que possam ser plausíveis eventuais ligações nos 

finais de semana, em razão da situação excepcional da pandemia, não é normal 

que as conversas tenham sido travadas quase sempre no sábado e no domingo. 

As explicações dadas por Raimundo Nonato Brasil e Andreia da 

Silva Lima para o grande volume de pagamentos bancários em dinheiro se 

mostraram frágeis e não convenceram. Durante suas oitivas, ambos afirmaram 

que a VTCLog adotava essa prática por se tratar de uma empresa familiar. Essa 

prática, no entanto, se mostra arriscada, trabalhosa, suspeita e, sobretudo, 

incompatível com uma empresa, que com um só contrato com o Ministério da 

Saúde recebia centenas de milhões de reais.  

Assim, de tudo o que foi levantado, pode-se concluir que os 

seguintes indícios demonstram a possível existência de um esquema de corrupção 

no Contrato 59/2018, celebrado entre a VTClog e o Ministério da Saúde, razão 

pela qual será recomendado o aprofundamento das investigações por parte do 

Ministério Público e do Tribunal de Contas da União: 
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a) indicativo de “jogo de planilha”, consistente no fato de que a 

VTCLog apresentou proposta oferecendo descontos muito significativos em 

quase todos os serviços de armazenagem, exceto para o serviço de “manipulação 

de item para atendimento (picking) – por item”, que foi objeto do Segundo Termo 

Aditivo, firmado em 24 de maio de 2021, e que daria à empresa o direito de 

receber R$ 18.900.000,00; 

b) realização de saques expressivos em espécie das contas bancárias 

da VTCLog, que aparentam artifício de burla para identificação do destino dos 

recursos, iniciados em 2018, justamente no ano que a empresa firmou o Contrato 

59/2018 com o Ministério da Saúde, passando a ter exclusividade na prestação 

dos serviços de logística ao órgão; 

c) pagamento, com recurso sacado em espécie do caixa da VTCLog, 

de pelo menos um boleto do Sr. Roberto Ferreira Dias, ex-Diretor de Logística 

do Ministério da Saúde, por supostos serviços prestados a ele pela Voetur 

Turismo, empresa que integra o mesmo grupo empresarial da VTCLog, indicando 

a possível existência de relações ilegítimas para a viabilização de vantagens 

indevidas entre a empresa e agentes públicos.  

Cabe informar ainda que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, 

o PE 42/2017, que originou o Contrato 59/2018, foi objeto de análise no TC 

000.525/2018-9 (Representação), em que o representante apontava supostas 

irregularidades concernentes ao não-parcelamento do objeto; inadequada 

avaliação do risco na centralização das operações em um único operador logístico 

em São Paulo; o fato de o valor orçado para a nova contratação ser muito superior 

ao que era pago nos diversos contratos vigentes, além de problemas constantes 

na redação do ato convocatório, dentre os quais a ausência de previsão de seguro 

ad valorem dos ICS que seriam armazenados pela contratada. 
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O referido TC 000.525/2018-9 (ao qual se encontram apensados 

representações autuadas nos TC 000.680/2018-4, 002.291/2018-5, 

009.952/2018-7 e 011.136/2018-9) foi apensado definitivamente ao 

TC 037.065/2019-0 (Acompanhamento), cuja autuação foi determinada pelo 

Acórdão 2234/2019-TCU-Plenário, de 18 de setembro 2019, Relator Ministro 

Augusto Nardes. 

No referido julgado, o TCU deu ciência ao Ministério da Saúde das 

seguintes impropriedades ou falhas identificadas no PE 42/2017, para que fossem 

adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras 

semelhantes (TC 000.525/2018-9 – peça 76): 

9.3.1. o subitem 11.2 do Termo de Referência encontra-se indevidamente 

dentro do capítulo “Da Qualificação Técnica”, apesar de o texto mencionar 

que a documentação deverá ser apresentada no início da operação; (item 5.2 

da instrução da unidade técnica, reproduzida no relatório que fundamenta 

este acórdão) 

9.3.2. a presença do texto da “Obs. 4” na aba “Critério de Julgamento” do 

Anexo IV (Módulo para Precificação e Participação - CD(s)-SP) ao edital do 

Pregão Eletrônico 42/2017 foi indevida, posto que possibilitava a 

interpretação de que os índices “Índice Final Aéreo” e “Índice Final 

Rodoviário” deveriam ser obrigatoriamente iguais ou superiores aos índices 

finais relativos às Unidades da Federação de São Paulo, do Rio de Janeiro e 

do Distrito Federal, tanto para o modal rodoviário quanto para o modal aéreo; 

(itens 14.5 e 17.1 da instrução da unidade técnica, reproduzida no relatório 

que fundamenta este acórdão). 

Ademais, no mencionado acompanhamento objeto do 

TC 037.065/2019-0, o Tribunal atua com a finalidade de fiscalizar os seguintes 

tópicos: (i) se o Ministério da Saúde estruturou adequado processo com vistas a 

quantificar e monitorar os benefícios almejados com execução do Contrato 

59/2018; (ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência 

administrativa na execução do contrato decorrente da licitação PE 42/2017 

(Contrato 59/2018, celebrado em 9/7/2018), em relação à forma anterior de 

contratação do mesmo objeto; e (iii) a metodologia adotada pelo Ministério de 
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Saúde, quanto à definição dos índices “Final Aéreo” e “Final Rodoviário” como 

critérios para o julgamento do preço das propostas das licitantes. 

Ainda no referido Acórdão 2234/2019-TCU-Plenário, com o intuito 

de mitigar os riscos advindos de algum fato que pudesse implicar perdas e 

deteriorações dos Insumos Críticos de Saúde (ICS), e levando em conta a 

materialidade e a relevância do objeto, já que os ICS armazenados envolviam, à 

época, valores na ordem de R$ 2 bilhões, o Tribunal determinou ao Ministério da 

Saúde que estudasse e apresentasse ao TCU as conclusões acerca da possibilidade 

da contratação de seguro tendente à indenização, ainda que parcial, dos ICS 

armazenados, determinação que se encontra pendente de cumprimento, em vista 

de as respostas enviadas pelo Ministério da Saúde, após diversas diligências 

efetuadas, haverem sido consideradas insuficientes ou mesmo inexistentes, 

impossibilitando adequada análise no âmbito do Tribunal. 

Atualmente, o TC 037.065/2019-0 encontra-se em instrução, sendo 

certo, porém, afirmar que as informações encaminhadas pelo Ministério da 

Saúde, até o momento, não permitiram a avaliação sobre economicidade, eficácia 

e eficiência da contratação, nem tampouco que o Ministério da Saúde tenha 

estruturado o processo adequado com vistas a quantificar e monitorar os 

benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018. 

Ademais, os elementos colhidos naqueles autos indicariam que a 

metodologia adotada pelo Ministério da Saúde para aceitação de propostas, a 

partir da obtenção do valor médio do transporte, a qual resultou nos índices “Final 

Aéreo” e “Final Rodoviário, não reflete adequadamente os preços dos modais, 

havendo o risco de que a execução contratual extrapole o limite legal de 25%, 

permitido para acréscimos em contratos administrativos, conforme já alertado no 

TC 000.525/2018-9 (Representação). 
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Já no âmbito do TC 025.828/2021-5, que cuida da já mencionada 

representação formulada pela Senadora Eliziane Gama e pelo Senador 

Alessandro Vieira para que o TCU analisasse as regularidades dos aditivos 

firmados no contrato com a VTClog, o relator do processo, Ministro Benjamin 

Zymler, determinou ao Ministério da Saúde a imediata suspensão dos efeitos 

jurídicos do segundo termo aditivo ao Contrato 59/2018. Em especial, foi 

determinado que o Ministério se abstenha de realizar de qualquer pagamento 

referente ao serviço de “Manipulação de Item para Atendimento (picking)”, até 

que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria. 

A suspensão dos efeitos do segundo termo aditivo e a consequente 

interrupção dos pagamentos dele decorrentes é certamente um efeito positivo da 

atuação desta Comissão Parlamentar de Inquérito, haja vista que a atuação do 

Tribunal sobre o caso foi provocada mediante representação formulada por dois 

membros da Comissão. 

Como mais um dos efeitos benéficos da atuação desta CPI, o 

próprio Ministério da Saúde anulou o segundo termo aditivo ao Contrato 59/2018, 

conforme publicado no Diário Oficial da União do dia 30 de setembro de 2018, 

na linha do que já havia sido recomendado pelo parecer jurídico emitido214, 

indicando que, certamente, o provável dano ao erário decorrente da execução do 

mencionado aditivo será evitado. 

Por todo o exposto, a título de encaminhamento, recomenda-se: 

a) remeter ao Ministério Público Federal os documentos 

disponibilizados a esta CPI sobre os indícios de irregularidades constatados nas 

relações da VTCLog com o Ministério da Saúde (respostas aos requerimentos 

                                                 
214 TC 025.828/2021-5, peças 21 e 35 
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1086, 1094, 1105, 1106, 1108, 1135, 1210, 1331, 1465, 1474, 1476, 1477, 1480, 

1537, 1564 e 1566), para que o MPF avalie a possibilidade de promover as ações 

civis e penais cabíveis,  

b) solicitar ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, 

VII, da Constituição Federal, que informe ao Senado Federal as decisões de 

mérito e as principais decisões interlocutórias que vierem a ser adotadas no 

âmbito do TC 025.828/2021-5 e do TC 037.065/2019-0; 

c) recomendar ao Ministério da Saúde que deflagre, antes do final 

da vigência do Contrato 59/2018, novo processo de licitação, estudando 

adequadamente o objeto para que possa contratar uma solução técnica capaz de 

realmente anteder às necessidades do Ministério relacionadas ao transporte e 

armazenagem de medicamentos, com estrutura jurídica e financeira condizente 

com a complexidade do contrato e com os princípios da Administração Pública. 

6.11 Análise Orçamentária da Pandemia no Brasil 

6.11.1 Cenário Econômico e Principais Medidas no Âmbito das Regras 

Fiscais 

Em termos de execução orçamentária, o principal instrumento à 

disposição do governo federal para que tivesse capacidade, em 2020, de realizar 

despesas de combate aos efeitos da pandemia de covid-19, no montante de R$ 

540,2 bilhões215 (dos R$ 635,5 bilhões216 autorizados na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) de 2020 – LOA 2020), foram as disposições do Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020, que reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei 

                                                 
215 Valores empenhados na LOA 2020, identificados nos termos do Decreto nº 10.360, de 21 de maio de 2020, 

que “Dispõe sobre a forma de identificação das autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento de 

calamidade pública nacional decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos”. 
216 Valores disponíveis para empenho na LOA 2020, identificados nos termos do Decreto nº 10.360, de 

21/10/2020. 
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Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF, a ocorrência de estado de calamidade pública no âmbito da União. 

Esse reconhecimento dispensou o governo federal de observar, 

durante a execução orçamentária de 2020, as metas de resultados fiscais previstos 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 – LDO 2020217. Vale destacar que, 

sobretudo, a meta de resultado primário é um dos principais pilares da política 

fiscal do governo. Sem ter que alcançar determinado resultado, o Executivo ficou 

então livre para efetuar gastos no montante que considerasse necessário. 

Ainda diante da necessidade urgente de se combater os efeitos da 

pandemia, o Executivo se valeu da abertura de créditos extraordinários por meio 

de medidas provisórias218, que têm força de lei, e por isso podem ser executados 

imediatamente. Os créditos extraordinários, todavia, não compõem a base de 

cálculo das despesas primárias para efeito de cálculo dos limites impostos pela 

Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o Novo 

Regime Fiscal (Teto de Gastos219). Os gastos para o enfrentamento à covid-19 

autorizados por meio de medidas provisórias, portanto, não precisaram observar 

os limites do Teto de Gastos. Assim, mais uma âncora fiscal foi afastada, nesse 

caso, a limitação do gasto federal, o Teto de Gastos. 

Além disso, a EC 106, de 7 de maio de 2020, que “institui regime 

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de 

calamidade pública nacional decorrente de pandemia” dispensou, durante a 

vigência da calamidade pública nacional reconhecida pelo Decreto nº 6, de 2020, 

                                                 
217 Art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que definiu meta de déficit fiscal de R$ 124,1 bilhões. 
218 § 3º do art. 167 da Constituição Federal: “A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 

pública, observado o disposto no art. 62”. (grifos nossos). 
219 Inciso II, do § 6º do art. 107, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016, que instituiu 

o Novo Regime Fiscal.  
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a observância da chamada “Regra de Ouro”, que impõe condições para a 

realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital220. 

Nota-se, portanto, que importantes instrumentos que regulam os 

gastos do governo federal e que poderiam oferecer dificuldades à realização das 

despesas necessárias, foram flexibilizados. Desse modo, foram estabelecidas as 

condições orçamentárias para que as despesas pudessem ser realizadas, cabendo 

ao Executivo apenas a condução responsável e tempestiva de ações de combate 

aos efeitos sociais e econômicos da pandemia de covid-19. 

Mesmo com todas as flexibilizações do que se convencionou chamar 

“Orçamento de Guerra”, grande parte das ações implementadas pelo governo 

federal foram fruto de deliberações do Congresso Nacional, vez que o Presidente 

da República defende, desde o início da pandemia, a manutenção da atividade 

econômica em detrimento das medidas sanitárias que se impunham. Imaginava 

que, assim, não seriam necessárias ações do governo para conceder auxílios 

financeiros aos demais entes federados, aos mais carentes ou aos trabalhadores 

da economia informal, que viram seus rendimentos desaparecerem em 

consequência das medidas necessárias de isolamento social impostas como forma 

de reduzir a circulação do vírus da covid-19.  

Encerrado o exercício financeiro de 2020, verificou-se que os 

orçamentos fiscal e da seguridade social apresentaram déficit primário de R$ 

745,3 bilhões, contra o de R$ 124,1 bilhões previstos inicialmente, em novembro 

de 2019, na LDO 2020, com reflexos negativos no endividamento público, que 

chegou a R$ 5,01 trilhões, ou 88,8% do PIB, em 2020, contra 74,3%, em 2019221. 

O total de créditos extraordinários abertos destinados ao combate aos efeitos da 

                                                 
220 Inciso III, do art. 167,da CF. 
221 Fonte: Projeto de Lei Orçamentária para 2022 – PLOA 2022 – Mensagem Presidencial 
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pandemia somou R$ 634,2 bilhões, tendo sido pagos R$ 523,1 bilhões, ou 82,5% 

desse total.  

Segundo o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas 

Fiscais, relativo ao 3º Quadrimestre de 2020, “apesar da expectativa de retomada 

gradual do crescimento econômico a partir de 2021, os efeitos adversos da 

pandemia sobre a situação fiscal se prologam, uma vez que um aumento do déficit 

primário no exercício financeiro de 2020 implica o aumento da dívida pública. 

Além disso, o menor ritmo de atividade econômica tem implicações negativas 

para a receita pública nos anos subsequentes, uma vez que o crescimento 

econômico nos anos seguintes passa a se dar, em termos nominais, sobre uma 

base tributária menos favorável que a esperada anteriormente”. 

Para 2021, a LDO 2021 estabeleceu meta de déficit primário para os 

orçamentos fiscal e da seguridade social da União de R$ 247,1 bilhões. Cabe 

destacar que, diferentemente de 2020, embora se possam abrir créditos 

extraordinários para despesas relacionadas à pandemia, devido à 

imprevisibilidade e urgência de certas ações, essas despesas são computadas para 

fins do cumprimento das metas de resultado primário. Verifica-se, assim, que em 

2021 não há um “cheque em branco” para a realização dessas despesas, como 

ocorreu no exercício anterior, devendo o governo federal cuidar também dos 

indicadores fiscais. 

Essa mudança tem reflexos diretos na capacidade do governo federal 

de mitigar os efeitos sociais e econômicos da pandemia que ainda está em curso. 

Na verdade, a pandemia, no Brasil, alcançou seu mais alto patamar justamente 

em 2021, ano em que o país lidera o número absoluto de mortos, tendo chegado 

a 4 mil por dia. Era momento de intensificar as medidas de enfrentamento à 

pandemia e não arrefece-los.Nesse sentido, a Lei nº 14.143, de 2021, que alterou 
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a LDO 2021222, excluiu algumas despesas direcionadas ao enfrentamento dos 

efeitos da pandemia de covid-19 do cômputo da meta de resultado primário, 

mormente os créditos extraordinários voltados às seguintes despesas: 

a) ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, desde que 

identificadas em categoria de programação específica de 

enfrentamento à pandemia;  

b) Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Pronampe); e    

c) Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 

(Incluído pela Lei nº 14.143, de 2021). 

Embora as despesas com a concessão de auxílio emergencial 

destinado ao enfrentamento das consequências sociais e econômicas da pandemia 

da covid-19, não estejam nessa relação, despesas com essa finalidade, até o limite 

de R$ 44,0 bilhões, foram excluídas pela EC nº 109/2021 tanto da meta de 

resultado primário quanto do Teto dos Gastos e da Regra de Ouro, para o 

exercício financeiro de 2021. 

Esse valor é muito aquém dos R$ 321,8 bilhões autorizados em 2020, 

como apresentado a seguir. Com isso, o governo federal deixa de privilegiar o 

principal instrumento utilizado não só no Brasil como no mundo para garantir 

renda mínima aos que viram suas receitas desaparecerem em razão das medidas 

de isolamento social, principalmente os trabalhadores da economia informal, para 

se voltar a medidas de controle do endividamento público. 

                                                 
222 LDO 2021, art. 2º, § 2º. 
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6.11.2 Recursos Orçamentários para Combate aos Efeitos da Pandemia de 

Covid-19 

Nos termos do Decreto nº 10.360, de 21 de maio 2020, as 

autorizações de despesas constantes da LOA, e de seus créditos adicionais, devem 

conter marcador específico capaz de possibilitar a identificação das despesas 

relacionadas ao combate aos efeitos da pandemia. Vale lembrar, no entanto, que 

muitas ações do governo federal, embora tenham reflexo na arrecadação de 

receitas e na projeção de despesas, não ficam registradas no âmbito dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social, sendo os seus efeitos apenas estimados 

a partir de resultados indiretos, como é o caso de renúncia de receitas ou 

postergação de pagamento de dívidas. 

Nesse contexto, as informações apresentadas a seguir referem-se 

apenas às medidas de combate à pandemia que se traduziram em despesas da 

União autorizadas na LOA, seja por meio da abertura de créditos extraordinários, 

seja por execução de dotações de programações constantes da LOA 2020 e LOA 

2021, e de seus créditos adicionais, identificadas como Plano Orçamentário - 

COVID 19, ou termos afins, segundo disposto no supracitado decreto. 

O montante de créditos extraordinários abertos por medidas 

provisórias, nos exercícios financeiros de 2020 e de 2021, destinado ao 

enfrentamento da pandemia de covid-19, até 20 de agosto de 2021, é apresentado 

na Tabela 1 a seguir, ordenado por temas.  

Os temas são construções desta Relatoria e englobam ações 

orçamentárias cujos objetivos são semelhantes, de forma a facilitar a análise do 

todo por meio de partes significativamente importantes no contexto de combate 

aos efeitos sociais e econômicos da pandemia. 
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TABELA 1 – Créditos Extraordinários Destinados ao Enfrentamento da Pandemia de 

Covid-19 nos Exercícios Financeiros de 2020 e 2021 

Em R$ bilhões. 

TEMA 2020 % 

Part. 
20211 % 

Part. 
Total % 

Part 

Medidas Provisórias 

2020 e 2021 

Auxílio Emergencial 321,8  50,7% 63,2  50,3% 385,0  50,7% 
937, 956, 970, 988, 

999, 1.037, 

1.038,1.056 

Programa Bolsa Família     3,0  0,5%   0,0% 3,0  0,4% 929 

Sistema Financeiro e Crédito 107,1  16,9%   5,0  4,0% 112,1  14,8% 
943, 963, 972, 977, 

997, 1.002, 1.020, 

1.053 

Benefício Emergencial (BEm)   51,6  8,1% 10,0  8,0% 61,6  8,1% 935, 1.044 

Auxílio Financeiro a Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios 
  79,2  12,5%   0,0% 79,2  10,4% 939, 978, 990 

Despesas sob responsabilidade do 

Ministério da Saúde (ação 21C0 - 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do 

Coronavírus e outras ações) 

64,2  10,1% 47,1  37,6% 111,4  14,7% 

924, 940, 941, 947, 

967, 969, 970,976, 

989, 994, 1.004, 

1.015, 1.032, 1.041, 

1.043,  1.048; 1.062 

Despesas sob responsabilidade de 

demais Ministérios (Ação 21C0 - 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do 

Coronavírus)  

    6,1  1,0%   0,2  0,2% 6,3  0,8% 

921, 924, 929, 941, 

942, 953, 957, 962, 

965, 985, 989, 

1001, 1.007, 1.008, 

1.054 

Conta de Desenvolvimento 

Energético 
   0,9  0,1%   0,0% 0,9  0,1% 949 

Instituições de Longa Permanência 

para Idosos - ILPIs 
    0,2  0,0%   0,0% 0,2  0,0% 991 

Total 634,1  100,0% 125,6 100,0%  759,7  100,0%  

Fonte: Medidas Provisórias de crédito extraordinário encaminhadas ao Congresso Nacional em 2020 e em 2021 até 

20/08/2021. Os valores apresentados são os correspondentes ao crédito extraordinário aberto em 2020 e 2021, bem como os 

de 2020 reabertos em 2021.  1 – Inclui a reabertura de saldo do crédito extraordinário da MP 1.015/2020 em 2021, no valor de 

R$ 19,9 bilhões. 

A seguir, são analisados, em itens específicos, os temas apresentados 

na Tabela 1 acima, identificando-se a natureza dos gastos, os critérios de 

aplicação e os achados de auditorias do TCU sobre a fiel aplicação dos recursos. 

6.11.2.1 Auxílio Emergencial 

Note-se que dos R$ 759,7 bilhões destinados pelo governo federal 

para o combate aos efeitos sociais e econômicos da pandemia de covid-19, em 
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2020 e em 2021, até 20 de agosto de 2021, R$ 385,0 bilhões, ou seja, pouco mais 

da metade dos recursos, foram para o pagamento do auxílio emergencial. Essa 

expressiva quantia gasta com o auxílio, vale destacar, foi resultado de ação 

decisiva do Congresso Nacional sobre a urgência de se prover renda para aqueles 

que, devido ao isolamento social necessário para conter o avanço da pandemia, 

perderam a capacidade de gerar o seu próprio sustento, como revelado a seguir. 

Histórico da Concessão do Auxílio Emergencial 

O Ministro da Economia, em março de 2020, anunciou a primeira 

proposta de auxílio emergencial, na forma de um benefício financeiro no valor de 

R$ 200,00, por três meses, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A 

esse auxílio o governo federal deu o nome inicialmente de “Coronavoucher”. A 

expectativa preliminar era de um impacto orçamentário-financeiro da ordem de 

R$ 15,0 bilhões.223 

No entanto, a proposta que prosperou no Congresso Nacional foi a 

do Projeto de Lei nº 9.236, de 2017, de autoria do Deputado Eduardo Barbosa 

(PSDB-MG) e relatoria do Deputado Marcelo Aro (PP-MG). O PL se propunha, 

inicialmente, a “dispor sobre parâmetros adicionais para caracterização da 

situação de vulnerabilidade social, para fins de elegibilidade ao Benefício de 

Prestação Continuada, pela pessoa com deficiência ou idosa”. No entanto, em 25 

de março de 2020, por proposta verbal do então Presidente da Câmara dos 

Deputados, Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao Plenário, foi aprovado por 

unanimidade, em caráter excepcional, requerimento de urgência, nos termos do 

art. 155 do Regimento Interno daquela Casa legislativa. 

                                                 
223 Essas informações foram amplamente disponibilizadas na mídia, como em 

https://noticias.r7.com/brasil/guedes-anuncia-auxilio-de-r-200-mensais-a-trabalhadores-informais-18032020. 

Acesso em 26/07/2021. 
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No dia seguinte, em 26 de março de 2020, foi apresentado o 

Substitutivo do Relator Deputado Marcelo Aro no sentido de que o projeto agora 

iria dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao Benefício de Prestação 

Continuada e estabelecer, também, medidas excepcionais de proteção social a 

serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019, a que se referiu a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Nessa 

proposta, o art. 2° previa que, durante o período de três meses, a contar da 

publicação da lei, poderia ser concedido auxílio emergencial no valor de R$ 

500,00 mensais ao trabalhador que cumprisse determinados requisitos. 

Acerca das questões orçamentário-financeiras, o Parecer proferido 

em Plenário pelo Relator, Dep. Marcelo Aro, pela Comissão de Finanças e 

Tributação, concluiu que a matéria não possuía implicação orçamentária e 

financeira, uma vez que as despesas não constituiriam despesas de caráter 

contínuo, mas emergencial. Nesse sentido: 

Pela Comissão de Finanças e Tributação, ainda que o projeto não se 

encontra instruído com a estimativa de impacto financeiro e 

orçamentário e que não haja indicação de fonte de custeio tendo em 

vista de que se trata de despesa para combate aos efeitos de emergência 

de saúde pública de importância internacional relacionado ao 

coronavírus, que dependem da abertura de crédito extraordinário e que 

não constituem despesas de caráter contínuo, mas emergencial, somos 

pela não implicação orçamentária e financeira.224 (Grifo nosso.) 
 

No mesmo dia 26 de março, o projeto foi aprovado na forma de 

Subemenda Substitutiva Global de Plenário ao Projeto de Lei n° 9.236, de 2017. 

Na redação final, enviada ao Senado Federal, o valor previsto no art. 2° foi 

alterado para R$ 600,00 mensais. De acordo com o relator, esse valor foi resultado 

                                                 
224 Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163972. 

Acesso em 26/07/2020. 
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de entendimento com a Liderança do Governo na Câmara dos Deputados. O 

projeto foi enviado à sanção após emenda de redação do Senado Federal e 

transformado na Lei Ordinária n° 13.982, de 02 de abril de 2020. 

O primeiro Auxílio Emergencial foi, portanto, instituído pela Lei 

13.982, de 2020, que previu o repasse de R$ 600,00 a três classes de pessoas: 

microempreendedores individuais (MEI); contribuintes individuais ao Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS); e trabalhadores informais, sejam 

empregados, autônomos ou desempregados, inclusive os intermitentes inativos 

para, com objetivo de viabilizar medidas excepcionais de proteção social para as 

pessoas mais humildes afetadas com os impactos econômicos decorrente da 

emergência de saúde pública de importância internacional por causa do novo 

coronavírus. O Auxílio Emergencial foi definido, inicialmente, para vigorar por 

três meses, tendo sido, depois, prorrogado por mais dois meses pelo Decreto 

10.412, de 2020. 

Desse modo, fazia jus ao benefício o cidadão maior de dezoito anos 

que atendesse a todos os seguintes requisitos: (i) estivesse desempregado ou 

exercesse atividade na condição de Microempreendedores individuais (MEI) ou 

contribuinte individual da Previdência Social ou trabalhador Informal; e (ii) 

pertencesse a família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário 

mínimo da época (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total fosse de até três 

salários mínimos (R$ 3.135,00). Não tinha direito ao auxilio o cidadão que (i) 

tivesse emprego formal ativo; (ii) pertencesse a família com renda superior a três 

salários mínimos (R$ 3.135,00) ou cuja renda mensal por pessoa fosse maior que 

meio salário mínimo de 2020 (R$ 522,50); (iii) estivesse recebendo Seguro 

Desemprego; (iv) estivesse recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou 

benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família; (v) 
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tivesse recebido rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70, em 2018, 

de acordo com declaração do Imposto de Renda. 

Com relação à primeira parcela, para os beneficiários do Programa 

Bolsa Família com direito ao Auxílio Emergencial, o saque seguiu o mesmo 

calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família, conforme o final de seu 

Número de Identificação Social (NIS). Para os cidadãos cadastrados no Cadastro 

Único (CadÚnico) e que não estivessem no Programa Bolsa Família, o 

pagamento iniciou em 9 de abril de 2020. Por outro lado, os cidadãos que fizeram 

o cadastramento por meio do site ou aplicativo “Auxílio Emergencial”, em três 

dias úteis após a validação dos dados pelo governo federal - Dataprev, o 

pagamento começou no dia 14 de abril de 2020. 

O recebimento do Auxílio Emergencial foi automático para as 

pessoas inscritas no CadÚnico até 20 de março de 2020 ou beneficiárias do Bolsa 

Família e que recebiam valor inferior ao do novo benefício por esse programa. 

As demais pessoas que preenchiam os critérios de elegibilidade tiveram de 

solicitar o Auxílio até o dia 2 de julho de 2020, por meio de preenchimento de 

requerimento em aplicativo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal ou 

diretamente no site Caixa Auxílio Emergencial. 

A gestão do Auxílio Emergencial coube ao Ministério da Cidadania 

(MCid), que editou a Portaria MCid nᵒ 394, de 2020, estabelecendo o arranjo de 

governança e as competências dos setores internos envolvidos. Além disso, a 

Dataprev foi contratada para atuar como agente operador do Auxílio, na prestação 

de serviços especializados em tecnologia de informações para operacionalização 

do reconhecimento de direitos ao Auxílio. A Caixa, por sua vez, foi contratada 

para a realização do pagamento aos beneficiários.  
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O Ministério da Cidadania contratou, ainda, a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (Correios) para prestar assistência ao cadastramento de 

ultravulneráveis – pessoas que não conseguiram se cadastrar para acessar o 

Auxílio pelos meios disponibilizados pela Caixa, por não terem acesso à Internet 

ou não possuírem smartphones. Foi celebrado, também, Acordo de Cooperação 

Técnica com a Defensoria Pública da União (DPU), com o intuito de prevenir a 

propositura de ações judiciais em massa por indeferimento de pedidos; aprimorar 

a política pública; padronizar os procedimentos de conciliação em âmbito 

nacional; bem como deferir o Auxílio Emergencial aos requerentes que 

comprovarem o cumprimento dos critérios de elegibilidade previstos em lei. 

Após os cinco meses do primeiro Auxílio Emergencial e com o 

recrudescimento da pandemia do covid-19, a Medida Provisória nᵒ 1.000, de 2 de 

setembro de 2020, instituiu o Auxílio Emergencial Residual, que passou a ser 

pago a partir do mês subsequente ao recebimento da última parcela do Auxílio 

Emergencial em até quatro parcelas mensais de R$ 300,00, encerrando-se em 31 

de dezembro de 2020. Com isso, o total de parcelas do Auxílio emergencial em 

2020 chegou a um total de nove. 

Houve algumas mudanças para a elegibilidade ao Auxílio 

Emergencial Residual quando comprado ao primeiro Auxílio. No caso do Auxílio 

Emergencial Residual, quando a mulher provedora de família monoparental 

recebia as duas cotas, ficava vedada a concessão de uma cota adicional para um 

segundo beneficiário no grupo familiar. Também a base de declaração do Imposto 

de Renda para análise dos rendimentos tributáveis mudou de 2018 para 2019. 

Com isso, a partir de setembro, ocorreram os pagamentos do Auxílio 

Emergencial Residual. O processamento dos pagamentos para os grupos dos 

inscritos no Cadastro Único, exceto Bolsa Família, e que requereram o Auxílio 
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pelo Aplicativo da Caixa foi feito em lotes, sendo o Lote 1 para os requerentes 

unipessoais, excluindo os elegíveis judicialmente, e o Lote 2 para os demais 

requerentes. 

Em 2021, em função da nova onda da pandemia causada pelo covid-

19, foi instituído pela Medida Provisória nᵒ 1.039, de 2021, de 18 de março de 

2021, o Auxílio Emergencial 2021, pago em quatro parcelas mensais de R$ 

250,00 por família, que poderia ser de apenas R$ 150,00 nos casos de famílias 

unipessoais, ou alcançar R$ 375,00, quando beneficiasse mulher provedora de 

família monoparental.  

Nota Informativa do Ministério da Economia, de 2 de março de 

2021, defendeu que a prorrogação do Auxílio Emergencial deveria vir 

acompanhada por responsabilidade fiscal. Assim, a adoção desse novo benefício 

levou em conta importantes limitações orçamentárias existentes. Como 

decorrência disso, foi incluída na Emenda Constitucional 109, de 15 de março de 

2021, a suspensão de condicionalidades para a realização de despesas com auxílio 

emergencial. Essa emenda, no seu art. 3º, autorizou a dispensa, durante o ano de 

2021, da observância de limites legais orçamentários de aumento de despesa, 

sobretudo das regras do teto de gastos, das despesas com auxílio emergencial até 

o limite de R$ 44,0 bilhões. 

A indicação desse limite por meio de Emenda Constitucional, no 

entanto, mostrou-se relevante, a princípio, apenas para a meta de resultado 

primário. Isso porque o Executivo continuou abrindo créditos para despesas com 

o Auxílio Emergencial por meio de medidas provisórias, que são excluídas do 

Teto de Gastos. Por essa razão, esse limite já foi ultrapassado em cerca de R$ 

20,0 bilhões, estando hoje autorizadas despesas da ordem de R$ 63,2 bilhões para 

o pagamento do Auxílio Emergencial. 
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O público-alvo foram os trabalhadores beneficiários do Auxílio 

Emergencial e do Auxílio Emergencial Residual, elegíveis em dezembro de 2020. 

Ou seja, não foram abertas inscrições para novos beneficiários ou para 

beneficiários que foram excluídos em parcelas anteriores. 

Foram três as modificações significativas que deveriam restringir o 

valor orçamentário a ser destinado para o novo Auxílio. O recebimento era 

limitado a apenas um beneficiário por família (art. 2º, caput da MP nᵒ 1.039, de 

2021). O valor básico passou para R$ 250,00, sendo de R$ 375,00 para mulheres 

provedoras de famílias monoparentais e de R$ 150,00 para beneficiários em 

família unipessoal (arts. 1º, caput, e 2º, §§ 1º e 2º). Além disso, a redação da MP 

1039, de 2020 inovou ao colocar os critérios de renda em incisos separados. Na 

MP 1000, de 2020, ficava claro que não faria jus ao Auxílio Emergencial Residual 

a família com renda per capita acima de meio salário mínimo e renda mensal 

superior a três salários mínimos (as duas condições deveriam ser satisfeitas 

concomitantemente). Na nova redação, essas duas condições foram colocadas em 

incisos separados, de forma que tanto se a família tiver renda per capita acima de 

meio salário mínimo quanto se tiver renda familiar total superior a três salários 

mínimos não poderia receber o Auxílio Emergencial 2021. 

De acordo com a exposição de motivos que acompanhou a medida 

provisória 1.039, de 2021, esperava-se que fossem atendidos 45,6 milhões de 

beneficiários, a um custo de R$ 43,0 bilhões, sendo R$ 23,4 bilhões para o público 

que se inscreveu por meio da plataforma digital da Caixa; R$ 6,5 bilhões para o 

grupo inscrito no CadÚnico, sem receber Bolsa Família; e R$ 12,7 bilhões para 

o grupo que integra o Bolsa Família. Além disso, serão aplicados R$ 0,4 bilhão 

para a remuneração da instituição financeira responsável pela operacionalização 

do pagamento, para a empresa pública federal de processamento de dados, entre 

outras atividades meio para possibilitar a entrega dos recursos aos beneficiários. 
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Os critérios de elegibilidade assemelhavam-se aos do Auxílio 

Emergencial Residual. As alterações nos critérios de recebimento do Auxílio 

arrolados no art. 1º, § 2º, da Medida Provisória nᵒ 1.039, de 2021 foram: a 

permissão de acumulação do Auxílio com o abono salarial (inciso II), bem como 

não cômputo deste último na composição da renda (art. 7º, §1º); a separação dos 

critérios de renda em incisos distintos, conforme mencionado acima (incisos III e 

IV); a proibição para instituidores de auxílio-reclusão (inciso X); a vedação para 

instituidores de pensão por morte (inciso XII), proibição para estagiários, 

médicos residentes e beneficiários de bolsas de estudo (inciso XV); a vedação 

para aqueles que tiveram o benefício cancelado (inciso XIII) ou não 

movimentaram as contas bancárias em que foram disponibilizados os valores 

(inciso XIV); e o acréscimo da revisão automática dos incisos X e XII. 

Em 5 de julho de 2021, por meio do Decreto nº 10.740, de 2021, o 

Presidente da República prorrogou a concessão do Auxílio Emergencial pelo 

período complementar de três meses, para o beneficiário considerado elegível 

pelos mesmos critérios já definidos na MP nº 1.039, de 2021. Sendo assim, em 

2021, está previsto o pagamento de sete parcelas do Auxílio Emergencial, 

devendo a última ser paga em outubro. 

Execução Orçamentária do Auxílio Emergencial 

Os recursos para o primeiro Auxílio Emergencial foram 

disponibilizados por meio de medidas provisórias que abriram créditos 

extraordinários. Esse Auxílio teve suas dotações constantes da ação orçamentária 

00S4 - Auxílio Emergencial de Proteção Social a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade, Devido à Pandemia da COVID-19, no órgão orçamentário 

55000 - Ministério da Cidadania, com total autorizado de R$ 254,2 bilhões. Cabe 
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ressaltar que os valores das despesas administrativas para operacionalização dos 

pagamentos estiveram incluídos nessa ação.  

Os recursos para o Auxílio Emergencial Residual foram 

disponibilizados por meio da Medida Provisória nᵒ 999, de 2 de setembro de 2020, 

que abriu créditos extraordinários no valor de R$ 67,6 bilhões na ação 

orçamentária 00SF - Auxílio Emergencial Residual para Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do 

Coronavírus (COVID-19), no órgão orçamentário 55000 - Ministério da 

Cidadania. Os valores das despesas administrativas para operacionalização dos 

pagamentos também estão incluídos nessa ação. 

A execução orçamentária das ações 00S4 e 00SF em 2020 é 

apresentada abaixo. A diferença entre o valor empenhado e o valor pago em 2020, 

de ambas as ações, foi inscrita em restos a pagar ao final de 2020.  

TABELA 2 - Execução Orçamentária das Ações 00S4 e 00SF em 2020 

Em R$ bilhões. 

Ação Autorizado Empenhado Pago 

00S4 - Auxílio Emergencial de Proteção Social 

a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, 

Devido à Pandemia da COVID-19 

254,2 231,2 229,9 

00SF - Auxílio Emergencial Residual para 

Enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional 

Decorrente do Coronavírus (COVID-19) 

67,6 64,1 63,0 

Total 321,8 295,2 292,9 

Fonte: Siga Brasil. Acesso em 27/07/2021. 

 

Os recursos para o Auxílio Emergencial 2021 foram 

disponibilizados no mesmo dia da publicação da MP nᵒ 1.039, de 2021, por meio 

da Medida Provisória nᵒ 1.037, de 18 de março de 2021, que abriu créditos 

extraordinários no valor de R$ 42,6 bilhões na ação orçamentária 00SI - Auxílio 

Emergencial 2021 para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
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Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (covid-19), no órgão 

orçamentário 55000 - Ministério da Cidadania. Os valores das despesas 

administrativas para operacionalização dos pagamentos foram alocados, por meio 

da MP nᵒ 1.038, de 2021, em ação distinta, 21CP - Operacionalização do Auxílio 

Emergencial 2021 para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (Covid-19), com valor 

inicial de R$ 384,4 milhões. 

Em 5 de julho de 2021, foi publicada nova medida provisória (MP 

nᵒ 1.056, de 2021) com abertura de créditos extraordinários, no valor de cerca de 

R$ 20,0 bilhões para a ação orçamentária 00SI e R$ 240,2 milhões para a ação 

orçamentária 21CP, para fazer jus ao pagamento das novas três parcelas previstas 

no Decreto nº 10.740, de 2021. 

A execução orçamentária das ações 00SI e 21CP, em 2021, é 

apresentada a seguir.  

TABELA 3 - Execução Orçamentária das Ações 00SI e 21CP - 2021 

                                                                                                                              Em R$ bilhões. 

Ação Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

00SI - Auxílio Emergencial 2021 para 

o Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do 

Coronavírus (Covid-19) 

62,61 42,58 34,98 34,98 

21CP - Operacionalização do Auxílio 

Emergencial 2021 para o 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do 

Coronavírus (Covid-19) 

0,62 0,39 0,14 0,14 

Total 63,23 42,97 35,12 35,12 

Fonte: Siga Brasil. Acesso em 28/07/2021. 

 

 

Beneficiários do Auxilio Emergencial 
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O Tribunal de Contas da União tem feito o acompanhamento225 da 

condução da política pública do Auxílio Emergencial por meio do processo 

RACOM 016.827/2020-1. De acordo com o Relatório que embasou o Acórdão nº 

1531/2021 – TCU – Plenário desse processo, com as informações recebidas pelo 

Tribunal dos órgãos e entidades fiscalizados no âmbito do Acompanhamento, o 

número de pessoas que receberam uma das cinco parcelas do primeiro Auxílio 

Emergencial, em 2020, foi de 68.693.993, distribuídas em 59.102.482 famílias226.  

Já em relação ao número de cadastros que eram elegíveis a receber 

todas as nove parcelas, sendo cinco do primeiro Auxílio Emergencial e quatro do 

Auxílio Emergencial Residual, o TCU apurou que foram 36.294.466 cadastros no 

total, sendo 10.599.216, ou cerca de 30%, no âmbito do Bolsa Família e os 

demais, 25.695.250, ao Cadúnico/Caixa. 

 

O TCU também analisou a quantidade de cadastros aptos a receber 

cada parcela dos auxílios. A quantidade de pessoas beneficiárias em cada parcela 

do Auxílio Emergencial foi decrescente, como pode ser observado na Figura 1 

abaixo, em razão da redução de pessoas abrangidas nas regras do benefício e dos 

cancelamentos realizados ao longo de cada processamento, excluindo pessoas 

que não satisfaziam as regras de elegibilidade. 

                                                 
225 “O acompanhamento é uma ação de controle prevista nos artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, 

que se realiza de forma periódica e concomitante à execução dos atos de gestão, tendo como principal objetivo 

prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público, seja por se mostrarem em desacordo com os 

normativos vigentes, seja por não alcançarem os objetivos previstos de forma econômica, eficiente, eficaz, 

efetiva e equitativa”. Extraído de https://portal.tcu.gov.br/controle-externo/normas-e-orientacoes/normas-de-

fiscalizacao/acompanhamento.htm. Acesso em 27/07/2021. 
226 Destaca-se que, segundo o Relatório do TCU, esses valores procuram computar todas as pessoas e famílias 

que foram contempladas com o Auxílio Emergencial pelo menos uma vez. A apuração da quantidade de pessoas 

e famílias teve como fonte os pagamentos da parcela 1, pois, a partir dessa parcela, foram sendo realizados 

cancelamentos, que acabaram reduzindo os elegíveis aptos a receber. Para o grupamento inscrito para o Bolsa 

Família, no entanto, optou-se por utilizar como fonte os valores informados para a parcela 5, pois, em função de 

ajustes nas quantidades de elegíveis realizados pelo Ministério da Cidadania para esse grupo a cada mês, havia 

uma quantidade de elegíveis maior nesta parcela. 
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FIGURA 1 -  Quantidade de Cadastros Elegíveis por Parcela

 

Fonte: Relatório do Acórdão nº 1531/2021 – TCU – Plenário, figura 4, pg. 7. 

Ainda segundo o TCU, as oscilações na quantidade de beneficiários 

referentes ao Bolsa Família, além de eventuais cancelamentos, decorreram de 

novas concessões que foram sendo realizadas em cada período, contemplando 

situações como as exemplificadas: alcance da idade de dezoito anos pelo 

beneficiário; constatação de que o beneficiário, inicialmente identificado como 

detento em regime fechado, cumpria regime semiaberto ou aberto; constatação 

de que beneficiário identificado incorretamente como militar, já não mantinha 

vínculo com as Forças Armadas; e inclusão de mães adolescentes em razão das 

alterações promovidas pela Lei 13.998, de 2020. 

Achados do TCU 

Nos relatórios do processo do TCU RACOM 016.827/2020-1, foram 

ressaltados, dentre os impactos do Auxílio Emergencial no campo social, a 

redução transitória da pobreza, evidenciada por dados do IBGE. Dados da 

pesquisa Pnad Covid-19 de novembro de 2020 mostraram que, em termos 

médios, a renda domiciliar per capita chegou a aumentar em 11% em decorrência 

do benefício concedido.  
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Frise-se que a análise dos aspectos orçamentários mostrou que a 

despesa para custear o Auxílio Emergencial, originalmente orçada em R$ 98,2 

bilhões, foi sendo ampliada, chegando a R$ 321,8 bilhões, em 2020, quando 

houve a ampliação da assistência por mais quatro meses por meio da criação do 

Auxílio Emergencial Residual. Em 2021, a Medida Provisória nᵒ 1.037, de 2021 

abriu crédito extraordinário adicional de cerca de R$ 42,6 bilhões para custear o 

Auxílio Emergencial 2021, juntamente com a MP nᵒ 1038, de 2021, com mais R$ 

0,4 bilhão para a operacionalização do Auxílio, seguidas pela MP nᵒ 1.056, de 

2021 que abriu créditos extraordinários no valor de R$ 20,3 bilhões, totalizando 

R$ 63,2 bilhões autorizados até o momento para o Auxílio Emergencial 2021.  

Embora o Auxílio Emergencial tenha, assim, efeito relevante no 

aumento do déficit primário, representando um custo adicional de juros das 

operações de crédito utilizadas como sua fonte de financiamento, a sua concessão 

tem-se mostrado como instrumento essencial para a manutenção da renda 

daqueles que mais precisam. 

Achados de natureza gerencial, contábil e fiscal 

De acordo com Relatório do TCU sobre as Contas do Presidente da 

República no exercício de 2020 (TC 014.922/2021-5,), seção 3.3.4, a migração 

de famílias do Programa Bolsa-Família para o Auxílio Emergencial implicou 

distorções nas informações gerenciais e de resultado do programa original, sem 

que o Ministério da Cidadania tivesse logrado adaptar as suas avaliações às novas 

circunstâncias, possibilitando que efeitos do Bolsa-Família sejam indevidamente 

medidos (dado que parte considerável dos recursos assistenciais terá sido aplicada 

pela via do Auxílio Emergencial). Isso pode trazer dificuldades ao gerenciamento 

das atividades permanentes do Bolsa-Família.   
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O mesmo Relatório, na seção 5.3.3.1 (juntamente com o Parecer 

prévio sobre as Contas prestadas pelo Presidente da República referentes ao 

exercício de 2020, item 2.5) dispôs que os eventuais pagamentos indevidos do 

Auxílio Emergencial não estão sendo registrados na Contabilidade da União 

como crédito do governo federal. Segundo trilhas de auditoria desenvolvidas pela 

CGU, foram identificados possíveis pagamentos indevidos em montante de R$ 

10,8 bilhões até 15 de novembro de 2020, dos quais aproximadamente 1% dos 

valores retornaram aos cofres públicos por devolução espontânea via Guia de 

Recolhimento da União (e um montante ainda não calculado pode ter retornado 

via descontos em folhas de pagamento e devolução pela Caixa Econômica 

Federal de saques não realizados). Isso leva a desconhecimento do montante de 

pagamentos indevidos ainda a recuperar, e a distorção na evidenciação contábil 

do balanço da União. 

Na seção 6.6.6 do mesmo Relatório (juntamente com os Acórdãos 

2026/2020 – Plenário e 2710/2020 - Plenário), consta que o pagamento de Auxílio 

Emergencial a beneficiários do Programa Bolsa Família, utilizando os recursos 

da ação orçamentária correspondente (00S4), implicou consequente redução dos 

pagamentos à conta da ação própria do Bolsa-Família (8442), gerando “sobras 

orçamentárias” no saldo dessa ação, o qual foi utilizado inicialmente como fonte 

para remanejamento a outra ação de gasto primário (2017 – Comunicação 

Institucional). 

 No entanto, os pagamentos de Auxílio Emergencial são autorizados 

por crédito extraordinário, não sujeito ao Teto de Gastos da Emenda 

Constitucional nᵒ 95, de 2016, o que implicou que o remanejamento promovesse 

ampliação indevida da despesa, pelo uso de créditos extraordinários para pagar 

despesas sujeitas ao teto. Esse remanejamento original, porém, foi revogado de 



 
 

456 

ofício pelo Poder Executivo (Portaria nᵒ SEF/ME 13.474/2020 e SEF/ME 

13.866/2020, respectivamente). 

O TCU recomendou ao Poder Executivo que a “[..] economia de 

recursos na ação orçamentária “8442” da LOA 2020 em face os efeitos da Lei 

13.982, de 2020, alterada pela Lei 13.998, de 2020, seja direcionada 

exclusivamente ao custeio de despesas com o enfrentamento do contexto da 

calamidade relativa à pandemia de covid-19 e de seus efeitos sociais e 

econômicos e que tenham a mesma classificação funcional da dotação cancelada 

ou substituída”, e que “se abstenha de custear despesas no âmbito do Programa 

Bolsa Família com os créditos extraordinários aprovados por meio da MP 

929/2020” – recomendações que foram consideradas atendidas pelo Acórdão 

2710/2020 – TCU – Plenário. 

Por meio do Acórdão 2282/2020 – TCU – Plenário, O TCU 

recomendou ainda ao Poder Executivo em 2020 que desenvolvesse e apresentasse 

estimativas de demanda e público-alvo da proteção social do Auxílio 

Emergencial e do respectivo impacto nos gastos do governo, recomendação que 

foi considerada como gradualmente implementada pelo Acórdão 1531/2021 – 

Plenário. 

Indícios de Irregularidades227 

Avaliações estatísticas sumarizadas no Acórdão 1531/2021 – 

Plenário (itens 81 a 86 do Voto) apontam em relação à inclusão indevida de 

beneficiários que: 

                                                 
227 O acompanhamento da implementação do Auxílio Emergencial foi realizado de forma contínua no processo 

RACOM 016.827/2020-1, cuja última deliberação – compilando e atualizando o resultado de todas as anteriores 

- foi o Acórdão 1531/2021 – Plenário, de 30/6/2021, as deliberações anteriores foram: Acórdãos 1428/2020, 

1764/2020, 2422/2020, 2822/2020, 3086/2020 e 3621/2020, todos do Plenário do TCU.  
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a) os indícios de pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial perfazem 

cerca de 8,2 milhões de pessoas (13,6% do público-alvo), obtidos da 

diferença entre as estimativas de elegíveis com base na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), 60,5 milhões, e o número de 

beneficiários que receberam pelo menos uma parcela, 68,7 milhões; os 

recursos associados a tais pagamentos indevidos foram estimados em R$ 21,5 

bilhões até o fim de 2020; 

 

b) os indícios de pagamento em duplicidade alcançam 6,4 milhões de 

requerentes (10,8 milhões que chegaram a receber cotas duplas do auxílio 

pelo menos uma vez, menos 4,4 milhões de mulheres provedoras de famílias 

monoparentais que efetivamente fazem jus a essa cota dupla), com 

pagamentos indevidos daí decorrentes de  R$ 24,2 bilhões até janeiro de 

2021; 

 

c) os cancelamentos realizados em função de diferentes alertas do TCU e 

da CGU ao longo do pagamento do benefício fizeram com que mais R$ 10,5 

bilhões deixassem de ser pagos indevidamente a 4,85 milhões de pessoas. 

Por outro lado, apurações específicas realizadas pela CGU a partir 

de cruzamento de bases de dados administrativas por meio de um identificador 

comum, por exemplo, o CPF do beneficiário, resultaram em uma estimativa de 

R$ 10,1 bilhões de pagamentos indevidos do auxílio em 2020 - o que difere da 

avaliação estatística anterior pela limitação de seu alcance aos indivíduos que 

estejam já inseridos em cadastros públicos. Grande parte da diferença – e do risco 

inerente ao pagamento do auxílio – decorre das dificuldades de realizar os 

controles dos critérios de concessão relacionados à família (residência em comum 

autodeclarada, apuração de endereços de pessoas físicas e confirmação de 

vínculos de casamentos, uniões estáveis, divórcios e separações de fato (Acórdão 

1531/2021 – Plenário, itens 88 a 95 do Voto; e Acórdão 2962/2020 - Plenário).   

Em linha similar de apuração (cruzamento de dados feito pelo 

próprio TCU entre diferentes cadastros da Administração Federal), o Acórdão 

1706/2020 – Plenário apontou que: 

a) 620.299 beneficiários em abril de 2020 (1,23% dos casos, com 

benefícios em torno de R$ 1,28 bilhão) apresentaram indício de recebimento 

indevido em função de: titularidade de benefício previdenciário ou 



 
 

458 

assistencial do INSS; recebimento do benefício de manutenção do emprego 

e da renda – BEM; relação formal com ente público; recebimento de seguro 

desemprego; falecimento; CPF cancelado, anulado ou suspenso na base da 

Receita Federal do Brasil; recebimento de auxílio reclusão; falhas no CPF 

utilizado para identificação; recebimento de múltiplos benefícios; renda 

acima do limite;  

 

b) esse percentual de indícios de pagamentos indevidos é inferior ao 

encontrado em outras fiscalizações de programas federais de transferência 

direta de renda (4% no Benefício de Prestação Continuada e de 2% no 

Programa Bolsa Família - Acórdão 1.123/2020 - Plenário; 11% nos 

benefícios do INSS (Acórdão 1.057/2018 - Plenário), sendo aceitável o 

resultado nos primeiros passos de um programa inteiramente novo 

desenvolvido nessa escala em poucas semanas (Acórdão 1531/2021 – 

Plenário, itens 33 a 34 do Voto) 

 

c) 235.572 empresários que não são Microempreendedores Individuais 

(MEIs) receberam o auxílio emergencial em abril de 2020, o que representa 

risco de focalização indevida da política; 

 

d) processo anterior (Acórdão 1.638/2020 – Plenário) havia detectado 

indícios de irregularidades graves na gestão do Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), que serve de chave de comparação ente os cadastros (havia 12,5 

milhões de CPFs ativos a mais que a população brasileira estimada pelo 

IBGE para o mesmo período). 

 

 

O mesmo Acórdão determinou uma série de medidas de 

compartilhamento de bases de dados e checagens cruzadas de consistência dos 

pagamentos com os diferentes cadastros. Prosseguindo em nova etapa de 

fiscalização com as mesmas bases (dados até 15 de setembro de 2020), o Acórdão 

2962/2020 – Plenário depurou os cruzamentos de dados e manteve a constatação 

de indícios ainda significativos de irregularidades nos pagamentos: 

a) 439.758 beneficiários do Auxílio Emergencial com indício de 

recebimento indevido do benefício em desconformidade com sua lei de 

criação (vínculo formal no Caged ou com ente público; titularidade de 

benefício do INSS; percepção de Seguro-Desemprego, de Benefício 

Emergencial – pago aos empregados com carteira assinada, de auxílio-

reclusão; falecimento; CPF irregular – nulo, suspenso ou cancelado ou com 

titularidade inconsistente; mais de um Número de Identificação Social para 

o mesmo CPF); 
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b) dentre os casos apontados na alínea anterior, foram pagos benefícios a 

231 famílias com mais de dois membros beneficiários do auxílio 

emergencial, em desconformidade com o critério legal, e a 110.049 

beneficiários que seriam potencialmente empresários de alta renda (com 

indícios de serem sócios ou responsáveis por empresas com dois ou mais 

empregados ou que receberam valores no Siafi acima de R$ 50.000,00); 

 

c) 1.517 beneficiários do Programa Bolsa Família foram considerados 

inelegíveis ao auxílio emergencial pelo gestor, embora haja probabilidade de 

atendimento aos critérios da lei instituidora do Auxílio Emergencial, numa 

possível exclusão indevida. 

 

 

Em resposta a essas constatações, o Acórdão 2962/2020 – Plenário 

determinou ao Ministério da Cidadania a revisão dos indícios acima apontados, 

enquanto o Acórdão 2351/2020 – Plenário determinou à Receita Federal do Brasil 

uma série de medidas de depuração e consistência dos cadastros de CPF. Em 

relação a essas determinações (quer quanto aos indícios, quer quanto a medidas 

preventivas), não constam manifestações posteriores do TCU.  

Em relação a casos específicos, o Acórdão 1196/2020 – Plenário 

apontou que o Ministério da Defesa identificou, a pedido do Tribunal, 73.242 

CPFs na base de dados de pagamentos do Ministério que receberam o Auxílio 

Emergencial, incluindo militares (ativos e inativos, de carreira e temporários), 

pensionistas, dependentes e anistiados. Essa quantidade de pessoas representaria, 

no mínimo, R$ 43,9 milhões pagos na primeira parcela e poderiam chegar a R$ 

131,8 milhões se todas as três parcelas fossem pagas. Medida cautelar ao longo 

do processo, ratificada no mencionado Acórdão, determinou o cancelamento de 

tais cadastros no Auxílio Emergencial, a exigência de devolução do benefício 

recebido e, se não atendida, a glosa nos pagamentos seguintes de tais 

beneficiários, a apuração de eventuais faltas funcionais, bem como uma série de 

outras medidas preventivas de controle e transferência recíproca de informações 

entre os diferentes ministérios envolvidos no tema. Essas medidas tiveram por 

efeitos o cancelamento de 62.560 benefícios e na devolução de R$ 30,9 milhões 



 
 

460 

referentes a 44.771 recebimentos indevidos, segundo dados do Ministério da 

Defesa228. O Acórdão 1531/2021 – Plenário (itens 96 a 106 do Voto) considerou 

que as determinações estavam em fase de cumprimento adequado, com medidas 

ainda sendo implementadas. 

Também no Acórdão 1196/2020 – Plenário constou referência a 

denúncia apresentada sobre pagamentos a jovens de famílias de classe média, 

parentes de empresários e servidores, em desacordo com os critérios legais de 

elegibilidade, notadamente em decorrência da ausência de utilização dos dados 

completos da Receita Federal no processamento do benefício (o que seria 

providência obrigatória pela lei de criação). No Acórdão 1695/2020 – Plenário, o 

Tribunal acatou proposta dos Ministérios da Cidadania e da Economia no sentido 

de que fariam cruzamentos de dados com as bases da Receita Federal para 

identificação de situações semelhantes, considerando efetivas as medidas 

adotadas, sem qualquer determinação adicional. 

Outro caso foi tratado no Acórdão 2899/2020 – Plenário, que 

constatou, a partir do cruzamento de dados com a base do Tribunal Superior 

Eleitoral, referente a candidatos às eleições de 2020 e respectivas declarações de 

bens, a existência de 10.724 potenciais beneficiários do Auxílio Emergencial 

Residual com indício de patrimônio superior ao admitido pelas regras do 

programa (R$ 300.000,00), além de outros indícios, com volume bem menor de 

envolvidos, de irregularidades nos pagamentos do Benefício de Prestação 

Continuada e do Programa Bolsa-Família. O Acórdão determinou ao Ministério 

da Cidadania a revisão dos pagamentos indevidos. Não consta pronunciamento 

do Tribunal sobre o cumprimento da determinação. 

                                                 
228 Em avaliação intermediária (01/07/2020), o Acórdão 1695/2020 – Plenário apontou que as providências de 

correção da irregularidade estavam sendo adotadas, estando ainda pendente a conclusão do ressarcimento por 

parte de pouco menos de trinta mil CPFs constantes da base de dados de pagamentos de militares, o que se faria 

mediante glosas nas folhas de pagamentos seguintes.  
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Já no que tange à exclusão indevida de beneficiários elegíveis (a qual 

afeta também negativamente o resultado final desejado da Política Pública), as 

avaliações estatísticas do Tribunal, sumarizadas no Acórdão 1531/2021 – 

Plenário (itens 123 a 124 do Voto), indicam que: 

a) o número de possíveis excluídos chega a aproximadamente 2,1 milhões 

de pessoas (as quais representam uma parcela de pessoas em situação de 

vulnerabilidade que não vêm sendo alcançadas pelos programas assistenciais 

e não constam do Cadastro Único de Programas Sociais); 

 

b) reforçando essa constatação de existência de pessoas indevidamente 

excluídas do benefício, até o final de janeiro de 2021, 55.693 pessoas 

obtiveram o direito ao benefício no Judiciário (cerca de R$ 176 milhões em 

benefícios) e 6.293 o fizeram por meio de recursos administrativos 

conduzidos pela Defensoria Pública da União; 

 

c) as medidas preconizadas pelo TCU para mitigar essa negativa de acesso 

(basicamente, criação de mecanismos acessíveis de recurso e contestação - 

Acórdão 1.764/2020 – Plenário, item 9.2.4) foram consideradas como 

atendidas; as concessões decorrentes de acatamento de contestações diretas 

por parte dos beneficiários junto à Administração totalizaram 1,42 milhão. 

 

 

Em relação a aspectos gerais de controles internos, o Acórdão 

1531/2021 – Plenário considerou atendidas pelos ministérios gestores a maioria 

das recomendações e determinações exaradas pelo TCU. Destacam-se, em 

sentido contrário, a posição do Ministério da Cidadania de não utilizar visitas 

domiciliares por parte das equipes técnicas do SUAS para identificação da 

composição familiar dos domicílios (elemento central dos critérios de 

elegibilidade para o benefício), o que segundo o Tribunal (Acórdão 2.282/2020 – 

Plenário, subitem 9.5.1) é necessário para a fiscalização do benefício, mas 

segundo o Ministério representa uma posição contrária à forma como a Política 

Nacional de Assistência Social conceberia esse instrumento. Ainda no aspecto de 

controles, o Acórdão 2962/2020 reiterou fragilidades sistêmicas derivadas de: 

a) pouca efetividade dos controles de critérios relacionados à família, a 

exemplo do limite de dois beneficiários por família, da família monoparental 
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(apenas com a mãe) chefe de família e de renda familiar mensal máxima total 

de 3 (três) salários mínimos ou per capita de meio salário mínimo, sobretudo 

pelo fato de o conceito de família englobar residência em comum 

autodeclarada, bem como pela dificuldade de apuração de endereços de 

pessoas físicas e de apuração de vínculos de casamentos, uniões estáveis, 

divórcios e separações de fato; 

 

b) multiplicidade de documentos de identificação utilizados pelas políticas 

públicas da Assistência Social, que dificultam a identificação única da 

titularidade dos beneficiários. 

 

 

Nota-se, pelos achados apresentados neste Relatório, que o TCU tem 

feito o acompanhamento sistemático da aplicação dos recursos públicos na 

concessão do Auxílio Emergencial e indicado irregularidades quanto ao 

recebimento do benefício. Nesse sentido, esta Relatoria propõe, que o Senado 

Federal, por meio da Comissão Temporária Interna do Senado COVID-19, com 

a finalidade de acompanhar as questões de saúde pública relacionada ao 

coronavírus, inclua em sua pauta de discussão a avaliação do fiel cumprimento 

das medidas apresentadas pelo TCU para o ressarcimento aos cofres públicos de 

recursos recebidos indevidamente por cidadãos brasileiros não integrantes da 

relação dos beneficiários do Auxílio Emergencial.  

6.11.2.2 Programa Bolsa Família 

Os recursos alocados para o Programa Bolsa Família para a 

ampliação de beneficiários do programa pela MP 929, de 25 de março de 2020, 

no total de R$ 3,0 bilhões, somaram-se ao total já autorizado para a ação 8442 – 

Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e 

Extrema Pobreza (Lei n. 10.836, de 2004), cujo montante foi de R$ 21,6 bilhões, 

tendo sido pagos R$ 18,9 bilhões ao final de 2020. O valor autorizado e pago ao 

final do exercício é significativamente menor que os R$ 29,5 bilhões inicialmente 

alocados pela LOA 2020 para essa ação. A diferença, no entanto, está relacionada 

ao fato de que as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família tiveram o 
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benefício suspenso pelo Ministério da Cidadania enquanto estivessem recebendo 

o Auxílio Emergencial, que era mais vantajoso. Após o encerramento dos 

pagamentos das parcelas do auxílio emergencial, as famílias regressariam para o 

Programa Bolsa Família. 

O TCU recomendou ao Poder Executivo, no entanto, que a “[..] 

economia de recursos na ação orçamentária “8442” da LOA 2020 em face os 

efeitos da Lei 13.982, de 2020, alterada pela Lei 13.998, de 2020, seja direcionada 

exclusivamente ao custeio de despesas com o enfrentamento do contexto da 

calamidade relativa à pandemia de covid-19 e de seus efeitos sociais e 

econômicos e que tenham a mesma classificação funcional da dotação cancelada 

ou substituída”, e que “se abstenha de custear despesas no âmbito do Programa 

Bolsa Família com os créditos extraordinários aprovados por meio da MP 

929/2020” – recomendações que foram consideradas atendidas pelo Acórdão 

2710/2020 – TCU – Plenário. 

6.11.2.3 Sistema Financeiro e Crédito 

No que denominamos “Sistema Financeiro e Crédito”, reunimos as 

despesas relacionadas ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), ao Programa Emergencial de Acesso a 

Crédito (PEAC), ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC – 

Maquininhas), ao Programa Emergencial de Suporte ao Emprego (PESE) e ao 

financiamento da infraestrutura turística nacional. O total de recursos destinado a 

esses programas somou R$ 112,1 bilhões, o representou aproximadamente 15,0 

% do total alocado em 2020 e 2021 para o combate aos efeitos econômicos e 

sociais da pandemia de covid-19. 

O Pronampe, com recursos federais em 2020 da ordem de R$ 38,1 

bilhões transferidos às instituições financeiras por meio da ação orçamentária 
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00EE - Integralização de cotas no Fundo Garantidor de Operações (FGO) para o 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe), teve como objetivo desenvolver e fortalecer os pequenos negócios. 

O foco do Pronampe são microempresas que aufiram em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil e empresas de pequeno porte que 

aufiram em cada ano-calendário receita bruta superior a R$ 360 mil e igual ou 

inferior a R$ 4,8 milhões.  

Apenas o Pronampe contou com novos recursos até julho de 2021, 

no valor de R$ R$ 5,0 bilhões, que já foram integralmente transferidos. 

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) tem como 

objetivo apoiar as pequenas e médias empresas, bem como associações, 

fundações de direito privadas e cooperativas para que possam obter crédito, que 

tenham faturamento anual de até R$ 300,0 milhões. Nesse programa, por meio da 

concessão de garantias, o risco assumido pelas instituições financeiras é reduzido, 

fazendo com que essas continuem a ofertar crédito às empresas. Já o PEAC – 

Maquininhas, é destinado aos microempreendedores individuais (MEIs), micro 

e pequenas empresas com receita de até R$ 4,8 milhões. Foram destinados 

inicialmente a esses programas R$ 20,0 bilhões (ação orçamentária - 00ED - 

Integralização de cotas do Fundo Garantidor de Crédito para Micro, Pequenas e 

Médias Empresas para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito) e R$ 10,0 

bilhões (ação orçamentária – 00SG - Aporte para Agente Financeiro BNDES para 

a Concessão de Empréstimos no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a 

Crédito PEAC - Maquininhas), respectivamente. Todos os recursos federais 

direcionados ao PEAC foram transferidos às instituições financeiras em 2020. No 

caso do PEAC – Maquininhas, apenas 50% dos recursos, no montante de R$ 5,0 

bilhões, foram utilizados. 
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O PESE, Programa Emergencial de Suporte a Empregos, 

dispunha inicialmente de R$ 34,0 bilhões, na ação orçamentária 00S5 - 

Concessão de Financiamentos para o Pagamento da Folha Salarial, devido à 

Pandemia do COVID-19. Como os recursos não estavam sendo demandados, R$ 

12,0 bilhões foram redirecionados ao Pronampe. Ao final, o programa consumiu 

R$ 6,8 bilhões.   

Para o financiamento de capital de giro e de projetos de 

infraestrutura turística nacional, como resposta do Poder Público à pandemia 

no setor do Turismo, foram destinados R$ 5,0 bilhões para a concessão de crédito 

ao setor, na ação orçamentária 0454 - Financiamento da Infraestrutura Turística 

Nacional, tendo sido efetivamente transferidos às instituições financeiras R$ 3,1 

bilhões, em 2020. 

6.11.2.4 Benefício Emergencial 

O Programa Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 

e Renda (BEm), do governo federal, representando pouco mais de 8% do total 

dos recursos alocados para o combate aos efeitos da pandemia, contando com R$ 

61,6 bilhões, na ação orçamentária 21C2 - Benefício Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda, nos exercícios de 2020 e 2021, foi dirigido para 

trabalhadores com carteira assinada que tiveram seus ganhos reduzidos em 

função da pandemia de covid-19. O processamento dos pagamentos ficou sob 

responsabilidade do Banco do Brasil (BB) e da Caixa e é pago por até três meses. 

Em 2020, o governo federal destinou R$ 51,6 bilhões, dos quais R$ 

33,5 bilhões foram pagos. Para 2021, já foram abertos créditos no montante de 

aproximadamente R$ 10,0 bilhões, dos quais R$ 5,4 bilhões já foram pagos até 

julho. 
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O BEm foi pago para o trabalhador que fez acordo com o 

empregador para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou para 

suspensão temporária do contrato de trabalho. Trabalhadores na modalidade 

intermitente receberam o benefício automaticamente, de acordo com o cadastro 

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 

O valor é calculado a partir do que o trabalhador teria direito a 

receber como parcela do Seguro-Desemprego, com base no acordo firmado e na 

média dos últimos três salários. O pagamento do benefício é efetuado 30 dias 

após a comunicação do acordo pelo empregador ao Ministério da Economia. 

6.11.2.5 Auxílio Financeiro a Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

As transferências de recursos diretamente para Estados, Distrito 

Federal e municípios foram realizadas com base em três instrumentos legais: a 

Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020; a Lei nº 14.017, de 29 de julho 

de 2020 (Lei Aldir Blanc) e a Lei nº 14.041, de 18 de agosto de 2020.  

A Lei Complementar nº 173, de 2020 

A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, instituiu o 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com medidas 

orçamentárias e financeiras, que envolvem a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios. 

Uma das iniciativas do Programa (art. 1º, § 1º, inciso III, da Lei 

Complementar) consiste na entrega de recursos da União, na forma de auxílio 

financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 

2020, e para serem aplicado em ações de enfrentamento ao coronavírus. 
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As regras aprovadas (arts. 3º e 5º) estabelecem que durante o estado 

de calamidade pública decretado para o enfrentamento da covid-19, além da 

aplicação do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101 – LRF, de 2000, 

ficam afastadas e dispensadas diversas disposições da própria LRF e de outras 

leis complementares, leis, decretos, portarias e outros atos normativos. 

As exceções aplicam-se exclusivamente aos atos de gestão 

orçamentária e financeira necessários ao atendimento do Programa ou convênios 

vigentes durante o estado de calamidade, mas não eximem seus destinatários, 

ainda que após o término do período de calamidade pública, da observância das 

obrigações de transparência, controle e fiscalização, cujo atendimento será objeto 

de futura verificação pelos órgãos de fiscalização e controle. 

De acordo com os valores e critérios estabelecidos (art. 5º), a União 

deve entregar, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, quatro parcelas mensais, no exercício de 2020, que totalizam R$ 

60,0 bilhões para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de 

enfrentamento à covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros. 

A norma legal determina que R$ 10 bilhões (art. 5º, inciso I) serão 

destinados para ações de saúde e assistência social, sendo R$ 7 bilhões aos 

Estados e ao Distrito Federal, além de R$ 3,0 bilhões aos Municípios. 

Adicionalmente, R$ 50 bilhões (art. 5º, inciso II) serão alocados, com R$ 30,0 

bilhões direcionados aos Estados e ao Distrito Federal e R$ 20,0 bilhões aos 

Municípios. 

A parcela de R$ 7,0 bilhões dos Estados e do Distrito Federal pode 

ser utilizada para o pagamento dos profissionais que atuam no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (Suas). Esses recursos 

serão distribuídos conforme os seguintes critérios: a) 40% conforme a taxa de 
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incidência divulgada pelo Ministério da Saúde na data de publicação da Lei 

Complementar; b) 60% de acordo com a população apurada a partir dos dados 

populacionais publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

O critério de distribuição de acordo com a população também é 

adotado para a parcela dos Municípios de R$ 3,0 bilhões, os quais podem ser 

alocados para o pagamento dos profissionais que atuam no SUS e no Suas. 

Os R$ 30,0 bilhões dos Estados e do Distrito Federal (art. 5º, inciso 

II) serão distribuídos na forma do Anexo da Lei Complementar. O mesmo ocorre 

com os R$ 20 bilhões dos municípios, que serão distribuídos na proporção 

estabelecida em anexo, com a exclusão do Distrito Federal. 

O Distrito Federal não participa do rateio dos recursos previstos para 

os municípios e receberá, na forma de auxílio financeiro, no exercício de 2020, 

valor equivalente ao efetivamente recebido, no exercício de 2019, como sua cota-

parte do Fundo de Participação dos Municípios, para aplicação, pelo Poder 

Executivo local, em ações de enfrentamento à covid-19 e para mitigação de seus 

efeitos financeiros. 

A Lei Complementar nº 173, de 2020, estabelece que as aquisições 

de produtos e serviços com os R$ 50,0 bilhões (art. 5º, inciso II) darão preferência 

às microempresas e às empresas de pequeno porte, seja por contratação direta ou 

por exigência dos contratantes para subcontratação. 

As determinações da LC nº 173, de 2020 quanto à distribuição dos 

recursos para Estados, Distrito Federal e municípios estão sintetizadas no 

Quadro-Resumo a seguir. 
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 QUADRO-RESUMO 1 – Distribuição dos Recursos – LC 173, de 2020 

Base Legal Auxílio para Ações do SUS e SUAS 

(art. 5, inciso I) 

Auxílio Livre 

(art. 5, II) 

Beneficiado Estados/DF Municípios Estados/DF Municípios 

Total 

Distribuído 

R$ 7 bilhões R$ 3 bilhões R$ 30 bilhões R$ 20 bilhões 

Critério de 

Distribuição 

R$ 2,8 

bilhões (5º, 

§ 1º, I) 

R$ 4,2 

bilhões 

   

Taxa de 

Incidência 

da covid-9 

(Min. 

Saúde) 

População 

do Estado, 

de DF 

(art. 5º, § 

1º, II) 

População do 

Município 

(IBGE) 

 (art. 5º, § 2º) 

Anexo 1 da 

LC. Mix de 

critérios 

(art. 5º, § 3º)  

Adicional 

para o DF de 

R$ 155,0 mi 

da cota parte 

FPM 

(art. 5º, § 5º) 

a) ao conjunto 

de municípios 

de cada Estado, 

na proporção do 

Anexo 1 da LC; 

b) para cada 

Município de 

cada Estado de 

acordo com a 

população  

(art. 5º, §4º) 

Fonte: Elaboração com base na LC 173, de 2020 

Execução da Programação Orçamentária 

O auxílio financeiro previsto na Lei Complementar nº 173 (art. 5º, 

incisos I e II), de 2020, está consignado no Orçamento da União na ação 00S7 – 

Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios relacionado 

ao Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19. 

No exercício financeiro de 2020, o valor autorizado corresponde a 

R$ 60,2 bilhões, tendo sido integralmente transferidos. A distribuição dos 

recursos por Estados e Municípios da ação 00S7 é apresentada ao final desta 

subseção.  
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O Tribunal de Contas da União fixou entendimento sobre os repasses 

a título de auxílio financeiro instituídos sob o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus (TC 024.304/2020-4).  

De acordo com o TCU, o debate sobre a natureza jurídica dos 

repasses se deve a divergências de entendimento entre órgãos do Poder Executivo 

Federal acerca do modo de contabilização e fiscalização das transferências 

financeiras excepcionais previstas nos normativos que criaram o Programa. 

A falta de concordância se acentuou após a divulgação de notas 

técnicas e manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional, no sentido de que os 

recursos transferidos constituiriam receitas originárias dos entes subnacionais. 

Eles teriam, assim, o mesmo tratamento jurídico das transferências 

constitucionais a título de repartição de receita. 

Todavia, a conclusão do TCU ocorreu no sentido contrário, 

conforme o Acórdão 4074-2020 Plenário. A Corte de Contas firmou o 

entendimento de que os repasses a título de auxílio financeiro instituídos pela Lei 

Complementar nº 173, de 2020, têm natureza jurídica federal, pois são despesas 

próprias da União custeadas com recursos de fontes provenientes da emissão de 

títulos públicos. 

Para o Tribunal, portanto, esses recursos públicos são repassados aos 

entes subnacionais segundo critérios de distribuição e restrições à entrega, à 

aplicação e ao emprego. Dessa forma, são incompatíveis com as salvaguardas 

constitucionais que preservam a repartição de receita tributária de qualquer 

interferência do ente transferidor. 

Ainda de acordo com o TCU, dada a natureza federal da 

transferência obrigatória, essas despesas estão sujeitas à fiscalização e ao controle 
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dos órgãos federais, aplicando-se para os repasses vinculados ou destinados a 

ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos de controle. 

Recomendação 

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF). 

Dentre as regras que materializam a transparência, cabe destacar a 

obrigatoriedade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotarem 

sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão 

mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União (art. 48, § 1º, 

inciso III, da LRF). 

Dessa forma, os entes da Federação devem disponibilizar a qualquer 

pessoa física ou jurídica o acesso a informações sobre os atos praticados pelas 

unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, com dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 

pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado (art. 48-A, inciso I, da LRF). 

As leis de diretrizes orçamentárias aprovadas anualmente no 

Congresso Nacional determinam que a alocação dos recursos no orçamento da 

União deve propiciar o controle das transferências intergovernamentais e ao setor 

privado, assim como dos custos das ações, e considerar, quando for o caso, 

informações sobre a execução física das ações orçamentárias, os resultados de 

avaliações e monitoramento de políticas públicas e programas de governo (art. 17 

da Lei nº 14.116, de 2020 – LDO 2021). 
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O volume de recursos de natureza federal repassados aos entes 

subnacionais exige que os órgãos federais disponham de ferramentas tecnológicas 

para realizar o monitoramento e a avaliação da eficiência alocativa dos recursos 

de natureza federal aplicados de forma descentralizada. 

Para promover a transparência necessária ao controle social, na 

forma defendida pelo TCU (Acórdão nº 1.437/2020-TCU-Plenário), recomenda-

se que o Poder Executivo federal regulamente a implementação de mecanismos 

que possibilitem o efetivo monitoramento, avaliação e controle oficial e social da 

eficiência na aplicação dos recursos de natureza federal transferidos aos demais 

entes da Federação, aplicados diretamente ou por meio de sub-repasse, assim 

como adote as medidas necessárias para assegurar a rastreabilidade, a 

comparabilidade e a publicidade dos dados decorrentes da efetiva aplicação dos 

recursos. 

Ademais, verifica-se a necessidade do atendimento das orientações 

apresentadas na Recomendação nº 13/2020, do Ministério Público Federal e do 

Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, no âmbito 

do Inquérito Civil nº 1.26.000.001112/2020-78, para que os órgãos e entidades 

da administração pública estadual, distrital e municipal, direta e indireta, adotem 

obrigatoriamente o ComprasNet, ou outra plataforma digital centralizada que 

venha substituí-lo, para as dispensas eletrônicas, pregões eletrônicos e outras 

modalidades de licitação nas aquisições públicas que, no todo ou em parte, sejam 

custeados com recursos de natureza federal. 

Essas recomendações sucessivas apontam para uma necessidade 

premente de incorporar os imensos recursos tecnológicos do mundo atual ao 

processo de gestão e monitoramento da gestão dos recursos descentralizados, 

como única forma de compatibilizar a ampla descentralização de recursos – 
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inerente ao funcionamento do SUS – com as imprescindíveis transparência e 

segurança que devem presidir ao uso do recurso público.  

As apurações da CPI deixam em evidência a imensa fragilidade da 

atual sistemática administrativa de descentralização (agravadas até o paroxismo 

pelo caráter emergencial da assistência financeira quando da ocorrência de 

calamidades). Nesse mosaico de milhares de entes subnacionais recebendo e 

executando despesas, muitos deles com estruturas administrativas precárias, a 

eficiência e a legalidade veem-se fortemente prejudicadas em grande quantidade 

de casos, com a impossibilidade sequer de rastreamento dos recursos aplicados 

pela União. Se muitos entes executores já sofrem para gerir e demonstrar a 

execução das atividades de rotina da assistência à saúde, mais precário ainda se 

mostra o cenário quando o volume de recursos a executar sofre um forte e 

inesperado aumento, como foi o caso da pandemia. 

Ao desenhar uma proposta de solução, temos que conciliar dois 

fatores que agem em sentido oposto: a necessidade de uma padronização de 

procedimentos gerenciais que promova pelo menos o mínimo aceitável em 

termos de publicidade e eficiência, e a viabilidade de operar mecanismos 

centralizados para um universo tão grande e heterogêneo de entes. Nesse sentido, 

a única solução é o uso intenso da tecnologia da informação: unificar a ação 

administrativa de licitações e contratos em uma plataforma viável, já testada 

operacionalmente (permitindo que essa unificação se faça pelo uso direto ou, 

quando for considerado viável, pela transferência eletrônica de informações). 

Existe já essa plataforma, representada pelos sistemas que executam as licitações 

e contratos da União (SIASG e ComprasNet), os quais representam, na prática, a 

única forma possível de absorver as demandas evidenciadas pelo trabalho da CPI.  
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Isso trará dificuldades imensas, por certo. Primeiro, representará 

uma sobrecarga intensa nos sistemas, plataformas e recursos tecnológicos da 

União, exigindo investimentos em hardware, software e telecomunicações. No 

entanto, esse primeiro obstáculo é perfeitamente alcançável com os meios 

disponíveis hoje no mercado de tecnologia. Maior será o obstáculo 

comportamental: gestores locais tenderão, em muitos casos, a resistir à obrigação 

de usar sistemas novos, inevitavelmente complexos em sua utilização, tanto por 

inércia quanto por precariedades na sua estrutura administrativa. Não se pode, 

porém, antepor o interesse ou conveniência das próprias administrações à 

necessidade de entregar uma gestão limpa, eficiente e transparente. Em palavras 

simples, quem não tem capacidade de processar licitações e contratos por meio 

de um sistema já pronto e utilizado amplamente no país inteiro, não tem 

capacidade de bem gerir os recursos públicos. Do ponto de vista de custos, o 

inevitável aumento temporário das despesas federais com um projeto de grande 

porte como esse, que tem um horizonte de tempo limitado até ampliar a 

capacidade de recebimento de mais usuários, será mais que compensado pelo 

ganho em eficiência, transparência e redução de preços nas licitações.  

Para isso, propomos em anexo um projeto de lei que estabelece as 

condições para essa transformação necessária, baseado nas contribuições e 

recomendações acima mencionadas, tanto do ponto de vista das licitações quanto 

da estrutura de contabilização orçamentária. As razões pormenorizadas de cada 

dispositivo estão na justificação do projeto. 

Ademais, dado o grande volume de informações que serão obtidas 

com o sistema de registro eletrônico, seria importante também o Poder Executivo 

obrigatoriamente aplicar técnicas estatísticas para monitorar esses dados, 

inclusive com a utilização de ferramentas de inteligência artificial. Não adiantaria 

termos todos esses dados e não dispormos de uma ferramenta para análise e 
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identificação tempestiva de problemas que eventualmente surgirão com os gastos 

dos entes subnacionais com recursos da União. Além disso, é preciso aprimorar 

a governança com gestão coordenada entre o Poder Executivo e o Tribunal de 

Contas da União. 

A Lei nº 14.017, de 29 de julho de 2020 (Lei Aldir Blanc) 

Com o objetivo de proporcionar ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 2020, a Lei 14.017, de 2020, destinou R$ 3,0 bilhões, na ação 

orçamentária 00S8 – Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios relacionado ao Apoio Emergencial do Setor Cultural devido à 

Pandemia da Covid-19, para aplicação pelos Poderes Executivos locais.  

Esses recursos devem ser aplicados por meio de (i) renda 

emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura; (ii) subsídio 

mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 

pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais 

comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas 

de isolamento social; (iii) e editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de 

bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à 

manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 

desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de 

produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de 

atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou 

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais (aplicação 

de ao menos 20% do total dos recursos, ou seja, pelo menos R$ 600,0 milhões). 

Os recursos são executados de forma descentralizada, mediante 

transferências da União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 
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preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distrital de cultura 

ou, quando não houver, de outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão 

desses recursos, devendo os valores da União ser repassados na proporção de  

50% (cinquenta por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte 

por cento) de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos 

Estados e do Distrito Federal (FPE) e 80% (oitenta por cento) proporcionalmente 

à população, e de 50% (cinquenta por cento) aos Municípios e ao Distrito Federal, 

dos quais 20% (vinte por cento) de acordo com os critérios de rateio do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e 80% (oitenta por cento) proporcionalmente 

à população. 

Em virtude da dificuldade de se promover eventos ainda durante a 

pandemia, a Lei nº 14.150, de 12 de maio de 2021, prorrogou o prazo de utilização 

dos recursos até 31de dezembro de 2021, quando os saldos não aplicados deverão 

ser restituídos à União. 

Vale destacar que a Lei Aldir Blanc também foi uma iniciativa do 

Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 1.075, de 2020, de autoria da 

deputada Benedita da Silva, ciente de sua responsabilidade em dar resposta 

emergencial para socorrer o setor cultural do País. A distribuição dos recursos por 

unidades da federação da execução orçamentária da ação 00S8 é apresentada 

abaixo.   

A Lei nº 14.041, de 18 de agosto de 2020  

A Lei 14.041, de 2020, por sua vez, estabeleceu obrigação para a 

União apoiar financeiramente os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por 

meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os 

valores creditados a título dos Fundos de Participação nos meses de março a 
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novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 

2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza. 

O objetivo principal desse instrumento era garantir a receita do FPE 

e do FPM em 2020 nos níveis de 2019, uma vez que a receia da União com o 

Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, base de cálculo 

para as transferências aos Fundos, apresentou queda em 2020 em razão da 

pandemia. 

O limite estabelecido na referida lei foi de R$ 16,0 bilhões, o que 

levou a transferências aos Estados da ordem de R$ 7,4 bilhões, nos meses de 

março a setembro, e de R$ 7,7 bilhões aos municípios no período de março a 

outubro de 2020, perfazendo o total de aplicação de R$ 15,1 bilhões, em 2020. 

Os recursos transferidos a estados e seus municípios, em decorrência 

dos três ordenamentos jurídicos analisados nesta seção, são apresentados a seguir. 

TABELA 4 - Transferências a Estados e Municípios – Valores Pagos – 2020 

Em R$ milhões. 

Sub-elemento de Despesa 
Ação 

00S3 

Ação 

00S7 

Ação 

00S8 
Total 

% de 

Part. 

AC 317,4 513,1 23,1 853,7 1,1% 

ESTADO DO ACRE 277,1 367,5 16,5 661,0 77,4% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO ACRE 40,3 145,7 6,6 192,6 22,6% 

AL 506,0 896,3 59,6 1.461,9 1,9% 

ESTADO DE ALAGOAS 334,0 571,9 33,8 939,7 64,3% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS 171,9 324,4 25,9 522,3 35,7% 

AP 274,5 569,9 22,8 867,3 1,1% 

ESTADO DO AMAPA 245,1 450,1 16,8 711,9 82,1% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA 29,5 119,8 6,0 155,3 17,9% 

AM 384,6 1.364,4 66,6 1.815,6 2,3% 

ESTADO DO AMAZONAS 261,5 884,9 38,1 1.184,6 65,2% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS 123,1 479,4 28,5 631,0 34,8% 

BA 1.337,7 3.330,5 223,3 4.891,4 6,3% 

ESTADO DA BAHIA 638,0 2.002,5 110,8 2.751,4 56,2% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA 699,6 1.327,9 112,5 2.140,0 43,8% 

CE 871,4 1.954,1 138,6 2.964,0 3,8% 

ESTADO DO CEARA 493,9 1.206,9 71,6 1.772,4 59,8% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 377,4 747,1 67,1 1.191,6 40,2% 
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Sub-elemento de Despesa 
Ação 

00S3 

Ação 

00S7 

Ação 

00S8 
Total 

% de 

Part. 

DF 61,5 850,1 36,9 948,6 1,2% 

AO DISTRITO FEDERAL 12,5 153,1 17,7 183,3 19,3% 

DISTRITO FEDERAL 48,9 697,1 19,2 765,2 80,7% 

ES 283,8 1.435,2 58,7 1.777,6 2,3% 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 143,9 899,4 30,2 1.073,5 60,4% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 139,9 535,8 28,5 704,2 39,6% 

GO 482,0 2.185,9 100,4 2.768,3 3,5% 

ESTADO DE GOIAS 197,6 1.319,1 49,2 1.565,9 56,6% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS 284,4 866,8 51,2 1.202,4 43,4% 

MA 823,0 1.566,4 114,7 2.504,0 3,2% 

ESTADO DO MARANHAO 502,8 974,1 61,5 1.538,3   

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO 320,2 592,4 53,2 965,7   

MT 295,2 2.423,2 50,9 2.769,4 3,5% 

ESTADO DE MATO GROSSO 158,2 1.470,8 25,6 1.654,5   

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 137,0 952,4 25,4 1.114,8   

MS 224,2 1.172,1 40,8 1.437,1 1,8% 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 112,3 715,4 20,5 848,2 59,0% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 111,9 456,7 20,3 588,9 41,0% 

MG 1.343,1 5.723,7 296,0 7.362,7 9,4% 

ESTADO DE MINAS GERAIS 341,8 3.412,6 135,7 3.890,1 52,8% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1.001,3 2.311,1 160,2 3.472,6 47,2% 

PA 732,5 2.226,7 127,8 3.087,0 3,9% 

ESTADO DO PARA 463,8 1.368,4 68,0 1.900,2 61,6% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA 268,7 858,3 59,8 1.186,8 38,4% 

PB 555,7 990,8 68,5 1.615,0 2,1% 

ESTADO DA PARAIBA 317,3 632,8 36,2 986,2 61,1% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA 238,4 358,0 32,4 628,8 38,9% 

PR 700,0 3.272,9 157,5 4.130,3 5,3% 

ESTADO DO PARANA 187,4 1.957,8 71,9 2.217,1 53,7% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARANA 512,6 1.315,1 85,6 1.913,3 46,3% 

PB 897,2 2.186,8 143,4 3.227,4 4,1% 

ESTADO DE PERNAMBUCO 481,8 1.327,4 74,3 1.883,5 58,4% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 415,4 859,4 69,1 1.343,8 41,6% 

PI 520,4 854,2 58,6 1.433,2 1,8% 

ESTADO DO PIAUI 319,3 538,6 31,9 889,9 62,1% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI 201,0 315,6 26,7 543,3 37,9% 

RJ 407,4 3.990,3 212,4 4.610,2 5,9% 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 175,1 2.395,1 104,7 2.674,9 58,0% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 232,3 1.595,3 107,7 1.935,3 42,0% 

RN 494,3 928,4 59,6 1.482,3 1,9% 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 305,6 581,6 32,1 919,3 62,0% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
188,7 346,8 27,5 563,0 38,0% 

RS 639,9 3.652,2 154,9 4.447,0 5,7% 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 124,8 2.184,9 69,8 2.379,4 53,5% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 515,1 1.467,2 85,2 2.067,6 46,5% 

RO 294,2 731,9 31,0 1.057,1 1,4% 

ESTADO DE RONDONIA 227,2 481,7 18,4 727,2 68,8% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE RONDONIA 67,0 250,2 12,6 329,8 31,2% 

RR 242,6 522,0 15,7 780,3 1,0% 

ESTADO DE RORAIMA 205,4 414,6 10,7 630,7 80,8% 
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Sub-elemento de Despesa 
Ação 

00S3 

Ação 

00S7 

Ação 

00S8 
Total 

% de 

Part. 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE RORAIMA 37,1 107,4 5,0 149,6 19,2% 

SC 380,7 2.220,1 97,6 2.698,4 3,4% 

ESTADO DE SANTA CATARINA 81,7 1.345,5 45,0 1.472,2 54,6% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 299,0 874,6 52,6 1.226,2 45,4% 

SP 1.089,1 12.626,7 566,3 14.282,2 18,3% 

ESTADO DE SAO PAULO 68,8 7.528,5 264,2 7.861,5 55,0% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE SAO PAULO 1.020,3 5.098,2 302,2 6.420,7 45,0% 

SE 403,5 717,9 42,2 1.163,5 1,5% 

ESTADO DE SERGIPE 290,4 476,6 24,6 791,5 68,0% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE 113,1 241,3 17,6 372,0 32,0% 

TO 387,0 648,3 31,8 1.067,2 1,4% 

ESTADO DE TOCANTINS 281,9 424,3 18,7 724,9 67,9% 

A MUNICIPIOS DO ESTADO DE TOCANTINS 105,2 224,0 13,1 342,3 32,1% 

PASEP DISTRIBUIDO ENTRE OS ESTADOS 73,6 370,0 0,0 443,6 0,6% 

PASEP TRANSFERIDO A MUNICIPIOS 76,0 224,7 0,0 300,7 0,4% 

Total 15.098,3 60.148,9 2.999,8 78.247,0 100,0% 

Fonte: SIGA Brasil – Dados até 31/07/2021. 

6.11.2.6 Despesas sob Responsabilidade do Ministério da Saúde no 

Enfrentamento da Pandemia (ação 21C0 e outras) 

Em razão de suas competências institucionais, era esperado que o 

órgão responsável pela direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS 

assumisse importantes atribuições no enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus. 

Dessa forma, com o intuito de prover o Ministério da Saúde com 

recursos necessários para o desempenho de seu papel no combate à pandemia, ao 

longo de 2020, foram abertos créditos extraordinários da ordem de R$ 64,2 

bilhões em favor da Pasta, dos quais R$ 47,2 bilhões foram executados no 

exercício. 

Os créditos não utilizados em 2020, no valor de R$ 21,6 bilhões, 

foram reabertos em 2021229. Adicionalmente, foram abertos até agosto do 

                                                 
229 CF 88, art. 167, § 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 

forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso 

em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro 

subsequente. 
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corrente exercício novos créditos extraordinários no montante de R$ 25,5 bilhões 

em favor do Ministério, totalizando R$ 47,1 bilhões autorizados para o órgão 

atuar no enfretamento da pandemia neste ano. Desse montante, R$ 23,4 bilhões 

foram executados até o mês de agosto, restando um saldo a executar de R$ 23,7 

bilhões. 

As ações orçamentárias nas quais foram abertos os referidos créditos 

são apresentadas abaixo. 

 

 

 

TABELA 5 – Despesas Autorizadas para o Ministério da Saúde Atuar no 
Enfrentamento da Pandemia 

Em R$ bilhões. 

Ação orçamentária 
2020   2021 

Autorizado Executado¹ Pago²  Autorizado³ Executado² Pago² 

21C0 - Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional 

Decorrente do Coronavirus 
63,74 41,76 39,4  22,01 10,79 12,23 

8585 - Atenção à Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade 

    13,54 6,86 6,86 

20YE - Aquisição e Distribuição de 

Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e 

Controle de Doenças 

    6,89 1,68 1,64 

219A - Piso de Atenção Primária à Saúde     2,66 2,64 2,64 

Outras Ações Orçamentárias 0,42 0,42 0,09  1,97 1,44 1,39 

Total 64,17 42,17 39,49  47,08 23,41 24,75 

Fonte: Siga Brasil. Dados de 31/8/2021. 

¹ Corresponde à soma das despesas liquidadas durante o exercício e das inscritas em restos a pagar não processados ao 

final do exercício (inscritas em restos a pagar, mesmo sem terem sido liquidadas). 

² Corresponde à soma das despesas e dos restos a pagar pagos no exercício. 

³ Considera o saldo autorizado por crédito extraordinário e não empenhado em 2020 na ação 21C0, no valor de R$ 21,6 

bilhões, reaberto em 2021. 

  

Em 2020, as despesas autorizadas para o Ministério da Saúde atuar 

no enfrentamento da pandemia concentraram-se na ação orçamentária “21C0 - 

Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

Decorrente do Coronavirus” (inclusive, os créditos reabertos em 2021 estão todos 

nessa ação orçamentária). Esses recursos poderiam custear uma ampla gama de 
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despesas, que incluem (i) apoio aos entes federativos para o financiamento de 

serviços de saúde na atenção básica e de média e alta complexidade; (ii) aquisição 

e distribuição de medicamentos, insumos e vacinas; (iii) aquisição de 

equipamentos; (iv) realização de pesquisas; (v) contratação de serviços de saúde; 

(vi) contratação temporária de pessoal; (vii) divulgação de informações à 

população; bem como (viii) outras despesas necessárias para o enfrentamento do 

coronavírus230. 

Percebe-se, de antemão, que os objetos de gastos passíveis de serem 

realizados pela ação 21C0 se confundem com despesas ordinariamente incorridas 

pelo Ministério da Saúde, as quais estão contempladas em outras programações 

orçamentárias permanentes do órgão. No entanto, aparentemente com o intuito 

de segregar as despesas extraordinárias relacionadas à pandemia daquelas perenes 

da Pasta, optou-se por criar uma ação orçamentária própria, específica para todas 

as despesas direcionadas ao enfrentamento da pandemia. 

Por um lado, essa iniciativa facilita a identificação das despesas 

executadas exclusivamente em razão do contexto pandêmico atravessado pelo 

país. Por outro, dado o amplo leque de possibilidades de execução da ação 21C0, 

aliado aos elevados montantes envolvidos, exige uma atuação transparente, 

planejada e coordenada do Ministério da Saúde, com definições claras acerca dos 

critérios utilizados para direcionar seus gastos aos objetos por ela alcançados.  

Essa necessidade, aliás, foi objeto de preocupação do Tribunal de 

Contas da União – TCU durante todo o trabalho de auditoria realizado com vistas 

a acompanhar a atuação do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia 

(TC 014.575/2020-5). Em 22 de julho de 2020, após encontrar dificuldades em 

obter informações sobre a atuação da Pasta até aquele momento, o Tribunal 

                                                 
230 Conforme consta do Cadastro de Ações do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. 

Disponível em: https://www.siop.planejamento.gov.br/.  
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proferiu o Acórdão nº 1.888/2020-TCU-Plenário em que solicitou ao Ministério 

da Saúde informações sobre como se deu a definição da estratégia de aquisições 

para o combate à covid-19 desde o início da pandemia em março de 2020. No 

entanto, passado mais de um ano da solicitação, tais informações ainda não 

haviam sido fornecidas pela Pasta231.  

A opção por concentrar as despesas relacionadas à pandemia em uma 

única ação orçamentária prevaleceu apenas em 2020. A partir de 2021, sem 

qualquer justificativa, os créditos extraordinários destinados ao enfrentamento da 

pandemia pelo Ministério da Saúde passaram a ser abertos em ações que custeiam 

despesas regulares do Órgão (ações 20YE, 8585 e 219A, por exemplo). A par das 

vantagens ou dos problemas que se possam apontar em uma ou outra opção, é 

inquestionável que a mudança de critério de classificação orçamentária durante a 

pandemia traz prejuízo ao acompanhamento dos gastos extraordinários realizados 

pela União para seu enfrentamento. 

Com relação à forma de execução das despesas autorizadas, nota-se 

uma mudança no perfil entre 2020 e 2021. Enquanto em 2020 a maior parte dos 

recursos foi descentralizada aos entes subnacionais, em 2021 eles estão sendo 

utilizados diretamente pela União, conforme se extrai das informações 

apresentadas abaixo: 

TABELA 6 – Formas de execução das despesas autorizados para o Ministério da Saúde 

atuar no enfrentamento da pandemia 
Em R$ bilhões 

Forma de execução da despesa 2020  2021 

                                                 
231 Ao proferir seu voto no Acórdão nº 1.8723/2021-TCU-Plenário, em 4 de agosto de 2021, o Relator do TC 

014.575/2020-5, Ministro Benjamin Zymler, registrou que “A SecexSaúde está acompanhando as ações do 

Ministério da Saúde desde o mês de março de 2020 e nunca conseguiu acesso a planos ou documentos afins que 

identifiquem e formalizem claramente a estratégia de enfrentamento à crise e sua operacionalização pelo 

Ministério da Saúde.” Em consequência, no mesmo julgado, o Tribunal determinou ao Ministério que “9.1.2. em 

atenção ao disposto nos arts. 10, § 1°, inciso I, do Decreto 7.616/2011 e 16 da Lei 8.080/1990, elabore 

planejamento orçamentário, com a estimativa de recursos necessários e de despesas previstas, contendo, no 

mínimo, o tipo de despesa (medicamentos, leitos de UTI, insumos, remuneração de profissionais), para o 

enfrentamento da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, no ano de 2021”. 
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Autorizado Executado¹ Pago²  Autorizado³ Executado² Pago² 

Aplicação direta 29,15 7,22 5,7  29,63 13,46 13,70 

Transf. a entes subnacionais 33,26 33,19 32,13  14,74 8,62 9,66 

Transf. ao exterior 1,62 1,62 1,59  2,68 1,30 1,33 

Transf. a entidade privada sem fins 

lucrativos 0,14 0,14 0,07  0,03 0,02 0,07 

Total 64,17 42,17 39,49  47,08 23,41 24,75 

Fonte: Siga Brasil. Dados de 31/8/2021. 

¹ Corresponde à soma das despesas liquidadas durante o exercício e das inscritas em restos a pagar não processados ao final 

do exercício (inscritas em restos a pagar, mesmo sem terem sido liquidadas). 

² Corresponde à soma das despesas e dos restos a pagar pagos no exercício. 

³ Considera o saldo autorizado por crédito extraordinário e não empenhado em 2020, no valor de R$ 21,6 bilhões, reaberto 

em 2021 para aplicação direta da União. 

  

Recursos aplicados diretamente pela União 

Do valor destinado à aplicação direta pela União, foram executados 

R$ 7,2 bilhões, em 2020, (17% do executado naquele exercício), e R$ 13,5 

bilhões, em 2021 (57% do executado no ano), perfazendo R$ 20,7 bilhões no 

período. A maior parte dos recursos foi direcionada à produção/aquisição de 

vacinas. Além disso, também foram executadas despesas com aquisição de 

material hospitalar, de medicamentos, de equipamentos e utensílios médicos, 

pagamentos de bolsa de estudos a profissionais da saúde e de contratações 

temporárias. 

Com relação especificamente à aquisição e produção de vacinas, 

cabe destacar que foram editadas, até agosto de 2021, quatro medidas provisórias 

destinando recursos para essa finalidade. 

A primeira delas foi a MP nº 994, de 6 de agosto de 2020. A medida 

autorizou despesas no valor de R$ 2,0 bilhões para a celebração de contrato de 

Encomenda Tecnológica entre a Fiocruz e a empresa farmacêutica AstraZeneca, 

que, em parceria com a Universidade de Oxford, estava em processo de 

desenvolvimento de vacina contra a covid-19. 
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Em seguida, foi editada a MP nº 1.004, de 24 de setembro de 2020, 

no valor de R$ 2,5 bilhões. Os recursos foram destinados a viabilizar o ingresso 

do Brasil no Instrumento de Acesso Global de Vacinas COVID-19 - Covax 

Facitlity.   

Posteriormente, em 17 de dezembro de 2020, foi editada a MP nº 

1.015, que abriu crédito no valor de R$ 20,0 bilhões para financiar a aquisição 

das doses necessárias para cobertura vacinal da população nacional. 

Apesar de o montante autorizado para aquisição de vacinas em 2020 

ter alcançado R$ 24,5 bilhões, foram efetivamente executados naquele ano 

apenas R$ 2,9 bilhões, correspondentes a 11% daquele valor. O saldo 

remanescente, da ordem de R$ 21,6 bilhões, foi reaberto para ser utilizado em 

2021232. 

Além do saldo reaberto do ano anterior, em 2021 foram autorizadas 

novas despesas no valor de R$ 5,5 bilhões para produção e aquisição de vacinas, 

nos termos da MP nº 1.048, de 10 de maio do corrente ano. 

Conforme mencionado anteriormente, em 2020, as despesas 

destinadas à produção/aquisição de vacinas foram autorizadas na ação 21C0, 

criada especificamente para englobar todas as despesas do Ministério da Saúde 

relacionadas ao enfrentamento da pandemia. No entanto, em 2021, essas mesmas 

despesas passaram a ser autorizadas na ação “20YE - Aquisição e Distribuição de 

Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças”. As razões 

                                                 
232 CF 88, art. 167, § 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 

forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso 

em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro 

subseqüente. 
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para a mudança não foram externadas na exposição de motivos que acompanhou 

a MP nº 1.048/2020.  

 A execução orçamentária das medidas provisórias que abriram 

créditos extraordinários para produção/aquisição, por unidades orçamentárias 

beneficiadas, nos exercícios de 2020 e 2021 é apresentada a seguir. 

TABELA 7 – Créditos Abertos para Produção/Aquisição de Vacinas 
Em R$ Bilhões. 

MP Unidade Orçamentária 
2020  2021 

Autoriz. Exec.¹ Pago¹  Autoriz.³ Exec.¹ Pago² 

994/2020 Fiocruz 1,99 1,99 1,38  0,00 0,00 0,36 

1.004/2020 Fundo Nacional de Saúde 2,51 0,83 0,83  1,68 0,39 0,39 

1.015/2020 Fundo Nacional de Saúde 20,00 0,09 0,01  19,91 10,02 9,73 

1.048/2021 Fiocruz     1,68 1,28 1,28 

1.048/2021 Fundo Nacional de Saúde     3,82 0,02 0,02 

Total 24,51 2,91 2,22  27,09 11,71 11,78 

Fonte: Siga Brasil. Dados de 31/8/2021. 

¹ Corresponde à soma das despesas liquidadas durante o exercício e das inscritas em restos a pagar não processados ao final 

do exercício (inscritas em restos a pagar, mesmo sem terem sido liquidadas). 

² Corresponde à soma das despesas e dos restos a pagar pagos exercício. 

³ Considera o saldo autorizado por crédito extraordinário e não empenhado em 2020, no valor de R$ 21,6 bilhões, reaberto em 

2021 (MPs 1.004 e 1.015/2020). 

 

Conforme evidenciam os dados acima, dos R$ 27,1 bilhões 

autorizados para produção/aquisição de vacinas em 2021, apenas R$ 11,7 bilhões 

foram executados até 31 de agosto do corrente ano. Há um saldo, portanto, de R$ 

15,4 bilhões passível de ser utilizado. 

Recursos transferidos aos entes subnacionais 

Parcela significativa dos recursos destinados ao Ministério da Saúde 

para enfrentamento da pandemia foram transferidos aos entes subnacionais. Em 

2020, foram repassados R$ 33,2 bilhões (79% do executado no exercício) a 

estados e municípios. Em 2021, as transferências somam R$ 8,6 bilhões até 

agosto (37% do executado até então no ano). No total, foram repassados R$ 41,8 

bilhões aos demais entes federados. 
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No exercício de 2020, as transferências de recursos aos entes 

subnacionais foram efetuadas quase que integralmente pela ação 21C0233 e 

tiveram como objetivos principais fornecer apoio financeiro a estados e 

municípios para enfrentamento da pandemia e custear leitos de unidade de terapia 

intensiva - UTI.  

No caso dos leitos de UTI destinados à covid-19, o repasse foi 

condicionado à solicitação pelo ente interessado e à prévia habilitação dos leitos 

por portaria do Ministério da Saúde.  

Já no apoio financeiro, os critérios de repasse foram definidos 

previamente em portarias editadas pelo Ministério. A título de exemplo, pode-se 

citar as Portarias do Ministério da Saúde nos 395, de 16 de março de 2020; 480, 

de 23 de março de 2020; 774, de 9 de abril de 2020; e 1.666, de 1º de julho de 

2020. Em resumo, as portarias fixaram parâmetros para distribuição de recursos 

que variaram entre a população dos entes federados, limites financeiros 

relacionados aos respectivos Blocos de Média e Alta Complexidade e Pisos de 

Atenção Básica, a taxa de incidência da covid-19 por cem mil habitantes, dentre 

outros. 

Destaca-se que a necessidade de os repasses aos entes subnacionais 

serem pautados em critérios técnicos adequados foi objeto de alerta pelo TCU. 

Ao analisar as portarias editadas pelo Ministério até abril de 2020, o Tribunal 

recomendou à Pasta, nos termos do Acórdão nº 1.335/2020-TCU-Plenário, que 

adotasse “critérios técnicos para disponibilizar recursos aos entes subnacionais, 

considerando, por exemplo, a incidência per capita da doença, as estimativas de 

                                                 
233 Do total transferido aos entes subnacionais em 2020 para enfrentamento da pandemia, R$ 58 milhões 

decorreram de emendas parlamentares e foram realizados por ação orçamentária diversa.  
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sua propagação, a taxa de ocupação de leitos e a estrutura dos serviços de saúde 

existentes”. 

No acompanhamento seguinte (Acórdão 1888/2020-TCU-Plenário), 

com dados de repasses até junho de 2020, o TCU realizou comparações dos 

valores repassados per capita para cada estado em face de diversas variáveis 

relacionadas à gravidade da pandemia: mortalidade, quantidade de internações 

por doenças no aparelho respiratório e circulatório, números de leitos de 

internação complementares ao SUS disponíveis, internações para quadros de 

gripe e pneumonia, leitos locados pelo Ministério da Saúde, testes covid-19 

distribuídos e medicamentos distribuídos. Diferentemente do esperado, não foi 

encontrada correlação entre os valores per capita repassados a cada estado até 

então e qualquer uma das variáveis analisadas. Ao fim e ao cabo, o Tribunal 

concluiu que, passados praticamente cinco meses da declaração da Emergência 

de Saúde Pública de Importância Nacional, não havia racionalidade na 

transferência de recursos financeiros para enfrentamento da pandemia pelo 

Ministério da Saúde. 

Essa situação só foi atenuada com a edição da Portaria nº 1.666, de 

1º de julho de 2020, em que o Ministério da Saúde seguiu a orientação da Corte 

de Contas consignada no mencionado Acórdão 1.335/2020-TCU-Plenário.  

O quanto foi repassado para cada Estado e seus respectivos 

Municípios, em 2020, por meio da ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus, é 

apresentado a seguir. 
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TABELA 8 - Repasses Federais para Enfrentamento da Pandemia em 2020 

Em R$ Bilhões. 

UF 
Valor repassado 

Estado Municípios Total 

Acre 0,13 0,06 0,19 

Alagoas 0,15 0,56 0,71 

Amapá 0,12 0,08 0,20 

Amazonas 0,25 0,42 0,67 

Bahia 0,75 1,60 2,35 

Ceará 0,47 1,25 1,72 

Distrito Federal 0,37 - 0,37 

Espírito Santo 0,29 0,34 0,63 

Goiás 0,28 0,88 1,16 

Maranhão 0,31 1,04 1,35 

Mato Grosso 0,15 0,44 0,59 

Mato Grosso do Sul 0,08 0,39 0,47 

Minas Gerais 0,48 3,24 3,72 

Pará 0,52 0,76 1,28 

Paraíba 0,16 0,64 0,80 

Paraná 0,49 1,24 1,73 

Pernambuco 0,64 0,90 1,54 

Piauí 0,12 0,60 0,72 

Rio de Janeiro 0,42 1,57 1,99 

Rio Grande do Norte 0,20 0,51 0,71 

Rio Grande do Sul 0,61 1,35 1,96 

Rondônia 0,13 0,16 0,29 

Roraima 0,07 0,08 0,15 

Santa Catarina 0,32 0,94 1,26 

São Paulo 2,02 3,81 5,83 

Sergipe 0,18 0,24 0,42 

Tocantins 0,15 0,18 0,33 

Total 9,86 23,28 33,13 

Fonte: Siga Brasil. Despesa Executada. 

 

A partir de 2021, as transferências de recursos para entes 

subnacionais passaram a ser executadas por meio das ações “8585 - Atenção à 

Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” e 

“219A – Piso de Atenção Primária em Saúde”. Destaca-se, mais uma vez, que 

não foi apresentada justificativa para o abandono da ação 21C0.  
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De acordo com as exposições de motivos das medidas provisórias 

que autorizaram esses gastos, as despesas alocadas na ação 8585 destinam-se ao 

custeio extraordinário de leitos de unidade de terapia intensiva e de suporte 

ventilatório a pacientes acometidos pelo coronavírus.  Já as despesas consignadas 

na ação 219A se prestam ao custeio de Centros de Atendimento e Comunitários 

de Referência dedicados ao enfrentamento à covid-19.  

O montante repassado para cada Estado, e seus respectivos 

Municípios, em cada uma dessas duas ações, em 2021, é apresentado abaixo: 

TABELA 9 – Repasses Federais para Enfrentamento da Pandemia em 2021 

Em R$ Bilhões. 

UF 

Valor repassado 

Ação 8585   Ação 2019A 
Total 

Estado Municípios   Estado Municípios 

Acre 0,01 -  - 0,01 0,02 

Alagoas 0,06 0,03  - 0,08 0,17 

Amapá 0,02 -  - 0,01 0,03 

Amazonas 0,06 -  - 0,05 0,11 

Bahia 0,24 0,10  - 0,22 0,56 

Ceará 0,14 0,13  - 0,11 0,38 

Distrito Federal 0,08 -  0,01 - 0,09 

Espírito Santo 0,18 0,04  - 0,04 0,26 

Goiás 0,09 0,14  - 0,11 0,34 

Maranhão 0,11 0,02  - 0,13 0,26 

Mato Grosso 0,05 0,09  - 0,05 0,19 

Mato Grosso do Sul 0,02 0,06  - 0,03 0,11 

Minas Gerais 0,05 0,59  - 0,30 0,94 

Pará 0,09 0,01  - 0,09 0,19 

Paraíba 0,05 0,04  - 0,11 0,20 

Paraná 0,16 0,21  - 0,16 0,53 

Pernambuco 0,26 0,03  - 0,13 0,42 

Piauí 0,02 0,06  - 0,08 0,16 

Rio de Janeiro 0,06 0,24  - 0,15 0,45 

Rio Grande do Norte 0,06 0,03  - 0,08 0,17 

Rio Grande do Sul 0,17 0,22  - 0,14 0,53 

Rondônia 0,03 0,02  - 0,02 0,07 

Roraima 0,02 -  - 0,01 0,03 
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UF 

Valor repassado 

Ação 8585   Ação 2019A 
Total 

Estado Municípios   Estado Municípios 

Santa Catarina 0,09 0,19  - 0,11 0,39 

São Paulo 0,55 0,97  - 0,33 1,85 

Sergipe 0,04 0,01  - 0,04 0,09 

Tocantins 0,02 0,01  - 0,04 0,07 

Total 2,74 3,25  0,01 2,63 8,62 

Fonte: Siga Brasil. Despesa Executada até 31/8/2021. 

 

 

Cabe destacar que o TCU, no âmbito do citado TC 014.575/2020-5, 

tentou verificar, por amostragem, os gastos realizados por 10 Estados da 

Federação com os recursos repassados pela União, como forma de avaliar a 

atuação integrada no combate à pandemia de todos os entes federados que 

compõem o Sistema Único de Saúde (conforme consta do Relatório que 

acompanha Acórdão nº 1.888/2020-TCU-Plenário). Contudo, não só o Ministério 

não detinha informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos como não 

foram encontradas nos instrumentos de transparência dos entes selecionados 

informações suficientes para análise. 

Como método alternativo, o Tribunal avaliou a execução das 

despesas por parte dos entes subnacionais tomando como referência o saldo de 

recursos disponíveis nos respectivos fundos de saúde. De acordo com o voto 

condutor do Acórdão 1.873/2021-TCU-Plenário, ao final de fevereiro de 2021, a 

Corte identificou que os entes possuíam R$ 26,0 bilhões de saldo acumulado, o 

que representava 78,1% do que estados e municípios haviam recebido para o 

enfretamento da pandemia até aquele momento. Segundo o Relator, esse acúmulo 

não necessariamente seria um fato negativo, pois poderia significar que parte das 

despesas estaria em processo de execução, comprometidos com restos a pagar ou 

mesmo guardados como reserva estratégica em face de eventual recrudescimento 



 
 

491 

da pandemia. Contudo, esse represamento também pode ser um indicativo de que 

determinados entes não estavam conseguindo aplicar o recurso recebido. 

De toda forma, a empreitada do TCU revela a dificuldade de se 

rastrear os gastos realizados pelos entes subnacionais com recursos repassados 

pelo Fundo Nacional de Saúde no contexto da pandemia. Esse diagnóstico, aliás, 

vai ao encontro das recomendações externadas no tópico precedente, 

relacionados às transferências efetuadas com fulcro na Lei Complementar nº 173, 

de 2020.  

Recursos transferidos ao exterior e a entidades privadas sem fins lucrativos 

Do total executado pelo Ministério da Saúde em 2020 e 2021 no 

enfrentamento da pandemia, R$ 163,3 milhões foram destinados a entidades 

privadas sem fins lucrativos.  

Além disso, foram transferidos ao exterior R$ 2,9 bilhões no mesmo 

período. Desse montante, R$ 830,9 milhões foram destinados à Aliança Global 

para Vacinas e Imunização – GAVI234 e R$ 2,1 bilhões à Organização Pan-

americana de Saúde – OPAS. 

6.11.2.7 Ação 21C0 Executada por Ministérios, Exceto Ministério da Saúde 

Além do Ministério da Saúde, outras Pastas Ministeriais também 

executaram despesas à conta da ação “21C0 - Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus”, 

conforme apresentado abaixo: 

TABELA 10 - Execução da Ação 21C0 por Ministérios, exceto Ministério da Saúde 

Em R$ Milhões. 

                                                 
234 Referentes ao ingresso do Brasil no Instrumento de Acesso Global de Vacinas COVID-19 - Covax Facitlity. 
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Órgão 
2020  2021 

Autorizado Executado¹ Pago²  Autorizado³ Executado¹ Pago² 

Ministério da Cidadania 3.428,89 3.283,39 2.808,52  35,06 8,29 302,01 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações 452,80 447,28 422,64  - - - 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - - -  0,00 0,00 10,77 

Ministério das Comunicações - - -  0,00 0,00 0,09 

Ministério da Defesa 531,29 511,23 435,35  20,94 0,24 57,08 

Ministério da Economia 98,27 19,38 11,03  78,89 15,82 18,26 

Ministério da Educação  795,27 668,89 426,68  0,00 0,00 137,17 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 608,69 237,29 209,54  41,05 0,72 9,25 

Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos 45,00 44,31 42,88  0,00 0,00 1,34 

Ministério das Relações Exteriores 128,00 90,38 90,29  0,00 0,00 0,01 

Presidência da República 54,84 54,64 52,05  0,00 0,00 0,62 

Total 6.143,05 5.356,78 4.498,99  175,93 25,06 536,61 

Fonte: Siga Brasil. Dados de 31/8/2021. 

¹ Corresponde à soma das despesas liquidadas durante o exercício e das inscritas em restos a pagar não processados ao final do exercício 

(inscritas em restos a pagar, mesmo sem terem sido liquidadas). 

² Corresponde à soma das despesas e dos restos a pagar pagos no exercício. 

³ Considera o saldo autorizado por crédito extraordinário e não empenhado em 2020, no valor de R$ 113,95 milhões, reaberto em 2021. 

 

De acordo com as exposições de motivos das medidas provisórias 

que autorizaram essas despesas e da execução orçamentária verificada, pode-se 

extrair que:  

a) os recursos alocados no Ministério da Cidadania destinaram-se às 

estratégias de combate ao covid-19 no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS. Parte relevante dos recursos executados em 2020, da ordem de 

R$ 2,5 bilhões, foi transferido pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos 

fundos de assistência social dos entes federados; 

b) no caso do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (posteriormente segregado em Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovações e Ministério das Comunicações), os recursos foram direcionados para 

pesquisas relacionadas à pandemia, instalação de internet em hospitais e 

desenvolvimento de soluções de baixo custo para respiradores mecânicos, dentre 

outras; 
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c) já no Ministério da Defesa, os recursos se destinaram à expansão 

da capacidade de atendimento das unidades militares de saúde como forma de 

apoio às ações governamentais no combate à pandemia do coronavírus. Registre-

se que os gastos efetuados pela Pasta estão sendo avaliados em processo de 

fiscalização do Tribunal de Contas da União, que visa aferir se as despesas 

realizadas destinaram-se efetivamente à finalidade proposta, uma vez que há 

indícios de aplicação de recursos em atividades rotineiras do Órgão (TC 

018.916/2020-1); 

d) no âmbito do Ministério da Economia, os recursos executados 

visaram à aquisição de equipamentos de proteção individual e outros itens de 

higiene e segurança destinados a servidores públicos que atuam no atendimento 

ao público; 

e) no Ministério da Educação, por sua vez, os recursos foram 

alocados na aquisição de insumos e melhorias relacionadas ao enfretamento da 

pandemia no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como 

de universidades e fundações vinculadas à Pasta; 

f) os recursos alocados no Ministério da Justiça e Segurança Pública 

destinaram-se, em suma, a despesas relacionadas ao combate da pandemia no 

âmbito da Polícia Rodoviária Federal, do Sistema Penitenciário Federal e da 

Fundação Nacional do Índio – Funai; 

g) com relação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, os recursos alocados tiveram como objetivo a realização de campanhas 

e atividades relacionadas à pandemia voltadas a comunidades tradicionais, 

pessoas vulneráveis e idosas; 
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h) já no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, os recursos 

visaram à prestação de serviços de apoio a brasileiros retidos no exterior, em 

razão de cancelamento de voos para o Brasil e fechamento de fronteiras, bem 

como ao atendimento de despesas com a cooperação humanitária, de forma a 

atender demandas de países de menor desenvolvimento relativo que dispõem de 

sistemas de saúde pública deficiente; 

i) por fim, no caso da Presidência da República, os recursos 

destinaram-se à realização de campanhas publicitárias pela Secretaria Especial de 

Comunicação Social – SECOM (R$ 52,0 milhões) e à divulgação de informações 

de utilidade pública pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC (R$ 2,8 

milhões). Destaca-se que parte significativa das despesas da SECOM foi 

executada por meio de termos de execução descentralizada, na forma do Decreto 

nº 10.426, de 16 de julho de 2020, junto aos Ministérios da Saúde e da Cidadania. 

Segundo a unidade, a descentralização foi necessária pois, embora houvesse 

orçamento aprovado para execução de nova campanha publicitária sobre a 

pandemia do Coronavírus (covid-19), não existia margem de execução contratual 

junto às agências de propaganda por ela contratadas. 

6.11.2.8 Conta de Desenvolvimento Energético 

Por meio da Medida Provisória nº 950, de 2020, o governo federal 

isentou os consumidores beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica 

(TSEE) do pagamento da conta de luz entre 1º de abril e 30 de junho de 2020, 

para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 (duzentos e 

vinte) kWh/mês. 

A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei no 10.438, de 26 

de abril de 2002, abrange unidades consumidoras enquadradas na Subclasse 

Residencial Baixa Renda, cujos moradores pertençam a uma família inscrita no 
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Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal - CadÚnico, com 

renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; 

ou que tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação 

continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 

7 de dezembro de 1993.  

Excepcionalmente, é também beneficiada com a Tarifa Social de 

Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no 

CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre 

seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento 

médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou 

instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia 

elétrica.  

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) transferiu os 

recursos para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) com o 

objetivo de cobrir os descontos tarifários de consumidores beneficiados pela 

tarifa social, em três parcelas. A primeira, de R$ 400,0 milhões, foi liberada em 

abril. A segunda parcela, de R$ 250,0 milhões, foi transferida em maio. E a 

última, de R$ 250 milhões, foi repassada em junho, totalizando os R$ 900,0 

milhões concedidos pela União para pagamento dos descontos da tarifa social por 

meio do crédito extraordinário de mesmo valor consignado à ANEEL pela MP nº 

949, de 2020.   

6.11.2.9 Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs 

Segundo à Lei nº 14.018, de 29 de junho de 2020, a União prestará 

auxílio financeiro às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no 

exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus. 
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Para tanto, foram destinados R$ 160,0 milhões. O critério de rateio 

foi definido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

levando em consideração o número de idosos atendidos em cada instituição. 

Os recursos recebidos a título de auxílio emergencial devem ser 

utilizados, preferencialmente, para ações de prevenção e de controle da infecção 

dentro das ILPIs, compra de insumos e de equipamentos básicos para segurança 

e higiene dos residentes e funcionários, compra de medicamentos e adequação 

dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves.  

O acompanhamento e fiscalização dos recursos repassados é 

realizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o 

apoio de Organização da Sociedade Civil, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014. As instituições beneficiadas terão 4 (quatro) meses a contar da data 

do crédito para executar o recurso repassado e mais 2 (dois) meses para apresentar 

a prestação de contas da sua utilização. Ao final do prazo de execução, os recursos 

não utilizados deverão ser devolvidos dentro do prazo estabelecido para a 

prestação de contas. 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos beneficiadas 

poderão ser requisitadas, a qualquer tempo, a prestar contas sobre a aplicação e a 

regular utilização do auxílio financeiro, além de comprovar toda e qualquer 

movimentação financeira relativa à utilização do auxílio financeiro emergencial. 

6.11.3 Ausência de Recursos na LOA 2021. 

A CPI da Pandemia, por meio do Requerimento no 305/2021, 

determinou que o Ministério da Economia justificasse “a ausência de indicação 

de recursos para o combate à covid-19 no Projeto de Lei Orçamentária de 2021” 
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(PLOA 2021). A resposta foi dada por meio de diversos documentos enviados à 

CPI. 

Essencialmente, informou o Ministério da Economia que, no curso 

da preparação da proposta orçamentária, a definição das ações relativas às 

políticas públicas setoriais cabe aos ministérios responsáveis por conduzi-las. 

Ressaltou, contudo, que as incertezas associadas à pandemia impunham 

dificuldades à alocação de recursos destinados ao seu combate. Nesse sentido, diz 

que, no momento da elaboração do PLOA 2021, pelo Poder Executivo, em 2020, 

“... não se vislumbrou a continuidade bem como o recrudescimento da pandemia 

da COVID-19 no patamar atingido em 2020”.235 

Em 2020, as dotações para o enfrentamento da pandemia, em boa 

parte ao menos, foram objeto de créditos extraordinários abertos ao longo daquele 

exercício financeiro, amplamente discutidos na subseção anterior. Estavam 

presentes, à época, os elementos de imprevisibilidade e de urgência ligados à 

situação. Para 2021, entendeu o Ministério da Economia que o uso de créditos 

extraordinários, com a mesma finalidade, continuava a se mostrar adequada236. 

Isso, fundamentalmente, ainda segundo o Ministério, por dois motivos: a) 

permanência das incertezas justificadoras da adoção do mecanismo excepcional; 

e b) possibilidade de identificação das ações de combate à pandemia, em 

atendimento ao disposto no art. 5º da Emenda Constitucional (EC) no 106, de 

2020.237 

                                                 
235 Nota Informativa SEI nº 13211/2021/ME, mencionada pelo Ofício SEI nº 197/2021/ME. 
236 Nota Informativa SEI nº 13211/2021/ME, mencionada pelo Ofício SEI nº 197/2021/ME. 
237 A EC 106/2020 instituiu “regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de 

calamidade pública nacional decorrente de pandemia.”. Seu art. 5º estipulou o seguinte: “As autorizações de 

despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda 

Constitucional e de seus efeitos sociais e econômicos deverão: I - constar de programações orçamentárias 

específicas ou contar com marcadores que as identifiquem; e II - ser separadamente avaliadas na prestação de 

contas do Presidente da República e evidenciadas, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, no 

relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal. Parágrafo único. Decreto do Presidente da 
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Finalmente, o Ministério da Economia esclareceu que já “em 2021 

foram alocados ao orçamento da União créditos abertos ou reabertos, além de 

emendas parlamentares, no total de R$ 86,5 bilhões para atendimento de despesas 

relacionadas ao combate à pandemia de COVID-19”238. A distribuição desses 

recursos consta de planilha enviada pelo Ministério à CPI e pode também ser 

encontrada, ainda segundo a pasta, no “Painel Orçamentário”, disponibilizado na 

Internet239. 

Dadas as informações prestadas pelo Ministério da Economia, 

podem-se fazer alguns apontamentos. De fato, a pandemia trouxe, em 2020, 

elementos de imprevisibilidade e de urgência a motivarem a abertura de diversos 

créditos extraordinários. Para 2021, entretanto, é questionável a justificativa 

apresentada. À época da elaboração da proposta orçamentária para o corrente 

exercício financeiro, havia, certamente, muita incerteza em relação ao 

desenvolvimento da crise sanitária. Difícil dizer, porém, que a atual situação não 

pudesse ser prevista. Dentre cenários diversos, um deles não seria o de 

agravamento da doença, a recomendar o provisionamento de recursos na lei 

orçamentária atual? Obviamente, sim. 

 Nem se diga, ademais, que o art. 5º da EC 106, de 2021, ou mesmo 

sua regulamentação (Decreto no 10.360, de 2020) fossem a base para a solução 

adotada pelo Poder Executivo. Essas normas, até onde se sabe, não estabeleciam 

que o crédito extraordinário (aberto por medida provisória) fosse o único 

instrumento por meio do qual as ações contra a covid-19 pudessem ser 

especificadas. Dessa forma, tais ações podiam ser identificadas em quaisquer dos 

                                                 
República, editado até 15 (quinze) dias após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional, disporá sobre a 

forma de identificação das autorizações de que trata o caput deste artigo, incluídas as anteriores à vigência desta 

Emenda Constitucional.”. O decreto a que se refere o parágrafo único é o de no 10.360/2020. 
238 Nota Informativa SEI nº 13211/2021/ME, mencionada pelo Ofício SEI nº 197/2021/ME. 
239 Segundo o mesmo documento, o link é o seguinte: 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria

.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=truewww 
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instrumentos orçamentários, fossem eles créditos extraordinários, outros créditos 

adicionais ou a própria lei orçamentária anual. Cabível seria, portanto, a 

especificação delas na proposta orçamentária para 2021. 

6.11.4 Os R$ 420 bilhões em Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, Alegados pelo Governo Federal 

No início de 2020, o governo deu ampla divulgação a notícia dando 

conta de valores da transferência de recursos federais aos estados e aos 

municípios para o combate à covid-19. Em sua versão, o Executivo apresentava 

montantes do auxílio emergencial pago a pessoas em dificuldade, valores 

relativos à suspensão das dívidas dos entes subnacionais junto à União e recursos 

ordinariamente transferidos, independentes da pandemia. Tudo isso inflava o real 

suporte federal aos estados e aos municípios. 

TABELA 11– Transferências aos Estados, ao DF e aos Municípios 

Em R$ bilhões 

Ano Valores Pagos % 

2017 307,7  

2018 341,7 11% 

2019 375,9 10% 

2020 463,2 23% 

Fonte: Siga Brasil, consulta em julho/2021.  

(a) Não inclui pagamentos à conta de restos a pagar.  

(b) Em relaçã (b) Em relação ao ano anterior. 

 

A tabela anterior mostra as transferências, obrigatórias ou 

voluntárias, aos Estados, ao DF e aos municípios. A comparação entre os anos é 

útil porque permite identificar o que ocorria em situação de normalidade e o que 

ocorreu num ano atípico como 2020. Em relação a 2019, os valores transferidos 

foram 23% maiores, correspondendo a R$ 87,4 bilhões. Se for levada em conta 

uma possível tendência recente de elevação de cerca de 10% nas transferências, 

como mostram as variações de 2018 para 2017 e de 2019 para 2018, o aumento 
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extra, em 2020, seria de, aproximadamente, R$ 49,8 bilhões. Esses números 

permitem inferir que, ao contrário do propalado pelo governo, os recursos 

transferidos para os entes subnacionais, de forma excepcional, em 2020, ficariam 

entre R$ 49,8 bilhões e R$ 87,4 bilhões. 

Com base na execução orçamentária de 2020, referente às 

transferências para o Auxílio Financeiro (Subseção 6.11.2.5), constante da Tabela 

4 deste Relatório, e do Ministério da Saúde (ação 21C0 na Subseção 6.11.2.6), 

constante da Tabela 8 deste Relatório, a Estados, Distrito Federal e municípios, 

foram efetivamente transferidos R$ 78,2 bilhões e R$ 33,1 bilhões, 

respectivamente, no total de R$ 111,3 bilhões. 

Esses valores, conforme apresentado nas subseções anteriores, são 

os únicos passíveis de regionalização no âmbito da execução dos orçamentos 

fiscal e da seguridade social, direcionados ao combate aos efeitos da pandemia. 

Outras medidas, como postergação de dívidas ou renúncias de receitas, somente 

são conhecidas por meio de informações indiretas, divulgadas pelo Ministério da 

Economia. 

6.11.5 Ações de Combate aos Efeitos da Pandemia pelo Mundo  

Como em toda a crise, a desigualdade dentro dos países aumentou 

sob o impacto da covid-19. Países ricos têm maior poder para agir que os mais 

pobres. Assim sendo, entre as nações, os auxílios diferiram bastante de valor, 

conforme a seguir. 
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Estados Unidos 

Nos USA foram procedidos três pagamentos individuais240 para 

pessoas que foram credenciadas, via depósito direto em conta bancária ou por e-

mail via cheque ou crédito em cartão, sendo US$ 1,200 em abril de 2020, US$ 

600 em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e US$ 1,400 em março de 2021, 

totalizando US$ 3,200, que convertidos totalizam cerca de R$ 16.963,52.241. 

As famílias que se candidataram ao Crédito Avançado para Crianças 

(CTC) receberão ainda pagamentos mensais, de 15 de julho até dezembro de 

2021, de até US$ 3,000 no total (para as famílias que qualificaram filhos entre 6 

e 17 anos), e de até US$ 3,600 no total (para as famílias que qualificaram filhos 

de até 6 anos).   

Nos Estados Unidos, com as devidas proporções respeitadas, a 

pobreza também se aprofundou na crise. E novas levas de auxílios foram 

necessárias em 2021.  O país abriu um novo pacote de US$ 2 trilhões, em que: 

US$ 500 bilhões são para as famílias de baixa renda; US$ 250 bilhões 

direcionados ao benefício aos desempregados; e US$ 150 bilhões a governadores 

e autarquias estaduais. 

Além disso, US$ 350 bilhões serão destinados a pequenas empresas 

em formato de linha de crédito para a manutenção de funcionários; e mais 150 

bilhões estimados para o setor de saúde. Também foi delimitado um Fundo no 

valor de US$ 500 bilhões, para ajudar empresas afetadas pela crise. Desses, US$ 

75 bilhões necessariamente foram para setores particularmente mais atingidos, 

como hotelaria e aviação. 

                                                 
240 www.usa.gov/covid-stimulus-checks 
241 1 US$ = R$ 5,3011 (fonte: https://www.bcb.gov.br/conversao) 
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Reino Unido 

O governo britânico adotou pacotes que totalizaram um total de £ 

407 bilhões (cerca de US$ 570 bilhões) desembolsados desde o início da 

pandemia para mitigar os efeitos dos confinamentos e de outras restrições na 

economia britânica, submetida também à pressão do Brexit. O objetivo foi 

garantir uma boa parte do salário das pessoas que não puderam trabalhar devido 

a pandemia 

Além disso, renunciou aos impostos incididos sobre 

estabelecimentos de varejo, lazer e turismo por 12 meses. Em paralelo, também 

adiou o prazo para pagamento do Imposto sobre Valor Agregado e ainda anunciou 

o pagamento de 80% dos rendimentos de trabalhadores autônomos que recebem 

até £ 2.500 por mês. 

Japão  

No Japão, o governo anunciou um pacote de investimentos de cerca 

de US$ 1 trilhão. Os valores foram repassados para os setores de saúde, economia 

e também como forma de auxílio para a sociedade.   

Cada cidadão recebeu um auxílio de cerca de US$ 900, levando em 

consideração a faixa de renda em que se encontram. Além disso, as empresas 

estão tendo um acesso mais fácil aos empréstimos bancários que passam a operar 

com as taxas de juros totalmente zeradas.   

Canadá 

No Canadá, o pacote econômico de resposta aos impactos do covid-

19 foi de 82 bilhões de dólares canadenses e contemplou 20% das famílias com 

maior renda que receberam, em média, 6.728 dólares canadenses (US$ 5.577) dos 
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programas de assistência de emergência da covid-19. As famílias de renda mais 

baixa receberam, em média, 4.097 dólares canadenses em ajuda. 

No geral, os 20% com renda mais baixa receberam apenas 14% dos 

95,2 bilhões de dólares canadenses em transferências diretas do governo 

relacionadas à covid-19 no ano passado, segundo dados da agência do Governo 

Canadense. Os números podem reforçar a preocupação de que o apoio do Canadá 

na pandemia - entre os mais generosos do mundo e financiado com centenas de 

bilhões em novas dívidas - tenha sido indiscriminado, à medida que autoridades 

canalizavam dinheiro para dezenas de grupos diferentes. 

O país facilitou o acesso individual a esses recursos, pois para ter 

direito ao auxílio de 2 mil dólares canadenses (R$ 7,4 mil) por quatro meses, foi 

preciso apenas ter mais de 15 anos, residir no país, ter sido atingido 

economicamente pela pandemia e uma receita de menos de 5 mil dólares 

canadenses em 2019. Além disso, foi preciso estar desempregado ou sem serviço 

por ao menos 14 dias. 

Alemanha 

Na Alemanha, o governo liberou 356 bilhões de Euros (cerca de R$ 

2 trilhões) para auxiliar empresas e trabalhadores. Aos autônomos, foram 

disponibilizados 5 mil Euros no total (mais de R$ 28 mil) ao longo de três meses. 

Já empresas com até cinco funcionários receberam 9 mil Euros, enquanto 15 mil 

serão repassados às empresas com até 10 trabalhadores. 

Esses valores foram repassados aos solicitantes de maneira simples. 

Com um cadastro via internet, os freelancers ou proprietários de empresas só 

precisavam dar algumas informações pessoas, como endereço, registro social e 

dados bancários, para estarem aptos a receber o dinheiro. 
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Austrália 

Na Austrália, tanto os funcionários de empresas como os autônomos 

tiveram direito ao auxílio, que foi de 1,5 mil dólares australianos (cerca de R$ 5 

mil) por até seis meses para poder enfrentar a crise. 

Argentina 

Em 23 de março der 2020 foi decretado um auxílio emergencial para 

as pessoas mais afetadas pela pandemia, chamado Renda Familiar de 

Emergência, que previa o pagamento de 10 mil pesos (R$ 707) para 

desempregados, trabalhadores informais e cidadãos de baixa renda entre 18 e 65 

anos. Há ainda um bônus de 3 mil pesos (aproximadamente R$ 240) para 

aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo. Os que recebem 

menos de 18.892 pesos (R$ 1.500) receberam a quantia que falta para atingir esse 

valor. 

Apenas uma pessoa de cada família poderia retirar o benefício. 

Inicialmente a quantia seria paga apenas em abril, mas o governo concedeu novos 

aportes em junho e agosto de 2020. 

Chile 

No Chile também foram criados auxílios emergenciais durante a 

pandemia da covid-19. O governo anunciou uma liberação de 50 mil pesos (R$ 

350) para aqueles que tivessem renda básica, o que corresponde a cerca 

de 60% da população do país. Desde maio de 2020, o Chile ajudou 

principalmente os trabalhadores informais e maiores de 70 anos, com três 

mensalidades com valores entre US$ 104 (cerca de R$ 537) e US$ 126 (R$ 650) 
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por pessoa, dependendo do tamanho da família, o que beneficia 80% dos lares 

mais vulneráveis. 

México 

No México, a pandemia levou mais de 10 milhões de mexicanos para 

a linha da pobreza e afetou mais de 50 milhões de pessoas, e o governo criou 3 

milhões de créditos individuais de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,3 mil) para pequenos 

empresários e trabalhadores. 

6.11.6 Recomendações para Ações Futuras em Matéria Orçamentária 

Pelas informações apresentadas, verifica-se que a concessão de 

auxílio financeiro àqueles que perderam a capacidade de gerar renda em virtude 

do distanciamento social necessário para conter o avanço da pandemia e evitar o 

colapso no sistema de saúde, que, aliás, foi verificado em muito desses países, foi 

a forma que os governos encontraram para acolher a sua população. Em 2020, 

ainda não havia parâmetros para o que se considerava adequado em termos de 

ações e valores. As diferenças entre os valores concedidos em cada país 

demonstraram o fato em comum de que, em momento de crise sanitária severa, 

os governos precisam dar respostas tempestivas e satisfatórias, dentro da sua 

realidade. 

No Brasil não foi diferente. O governo federal, embora com forte 

resistência inicial, aplicou metade dos recursos disponíveis em 2020, no total de 

R$ 540,2 bilhões, na concessão do Auxílio Emergencial (R$ 295,2 bilhões). 

Como não havia parâmetros anteriores sobre como fazer chegar esse dinheiro aos 

elegíveis do Programa, muitos se aproveitaram da situação para receber 

indevidamente os recursos.  
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Da mesma forma em relação à atuação do Ministério da Saúde. Os 

dados apresentados anteriormente mostram idas e vindas em relação aos critérios 

para o auxílio a estados e municípios para o provimento de medicamentos, leitos 

de UTI, médicos, enfermeiros, enfim, toda a gama de ações necessárias ao 

atendimento das pessoas acometidas pelo vírus da covid-19. 

Em termos de legislação, o Congresso Nacional agiu de forma 

célere, concedendo instrumentos necessários ao enfrentamento da pandemia, mas 

os consideramos insuficientes. Como forma de nos preparamos para situações 

graves e imprevisíveis como a pandemia atual, propomos a elaboração de projeto 

de lei contendo diretrizes orçamentárias permanentes, que possam ser acionadas 

sempre que necessário, já prevendo muitas das ações que foram tomadas ao longo 

de 2020 e de 2021, direcionadas aos diferentes setores da economia.  

Pensando antecipadamente sobre critérios de atuação e de 

distribuição de recursos, podemos evitar que recursos públicos sejam 

subutilizados ou, o que é pior, sejam apropriados indevidamente por aqueles que 

veem brechas na lei para se locupletarem.  

Além disso, o TCU tem feito um excelente trabalho de 

acompanhamento das ações do governo federal nas diferentes frentes. É preciso 

acompanhar diuturnamente o resultado de suas investigações, como forma de não 

só mitigar possíveis desvios, mas sobretudo fornecer novos instrumentos para que 

as dificuldades enfrentadas, principalmente relacionadas a informações sobre a 

aplicação dos recursos, possam ser superadas.  

Por isso, estamos propondo também projeto de lei para que todas as 

compras efetuadas pelos entes da Federação com recursos da União possam 

ocorrer de forma centralizada, por meio de sistemas que hoje já estão disponíveis, 

como o SIASG e o ComprasNET. Espera-se assim prover os órgãos de controle 
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de informação tempestiva para que possam atuar efetivamente com vistas a 

assegurar a boa aplicação dos recursos públicos. 

6.11.7 Resultado Primário (RP-9) 

As despesas orçamentárias classificadas como Resultado Primário 

(RP-9) foram introduzidas no orçamento para 2020 por meio de emendas de 

relator-geral, conforme regras estabelecidas na LDO 2020 para a utilização desse 

identificador de resultado primário. Antes de 2020, embora já existissem emendas 

de relator-geral para alocação de recursos, não existia a classificação RP-9. Foram 

aprovados, na LOA 2020, R$ 30,1 bilhões em RP-9242. Posteriormente, ao longo 

do ano, foram cancelados desse montante R$ 8,2 bilhões e R$ 1,6 bilhão 

destinados a despesas obrigatórias, restando R$ 20,1 bilhões autorizados para a 

execução da despesa pública alocada pelo relator-geral ao longo daquele ano. 

Lembrando que, quando o orçamento foi aprovado, não havia pandemia e houve 

a necessidade de rearranjo nas despesas orçamentárias ao longo do exercício 

financeiro. 

6.11.7.1 Resultado Primário RP-9 em 2020 

Assim, em 2020, na dotação inicial da LOA 2020243, o Ministério 

do Desenvolvimento Regional teve a maior parcela de recursos alocados por meio 

de RP-9, com R$ 8,3 bilhões, seguido do Ministério da Saúde, com R$ 8,0 

bilhões, da Educação, R$ 3,7 bilhões, e do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, R$ 1,9 bilhão. Após os ajustes feitos ao longo do exercício, inclusive 

para aporte de recursos no enfrentamento à pandemia, o Ministério do 

Desenvolvimento Regional teve uma suplementação orçamentária de R$ 30,6 

milhões, mantendo-se em primeiro lugar dentre os que mais receberam recursos 

                                                 
242 Todos os dados constantes deste item foram atualizados até o dia 07/09/2021. 
243 Dotação Inicial é o nome que se dá para a aprovação de recursos nos autógrafos da lei orçamentária. 
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de RP-9, com 41,4%, seguido do Ministério da Saúde, que teve corte significativo 

de R$ 4,1 bilhões, e que ficou com 19,4% total autorizado. Já o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, com corte de R$ 1,6 bilhão milhões, teve sua 

participação reduzida a 3,8% do total autorizado para RP9, e o Ministério da 

Educação, que também teve corte de R$ 1,6 bilhão, ficando com 10,2% do total 

alocado nessa rubrica orçamentária. 

TABELA 12 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2020 – por Órgão 

Em R$ milhões 

Órgão 

Dotação 

Inicial 

Autoriza

do 

Autor. 

% 

Corte/ 

Acresc 
Empenhado 

Saldo 

Autor. 

% 

Liquidado Pago 

A B C=B/∑B 
 D=B-

A  
E 

F=(B-

E)/B 
F G 

53000 - MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

8.299,5 8.330,2 41,36% 30,6 8.037,2 3,52%            2.225,7          2.166,3  

36000 - MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 
8.041,0 3.911,1 19,42% -4.129,9 3.859,1 1,33%             2.410,8         2.033,7  

26000 - MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO 
3.652,8 2.049,2 10,17% -1.603,6 2.041,8 0,36%                555,6              531,2  

30000 - MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA 

1.933,6 770,7 3,83% -1.162,9 752,4 2,37%                 341,2             338,9  

39000 - MINISTÉRIO DA 

INFRAESTRUTURA 
1.768,6 1.173,9 5,83% -594,7 1.169,3 0,39%                 696,1              691,0  

55000 - MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA 
1.637,8 975,2 4,84% -662,6 972,7 0,26%                 617,3              613,5  

90000 - RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 
1.500,0 0,0 0,00% -1.500,0 0,0 0,00%                       -                      -    

22000 - MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO 

1.411,2 1.423,6 7,07% 12,4 1.406,1 1,23%                 186,5              178,8  

54000 - MINISTÉRIO DO 

TURISMO 
739,8 704,8 3,50% -35,0 702,3 0,34%                  99,8                96,1  

52000 - MINISTÉRIO DA 

DEFESA 
406,5 316,4 1,57% -90,0 315,7 0,22%                  48,4                47,1  

25000 - MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA 
279,1 118,2 0,59% -160,9 116,6 1,31%                   71,8                71,8  

44000 - MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE 
152,5 152,5 0,76%   151,3 0,77%                 125,7               123,1  

81000 - MINISTÉRIO DA 

MULHER, DA FAMÍLIA 

E DOS DIREITOS 

HUMANOS 

151,6 129,7 0,64% -21,9 128,7 0,80%                  63,4               60,4  

24000 - MINISTÉRIO DA 

CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, 

INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES 

126,0 62,9 0,31% -63,0 62,9 0,00%                  56,9               56,9  

20000 - PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA 
10,0 10,0 0,05%   6,9 31,10%                       -                      -    

32000 - MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA 
10,0 9,7 0,05% -0,3 9,0 7,65%                     0,6                  0,6  

74000 - OPERAÇÕES 

OFICIAIS DE CRÉDITO 
3,9 3,9 0,02%   3,9 0,00%                     3,9                  3,9  

Total 30.123,9 20.141,9 100,00% -9.982,0 19.735,9 1,86%     7.503,7    7.013,2  

Fonte: SIGA Brasil 
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Em 8 de maio de 2021, O Estado de São Paulo denunciou um 

esquema de liberação de recursos que teria por objetivo comprar o apoio de 

parlamentares governistas. O esquema utilizaria, segundo a reportagem, cerca de 

R$ 3,0 bilhões de recursos do RP-9 para a compra de tratores e equipamentos 

agrícolas superfaturados até 259% acima do preço de referência. Entre os 

parlamentares citados estão senadores e deputados do Amapá, Rondônia, 

Roraima,  Amazonas  e Distrito Federal. O “tratoraço”244 teria acontecido no 

Ministério do Desenvolvimento Regional, justamente o que recebeu mais 

recursos de RP-9 e que, mesmo com R$ 8,2 bilhões de cortes em quase todos os 

Ministérios, curiosamente, foi um dos poucos que teve as dotações orçamentárias 

classificadas como RP-9 aumentadas245. 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito acatou orientação do 

Tribunal de Contas da União (TCU)246, que demandou à Presidência e ao 

Ministério da Economia que dessem “ampla publicidade” aos documentos que 

contenham as solicitações de parlamentares para o uso do RP-9, e aprovou 

requerimento solicitando cópia de todos os documentos utilizados para alocar os 

recursos de emenda de relator-geral, tanto em 2020 como em 2021. Aquela Corte 

de Contas abriu investigação sobre o uso desses recursos, que trata de “possíveis 

irregularidades nos repasses de recursos federais realizados pelo MDR 

(Ministério do Desenvolvimento Regional) e pela Codevasf (Companhia de 

                                                 
244 O alegado esquema utilizado para comprar apoio no Congresso ficou conhecido como “tratoraço” em função 

da compra de tratores, por meio, principalmente, da Codevasf, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional. 
245 Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também tiveram 

aumentos nas dotações classificadas como RP 09 ao longo de 2020. No caso do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, esse aumento correspondeu a R$ 529,9 milhões, ou seja, 27,4% de aumento nas dotações com essa 

classificação. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por sua vez, teve incremento de R$ 12,4 

milhões ou 0,9% do total. Todos os demais Ministérios tiveram cortes nas dotações com classificação de RP 09. 
246 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tcu-diz-que-orcamento-secreto-trouxe-perplexidades-mas-

aprova-contas-do-governo,70003764554 



 
 

510 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco) a municípios para a compra de 

tratores e outros equipamentos agrícolas”.247 

As despesas classificadas como RP-9 tiveram alta execução no 

orçamento para 2020. A execução da despesa ultrapassou os 98% do autorizado 

naquele ano, restando apenas 1,9% das dotações autorizadas sem empenho. No 

Ministério do Desenvolvimento Regional, apenas 3,5% não foram empenhados. 

No Ministério da Saúde, segundo maior volume de recursos, apenas 1,3%; no da 

Educação, 0,4%, e no Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2,4% não foram 

empenhados. 

Do montante autorizado, R$ 9,0 bilhões (44,8%) foram classificados 

como Modalidade de Aplicação “90” – Aplicações diretas, o que significa que a 

União executou, diretamente, essas despesas. Em seguida, vieram as 

transferências a municípios, para execução diretamente por eles, com R$ 6,8 

bilhões, ou seja, 34% dos recursos autorizados. Estados e Distrito Federal 

executaram R$ 1,7 bilhão, que correspondeu a 8,4%. 

Estados e municípios receberam, também, recursos por meio de 

transferência Fundo a Fundo, que consiste na transferência direta do Fundo 

Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de 

Saúde. Assim, R$ 1,6 bilhão, ou seja, 8,2% dos recursos autorizados, foi para a 

Modalidade de Aplicação “41” – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo, 

e R$ 231,6 milhões (1,18%) para a “31” – Transferência a Estados e DF – Fundo 

a Fundo. 

                                                 
247 

file:///C:/Users/Fam%C3%ADlia%20Gondim%2002/Downloads/TCU%20avanc%CC%A7a%20em%20ac%CC

%A7o%CC%83es%20do%20orc%CC%A7amento%20secreto%20-%20Poli%CC%81tica%20-

%20Estada%CC%83o.pdf 
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TABELA 13 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2020 – por Modalidade 

de Aplicação 

Em R$ milhões 

Modalidade de Aplicação 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

90 - APLICAÇÕES DIRETAS 18.976,4 9.014,6 44,76% 8.737,2 4.568,4 4.452,0 

40 - TRANSFERÊNCIAS A 

MUNICÍPIOS 
5.731,9 6.836,5 33,94% 6.754,0 751,9 749,1 

30 - TRANSFERÊNCIAS A 

ESTADOS E AO DISTRITO 

FEDERAL 

2.958,3 1.696,0 8,42% 1.685,8 481,2 439,3 

41 - TRANSFERÊNCIAS A 

MUNICÍPIOS - FUNDO A 

FUNDO 

1.191,1 1.648,3 8,18% 1.631,1 1.244,4 950,0 

91 - APLICAÇÕES DIRETAS - 

OPERAÇÕES INTRA-

ORCAMENTÁRIAS 

240,6 238,2 1,18% 237,6 220,8 220,5 

31 - TRANSFERÊNCIAS A 

ESTADOS E DF - FUNDO A 

FUNDO 

519,7 231,6 1,15% 227,9 133,4 103,8 

50 - TRANSFERÊNCIAS A 

INST. PRIVADAS S/ FINS 

LUCRATIVOS 

200,6 172,5 0,86% 171,7 58,0 54,8 

42 - EXECUÇÃO 

ORCAMENTÁRIA 

DELEGADA A MUNICÍPIOS 

156,3 156,3 0,78% 156,3 0,0 0,0 

80 - TRANSFERÊNCIAS AO 

EXTERIOR 
90,1 82,2 0,41% 68,4 42,5 40,6 

32 - EXECUÇÃO 

ORCAMENTÁRIA 

DELEGADA AOS 

ESTADOS/DF 

39,8 39,8 0,20% 39,8 2,0 2,0 

71 - TRANSFERÊNCIAS A 

CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
16,2 16,2 0,08% 16,2 0,0 0,0 

70 - TRANSFERÊNCIAS A 

INSTITUIÇÕES 

MULTIGOVERNAMENTAIS 

9,8 9,8 0,05% 9,8 1,0 1,0 

99 - RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 
-7,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0 

 Total 30.123,9 20.141,9 100,00% 19.735,9 7.503,7 7.013,2 

Fonte: SIGA Brasil 

 
          

As leis orçamentárias têm sua despesa classificada, também, por 

Plano Orçamentário (PO), que são transversais às demais classificações da 

despesa. O PO que mais recebeu recursos de RP-9 foi o “Apoio a projetos de 

desenvolvimento sustentável local integrado – Despesas Diversas”, com R$ 2,9 

bilhões, representando 14,2% do total, seguido do “Apoio a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – Despesas Diversas”, com R$ 1,6 bilhão (8,1%). 

Ambos PO foram executados no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, conforme apresentado na Tabela a seguir. 
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TABELA 14 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2020 – por Plano 

Orçamentário 
Em R$ milhões 

Plano Orçamentário 

Dotação 

Inicial 
Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS 
2.994,7 2.856,1 14,18% 2.747,7 34,1 33,6 

0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO - DESPESAS DIVERSAS 
1.302,7 1.634,6 8,12% 1.607,6 35,1 34,3 

0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GRADUACAO, POS-

GRADUACAO STRICTO E LATU SENSU EM AREAS ESTRATEGICAS 

PARA O SUS 

0,0 948,6 4,71% 948,6 943,7 935,4 

0000 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - 

DESPESAS DIVERSAS 
518,9 546,0 2,71% 546,0 0,3 0,3 

0001 - OPERACAO CARRO-PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NO 

SEMIARIDO BRASILEIRO PELO EXERCITO BRASILEIRO 
0,0 539,2 2,68% 536,8 469,3 460,2 

0000 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVERSAS 862,5 502,5 2,49% 497,6 13,5 13,2 

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE 

ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - 

DESPESAS DIVERSAS 

3.164,9 467,1 2,32% 463,8 371,1 206,8 

0000 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE 

INFRAESTRUTURA DA UNIAO - DESPESAS DIVERSAS 
693,9 419,9 2,08% 419,9 313,3 309,9 

RO00 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS 

DIVERSAS - REGRA DE OURO 
0,0 415,5 2,06% 410,8 2,2 0,2 

0000 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA - 

CRIANCA FELIZ - DESPESAS DIVERSAS 
481,1 391,4 1,94% 391,4 325,3 325,3 

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE 

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA 

CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS 

1.673,8 391,4 1,94% 387,8 254,8 95,8 

RO00 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS - REGRA DE OURO 
0,0 380,0 1,89% 370,7 0,0 0,0 

(...) 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

0000 - RESERVA PARA COMPENSACAO DE PROPOSICOES 

LEGISLATIVAS QUE CRIEM DESPESA OBRIGATORIA OU RENUNCIA 

DE RECEITA SUJEITAS A DELIBERACAO DE ORGAO COLEGIADO 

PERMANENTE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXAME DE 

1.500,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0 

0000 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO 

PARA A AGROPECUARIA - DESPESAS DIVERSAS 
24,5 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0 

Total 30.123,9 20.141,9 100,00% 19.735,9 7.503,7 7.013,2 

Fonte: SIGA Brasil             

 

O terceiro PO que mais recebeu recursos foi no Ministério da Saúde, 

mas sem relação direta com o enfrentamento à pandemia do covid-19. Trata-se 

do “Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-graduação Strictu e Latu 

Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS”. Esse Plano Orçamentário recebeu 
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24,2% do total de recursos classificados como RP-9 destinados ao Ministério da 

Saúde. 

Outro plano orçamentário significativo em volume de recursos de 

RP-9 do Ministério da Saúde foi “Incremento Temporário ao Custeio dos 

Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas – Despesas 

Diversas”. Esse PO recebeu R$ 467,1 milhões, o que representou 12% do total 

do Ministério. Em seguida, veio “Incremento Temporário ao Custeio dos 

Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas 

– Despesas Diversas”, com R$ 391,4 milhões (10,0%), conforme se depreende 

dos dados apresentados na tabela abaixo. 

TABELA 15 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2020 – por Plano 

Orçamentário no Ministério da Saúde 

Em R$ milhões 

Plano Orçamentário 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GRADUACAO, POS-

GRADUACAO STRICTO E LATU SENSU EM AREAS 

ESTRATEGICAS PARA O SUS 

0,0 948,6 24,25% 948,6 943,7 935,4 

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS 

SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA 

CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS 

3.164,9 467,1 11,94% 463,8 371,1 206,8 

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS 

SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS 

1.673,8 391,4 10,01% 387,8 254,8 95,8 

0000 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E 

HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS 

UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - 

REHUF) 

248,8 248,8 6,36% 248,5 150,4 134,1 

0000 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 

ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 
388,2 186,3 4,76% 184,4 75,1 74,8 

0000 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES 

E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM 

PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE 

PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS 

(REMANESCENTES DE 

105,2 167,8 4,29% 167,8 6,2 6,2 

(...) 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

0000 - APOIO INSTITUCIONAL PARA APRIMORAMENTO DO 

SUS - DESPESAS DIVERSAS 
80,7 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0 

0000 - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE - DESPESAS 

DIVERSAS 
1.042,6 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0 

Total 8.041,0 3.911,1 100,00% 3.859,1 2.410,8 2.033,7 

Fonte: SIGA Brasil 
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Os hospitais universitários também foram contemplados com 

recursos de RP-9. Foram destinados, por meio do PO “Reestruturação dos 

Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários 

Federais (Financiamento Partilhado – REHUF), R$ 248,8 milhões, o que 

representou 6,36% do total dos recursos. 

Nenhum Plano Orçamentário criado especificamente para o 

enfrentamento à pandemia de covid-19 foi contemplado com recursos de relator-

geral, classificados como RP-9 no orçamento para 2020. 

Os recursos foram distribuídos nas cinco regiões do País. Utilizou-

se, para regionalizar os gastos, a localidade informada nas notas de empenho. 

Importante observar que a regionalização das dotações na “Dotação Inicial” e no 

valor “Autorizado” indica apenas Nacional. Na classificação das notas de 

empenho, aparece como “Não Informado”, por óbvio, pois, antes do empenho, 

não havia classificação alguma. Esse dado pode ser facilmente obtido pela 

regionalização das ações nessas etapas. Depois de indicado para onde iria a 

despesa é que foi feita a regionalização da despesa, que aparece na base de dados 

a partir do empenho248, conforme indica a tabela a seguir. 

TABELA 16 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2020 – por Região 

Em R$ milhões 

Região 
Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Emp. % Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E=D/∑D F G 

REGIAO NORDESTE 0,0 0,0 0,00% 5.972,2 30,26% 1.765,7 1.612,2 

REGIAO CENTRO OESTE 0,0 0,0 0,00% 4.924,1 24,95% 3.199,0 3.140,0 

REGIAO SUDESTE 0,0 0,0 0,00% 4.355,2 22,07% 1.509,1 1.350,9 

                                                 
248 Cada classificação de localidade tem suas limitações e, infelizmente, nenhuma delas traz informações 100% 

precisas. Nas notas de empenho, é comum que o operador do SIAFI utilize a localidade do órgão executor. Por 

exemplo, despesas da Codevasf já foram classificadas, equivocadamente, no Distrito Federal, mesmo que tenham, 

efetivamente, beneficiado diversos municípios. A classificação da ordem bancária, comumente, utiliza a 

localidade dos CNPJ beneficiados, então, se uma empresa funciona em Brasília, mas executou um serviço em um 

município do interior do Ceará, por exemplo, não é incomum que o operador do sistema classifique a despesa, 

segundo a localização, em Brasília. Essas falhas já foram objeto de questionamento pelo TCU. 
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REGIAO NORTE 0,0 0,0 0,00% 2.609,7 13,22% 370,3 297,4 

REGIAO SUL 0,0 0,0 0,00% 1.725,9 8,75% 565,0 519,1 

NÃO INFORMADO 30123,9 20141,9 100,00% 148,6 0,75% 94,3 93,5 

NÃO APLICÁVEL 0,0 0,0 0,00% 0,2 0,00% 0,2 0,2 

Total 30123,9 20.141,9 100,00% 19.735,9 100,00% 7.503,7 7.013,2 

Fonte: SIGA Brasil        

 

A região Nordeste recebeu a maior parte dos recursos de RP-9 

destinados, em 2020. Foram R$ 6,0 bilhões, ou 30,26% do total, seguida do 

Centro-Oeste, com R$ 4,9 bilhões, ou 24,95%, Sudeste, com R$ 4,4 bilhões, 

correspondentes a 22,07%. As Regiões Norte e Sul receberam menos recursos de 

RP-9, com R$ 2,6 bilhões (13,22%) e R$ 1,7 bilhão (8,75%) respectivamente. 

Dentre Estados e Distrito Federal, o que mais recebeu recursos foi o 

Distrito Federal, com R$ 3,7 bilhões, o que corresponde a 18,61% dos recursos. 

A grande maioria desses recursos foram para execução direta em unidades 

orçamentárias diversas da administração direta e indireta. 

Em seguida, vem São Paulo, com R$ 1,5 bilhão (7,39%), Minas 

Gerais, com R$ 1,4 bilhão (7,33%), Rio de Janeiro, com R$ 1,3 bilhão (6,41%) e 

Bahia, com R$ 1,1 bilhão (5,67%). A tabela a seguir traz as informações relativas 

a todas as unidades da federação. 

TABELA 17 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2020 – por Estado e 

Distrito Federal 

 
Em R$ milhões 

Unidade da 
Federação 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Emp. % Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E=D/∑D F G 

DF 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                 
3.672,0  

18,61% 2.869,1 2.848,8 

SP 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                  
1.457,9  

7,39% 620,4 565,2 

MG 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                  
1.447,3  

7,33% 426,8 391,5 

RJ 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                  
1.264,8  

6,41% 414,2 359,0 

BA 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
1.118,5  

5,67% 370,6 348,9 
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Unidade da 
Federação 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Emp. % Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E=D/∑D F G 

CE 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                  
1.086,0  

5,50% 337,1 280,3 

PE 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
800,8  

4,06% 298,0 290,7 

MA 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
755,8  

3,83% 125,3 93,2 

GO 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
739,9  

3,75% 241,3 209,1 

RS 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
713,5  

3,62% 286,9 275,8 

AM 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
695,4  

3,52% 89,2 54,5 

PR 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
662,3  

3,36% 184,5 161,5 

PI 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
629,8  

3,19% 132,3 125,0 

PB 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
606,3  

3,07% 152,1 135,9 

AP 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
530,8  

2,69% 35,8 30,3 

RN 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
445,6  

2,26% 187,6 182,4 

TO 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
359,7  

1,82% 43,3 40,7 

SC 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
350,1  

1,77% 93,6 81,8 

PA 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
306,1  

1,55% 135,9 126,9 

RR 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
300,8  

1,52% 12,2 11,0 

AL 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
285,2  

1,45% 88,0 82,8 

MS 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
282,7  

1,43% 40,3 34,3 

SE 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
244,1  

1,24% 74,7 73,0 

MT 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                    
229,5  

1,16% 48,3 47,8 

RO 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
218,5  

1,11% 41,7 23,2 

AC 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
198,4  

1,01% 12,2 10,7 

ES 
                               

-    
                                           

-    
0,00% 

                                     
185,2  

0,94% 47,7 35,1 

NÃO 
INFORMADO 

                  
30.123,9  

                                
20.141,9  

100,00% 
                                     

148,6  
0,75% 94,3 93,5 

NÃO 
APLICÁVEL 

0 0 0,00% 
                                         

0,2  
0,00% 0,2 0,2 

Total 30.123,9 20.141,9 100,00%            19.735,9  100,00% 7.503,7 7.013,2 

Fonte: SIGA Brasil 

  

            

6.11.7.2 Resultado Primário RP-9 em 2021 

Em 2021, segundo ano de existência da classificação de despesas 

como Resultado Primário RP-9, na dotação inicial da LOA 2021, o Ministério da 

Saúde teve a maior parcela de recursos alocados, com R$ 7,8 bilhões, seguido do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, com R$ 6,0 bilhões, da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, R$ 1,7 bilhão e do Ministério da Cidadania, com R$ 
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1,1 bilhão. Ao longo do exercício, houve corte em todos os Ministérios, num total 

de R$ 1,7 bilhão, mantida a mesma ordem, conforme apresentado a seguir. 

TABELA 18 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2021 – por Órgão 

Em R$ milhões 

Órgão 

Dotação 

Inicial 

Autoriza

do 

Autor. 

% 

Corte/Su

pl. 

Empe 

nhado 

Saldo 

Autor. % 
Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D=B-A E F=(B-E)/B F G 

36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 7.825,6  7.510,0  44,57% -315,6 2.466,4 67,16% 2.447,3 2.447,3 

53000 - MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
6.043,7  5.350,0  31,75% -693,7 1.427,5 73,32% 0,1 0,1 

22000 - MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO 

1.678,0  1.235,0  7,33% -443,0 615,1 50,19% 4,3 4,0 

55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA 1.102,5  1.100,0  6,53% -2,5 48,2 95,62% 0,0 0,0 

26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1.025,0  950,0  5,64% -75,0 83,4 91,22% 25,4 23,4 

25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA 350,0  350,0  2,08% 0,0 320,6 8,40% 219,7 219,6 

52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA 500,0  350,0  2,08% -150,0 36,5 89,58% 0,3 0,3 

24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 
5,0  5,0  0,03% 0,0 0,0 100,00% 0,0 0,0 

Total   18.529,8    16.850,0  100,00% -1.679,8 4.997,7 1,86% 2.697,0 2.694,6 

Fonte: SIGA Brasil                 

A execução da despesa classificadas como RP-9 chegou, até 

07/09/2021, a 29,7% do valor autorizado, restando ainda 70,3% das dotações 

autorizadas sem empenho. No Ministério da Saúde, 67,2% ainda não foram 

empenhados. No Ministério do Desenvolvimento Regional, 73,3%, e no da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 50,2% não foram empenhados. O 

Ministério da Cidadania, apresenta o maior percentual de recursos alocados à 

conta do Resultado Primário RP-9 sem nenhuma etapa da execução da despesa, 

com 95,6% dos recursos sequer empenhados. Isso dá a impressão de que muito 

dificilmente, nos quatro meses que ainda faltam para o término do exercício 

financeiro, esses recursos sejam executados. Provavelmente, haverá superávit 

financeiro, ou destinação para outros gastos ainda em 2021. 

Diferentemente do que ocorreu em 2020, quando a maior parte dos 

recursos foi destinada à execução direta, por meio da Modalidade de Aplicação 

90, em 2021, 42,2% dos recursos classificados como RP-9 foram destinados a 
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transferências a municípios, por meio da Modalidade de Aplicação “40”. Em 

seguida, vieram as Modalidades “41” - Transferências a Municípios - Fundo a 

Fundo, com R$ 5,6 bilhões autorizados (33,4% do total), “31” – Transferências a 

Estados e DF – Fundo a Fundo, com R$ 1,7 bilhão, ou 10,4% do total e “90” – 

Aplicações Diretas, com R$ 1,3 bilhão (75% do total), conforme apresentado a 

seguir. As transferências fundo a fundo, como já foi dito, consistem na 

transferência direta do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais, do 

Distrito Federal e Municipais de Saúde. 

TABELA 19 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2021 – por Modalidade 

de Aplicação  

Em R$ milhões 

Modalidade de Aplicação 

Dotação 

Inicial 
Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 9.696,4 7.117,1 42,24% 1.905,5 25,8 23,8 

41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - 

FUNDO A FUNDO 
3.728,7 5.632,0 33,42% 2.359,8 2.349,0 2.349,0 

31 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DF - 

FUNDO A FUNDO 
3.236,9 1.748,7 10,38% 97,5 97,5 97,5 

90 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.023,0 1.268,6 7,53% 409,2 211,1 210,8 

30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO 

DISTRITO FEDERAL 
844,8 415,2 2,46% 139,1 0,5 0,5 

42 - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DELEGADA 

A MUNICÍPIOS 
0,0 330,0 1,96% 28,5 0,0 0,0 

50 - TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/ 

FINS LUCRATIVOS 
0,0 303,9 1,80% 26,2 0,0 0,0 

91 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES 

INTRA-ORCAMENTÁRIAS 
0,0 28,2 0,17% 28,2 13,0 13,0 

70 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 

MULTIGOVERNAMENTAIS 
0,0 2,5 0,01% 0,0 0,0 0,0 

32 - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DELEGADA 

AOS ESTADOS/DF 
0,0 2,0 0,01% 2,0 0,0 0,0 

71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS 
0,0 1,7 0,01% 1,7 0,0 0,0 

Total 18.529,8 16.850,0 100,00% 4.997,7 2.697,0 2.694,6 

Fonte: SIGA Brasil             

 

As leis orçamentárias têm sua despesa classificada, também, por 

Plano Orçamentário (PO), que são transversais às demais classificações da 

despesa. O PO que mais recebeu recursos de RP-9 em 2021 foi o “Incremento 

Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para 
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Cumprimento de Metas”, com R$ 3,5 bilhões, representando 20,5% do total, 

seguido do “Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência 

Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas”, com R$ 2,2 bilhões 

(13,2%). Esses dois Planos Orçamentários, que mais receberam recursos em 

2021, são do Ministério da Saúde. 

O terceiro PO que mais recebeu recursos foi o “Apoio à Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação 

Viária – Despesas Diversas”. Esse Plano Orçamentário recebeu 11,9% do total 

de recursos classificados como RP-9 destinados ao Ministério da Saúde, com R$ 

2,0 bilhões. 

Nenhum Plano Orçamentário criado especificamente para o 

enfrentamento à pandemia de covid-19 foi contemplado com recursos de relator-

geral, classificados como RP-9 no orçamento para 2021. A Execução 

orçamentária da despesa classificada com RP-9 é apresentada na tabela abaixo. 

TABELA 20 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2021 – por Plano 

Orçamentário 

Em R$ milhões 

Plano Orçamentário 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

NÃO APLICÁVEL - NÃO APLICÁVEL 18.529,8           

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS 

SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA 

CUMPRIMENTO DE METAS 

  3.450,0 20,47% 1.827,1 1.827,0 1.827,0 

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS 

SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

PARA CUMPRIMENTO DE METAS 

  2.220,0 13,18% 629,5 619,5 619,5 

0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO 

VIARIA - DESPESAS DIVERSAS 

  2.000,0 11,87% 715,4 0,1 0,1 

0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS 
  1.525,0 9,05% 593,8 0,0 0,0 

0000 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 

ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 
  1.000,0 5,93% 2,5 0,0 0,0 

0000 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS 

DIVERSAS 
  927,7 5,51% 575,7 0,1 0,1 

0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 
  850,0 5,04% 16,3 0,0 0,0 
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Plano Orçamentário 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO 

PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 
  580,0 3,44% 0,0 0,0 0,0 

(...)   0,0   0,0 0,0 0,0 

0001 - SUPERVISAO E FISCALIZACAO DA CONCESSAO DO 

CREDITO INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS 
  1,2 0,01% 1,0 0,3 0,3 

000C - GESTAO E REGULARIZACAO AMBIENTAL EM 

PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA 
  1,0 0,01% 0,1 0,0 0,0 

Total 18.529,8 16.850,0 100,00% 4.997,7 2.697,0 2.694,6 

Fonte: SIGA Brasil 

 Já a execução orçamentária das despesas classificadas com RP-9, por plano 

orçamentário, somente do Ministério da Saúde, é apresentada na tabela a seguir. 

TABELA 21 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2021 – por Plano 

Orçamentário – no Ministério da Saúde 

Em R$ milhões 

Plano Orçamentário 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E F 

NÃO APLICÁVEL - NÃO APLICÁVEL 7.825,6           

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS 

SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA 

CUMPRIMENTO DE METAS 

  3.450,0 45,94% 1.827,1 1.827,0 1.827,0 

0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS 

SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E 

AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 

  2.220,0 29,56% 629,5 619,5 619,5 

0000 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 

ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 
  1.000,0 13,32% 2,5 0,0 0,0 

0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE 

ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 
  580,0 7,72% 0,0 0,0 0,0 

0000 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE 

SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES, 

EXCLUSIVE EM REGIOES METROPOLITANAS (RM) OU 

REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMEN 

  150,0 2,00% 7,3 0,7 0,7 

0000 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE 

SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 

EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES, 

EXCLUSIVE EM REGIOES METROPOLITANAS (RM) OU 

REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMEN 

  100,0 1,33% 0,0 0,0 0,0 

0000 - APOIO AO CONTROLE DE QUALIDADE DA 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA PREVENCAO 

E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 

  10,0 0,13% 0,0 0,0 0,0 

  7.825,6 7.510,0 100,00% 2.466,4 2.447,3 2.447,3 

Fonte: SIGA Brasil 

Os recursos foram distribuídos nas cinco regiões do País. Utilizou-

se para regionalizar os gastos. A região Nordeste recebeu a maior parte dos 

recursos de RP-9 destinados, também em 2021. Foram R$ 2,2 bilhões 

empenhados até o dia 07/09/2021, ou 44,1% do total empenhado. Diferentemente 
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de 2020, em que a região Centro-Oeste aparecia em segundo lugar, em 2021, 

aparece em último e, em segundo, vem a Sudeste, com R$ 1,2 bilhão, ou 23,64%, 

seguida da Norte, com R$ 572,8 milhões, correspondentes a 11,5%. As Regiões 

Sul e Centro-Oeste receberam menos recursos de RP-9, com R$ 550,4 milhões 

(11,0%) e R$ 489,2 milhões (9,79%) respectivamente. Essas informações estão 

sintetizadas na tabela a seguir 

TABELA 22 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2021 – por Região 

Em R$ milhões 

Região 
Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Emp. % Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E=D/∑D F G 

REGIAO NORDESTE     0,00% 2.203,6 44,09% 1.283,0 1.282,0 

REGIAO SUDESTE     0,00% 1.181,7 23,64% 736,1 736,1 

REGIAO NORTE     0,00% 572,8 11,46% 196,4 195,7 

REGIAO SUL     0,00% 550,4 11,01% 274,9 274,3 

REGIAO CENTRO OESTE     0,00% 489,2 9,79% 206,6 206,6 

NÃO INFORMADO         18.529,8           16.850,0  100,00% 0,0 0,00% 0,0 0,0 

Total         18.529,8           16.850,0  100,00% 4.997,7 100,00% 2.697,0 2.694,6 

Fonte: SIGA Brasil               

 

Dentre Estados e Distrito Federal, o que mais recebeu recursos em 

2021 foi a Bahia, com R$ 491,9 milhões empenhados, o que corresponde a 9,84% 

dos recursos. Em seguida, vem Minas Gerais, com R$ 468,8 milhões (9,38%), 

São Paulo, com R$ 370,7 milhões (7,42%), Ceará, com R$ 344,6 milhões (6,90%) 

e Pernambuco, com R$ 321,1 milhões (6,43%). A tabela a seguir traz as 

informações relativas a todas as unidades da federação. 

TABELA 23 – Execução Orçamentária em Despesas RP-9 em 2021 – por Unidade da 

Federação 

Em R$ milhões 
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Unidade da Federação 

Dotação Inicial Autorizado Autor. % Empenhado Emp. % Liquidado Pago 

A B C=B/∑B D E=D/∑D F G 

BA    0,00% 491,9 9,84% 383,5 383,0 

MG    0,00% 468,8 9,38% 255,6 255,6 

SP    0,00% 370,7 7,42% 257,7 257,7 

CE    0,00% 344,6 6,90% 164,5 164,4 

PE    0,00% 321,1 6,43% 167,1 167,1 

RJ    0,00% 296,7 5,94% 196,8 196,8 

AL    0,00% 279,1 5,59% 173,7 173,7 

MA    0,00% 262,1 5,24% 206,3 206,0 

PB    0,00% 258,0 5,16% 82,6 82,6 

PR    0,00% 234,9 4,70% 132,6 132,5 

GO    0,00% 193,3 3,87% 96,7 96,7 

RS    0,00% 189,0 3,78% 86,6 86,2 

PA    0,00% 182,9 3,66% 82,7 82,7 

DF    0,00% 143,3 2,87% 39,1 39,1 

SC    0,00% 126,5 2,53% 55,7 55,6 

RN    0,00% 113,2 2,26% 33,3 33,3 

TO    0,00% 92,4 1,85% 29,3 28,7 

MS    0,00% 89,3 1,79% 25,9 25,9 

RR    0,00% 80,6 1,61% 17,1 17,1 

SE    0,00% 79,0 1,58% 27,0 27,0 

MT    0,00% 63,4 1,27% 44,9 44,9 

AC    0,00% 60,8 1,22% 7,0 7,0 

AM    0,00% 58,8 1,18% 32,7 32,7 

PI    0,00% 54,5 1,09% 44,9 44,9 

RO    0,00% 52,1 1,04% 19,1 19,0 

ES    0,00% 45,5 0,91% 26,0 26,0 

AP    0,00% 45,2 0,91% 8,4 8,4 

NÃO INFORMADO 18.529,8 16.850,0 100,00% 0,0 0,00% 0,0 0,0 

Total 18.529,8 16.850,0 100,00% 4.997,7 100,00% 2.697,0 2.694,6 

Fonte: SIGA Brasil 

6.11.8 Gastos com Cloroquina 

Utilizamos o campo “Item” das notas de empenho no Tesouro 

Gerencial e, nele, pesquisamos as palavras-chave: “cloroquina”, 

“hidroxicloroquina”, “ivermectina”, “azitromicina” e “precoce”. Qualquer nota 

de empenho com uma dessas palavras no campo “Item”, que é de redação livre, 
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foi identificado e tratado. Importante ressaltar que essa informação traz o mínimo 

que foi gasto com esse item. Pode, todavia, ter havido mais gastos que tenham 

sido registrados de outra maneira, provavelmente incompleta, no SIAFI. 

De acordo com esses critérios, foram encontrados, em 2019, R$ 

2.449.454 compras relativas a esse produto em diversos formatos e com várias 

destinações. O Fundo Nacional de Saúde gastou R$ 1.884.113,00, correspondente 

a 77% do total. Os 23% restantes foram distribuídos entre outras oito unidades 

orçamentárias. 

Em 2020, esse valor saltou para R$ 41.070.499,00, dos quais, R$ 

30.654.670,00, correspondentes a 75%, foram gastos pelo Fundo Nacional de 

Saúde com compra de hidroxicloroquina ou cloroquina em diversos formatos. 

Importante observar que houve gastos direcionados a outros órgãos e unidades 

orçamentárias também destinados ao enfrentamento à covid-19, conforme 

explicitado na descrição dos itens das notas de empenho. Receberam recursos 

para a aquisição de cloroquina e hidroxicloroquina, bem como insumos para 

produzi-las, os Ministério da Saúde, Educação e Defesa, os Comandos do 

Exército, Marinha e Aeronáutica, bem como a Justiça do Trabalho. 

TABELA 24 – Gastos com Cloroquina e Insumos para Produzi-la em 2020 

Em R$ 1,00 

Mês  Empenhado  % 

JAN                    51.596  0,13% 

FEV                      3.293  0,01% 

MAR                  205.055  0,50% 

ABR                    72.526  0,18% 

MAI                  856.710  2,09% 

JUN                  218.565  0,53% 

JUL                      3.596  0,01% 

AGO                         629  0,00% 

SET                    21.651  0,05% 

OUT                    96.243  0,23% 

NOV                      2.192  0,01% 

DEZ             39.538.443  96,27% 
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Mês  Empenhado  % 

TOTAL          41.070.499  100,00% 

 

A distribuição mensal dos valores empenhados, em 2020, para a 

compra de cloroquina, hidroxicloroquina ou insumos para a sua produção, foi de 

apenas R$ 54.889,00 nos dois primeiros meses do ano, quando já havia um surto 

de covid-19, mas ainda não havia pandemia formalmente declarada, o que veio a 

acontecer apenas em 11/03. Não obstante se possa observar um aumento nos 

gastos a partir de março, chegando a R$ 856.710,00 em maio e R$ 218.565,00 

em junho, a imensa maioria dos recursos, R$ 39.538.443,00, ou 96,27% do total, 

foram empenhados em dezembro, quando a sua eficácia para o combate à covid-

19 já havia sido questionada. 

Mais uma vez, ressalta-se que esse valor é o mínimo, podendo haver 

mais recursos executados no orçamento para a compra de cloroquina, 

hidroxicloroquina e insumos para a sua produção, mas que não tenham tido o 

campo item do empenho corretamente preenchidos. A busca de valores mais 

precisos teria que se basear nos objetos de contratos (quando houver) e 

investigados um a um, o que é muito trabalhoso e demorado. Tempo é algo que 

esta CPI não tem de sobra. 

Em 2021, o valor empenhado até a presente data para a aquisição de 

cloroquina caiu para apenas R$ 43.663,00. 

As despesas encontradas foram destinadas, essencialmente, à 

aquisição de cloroquina para o encapsulamento em comprimidos de 400 mg, com 

preço de R$ 488/Kg, ainda que adquirido, o insumo, em processos diversos; 

comprimidos de hidroxicloroquina com 250 mg e 400 mg, diretamente, cujo 

preço variou muito, de R$ 1,37 a R$ 52,34, não ficando claro se se trata de 

variação de preço ou falha no preenchimento do campo no SIAFI; bem como 
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compostos relacionados à cloroquina, para a fabricação de comprimidos, cujo 

preço e variação é tão grande que é mais fácil acreditar em falha de preenchimento 

do campo “Item” das notas de empenho. 

Relativamente à azitromicina, também componente do chamado “kit 

covid”, ou tratamento precoce, foram destinados à aquisição de comprimidos do 

fármaco, bem como de insumos para a sua produção, em 2019, R$ 11.394.304,00. 

Em 2020, esse valor subiu para R$ 15.622.219,00 e, em 2021, foram empenhados, 

até a presente data, R$ 7.336.830,00. 

Em 2020, destinaram R$ 19.835 para a compra de ivermectina. 

Segundo esses dados apontam, uma investigação mais detalhada será 

necessária para se identificar como foi a distribuição desses medicamentos e 

como eles foram ministrados aos doentes. 

7. INDÍGENAS 

7.1 O impacto da pandemia sobre os povos indígenas 

Denúncias sobre a ocorrência de genocídio contra povos indígenas 

começaram a surgir ainda em 2019, para a incredulidade de muitos. Afinal, é 

comum o uso de hipérboles em disputas políticas. Mas fatos novos, documentos 

e pareceres trazidos à atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito durante a 

pandemia constituem indícios fortes de que crimes contra a humanidade estejam, 

de fato, em curso. Especialistas em saúde, demógrafos e renomados juristas 

trazem dados e análises que respaldam essa imputação. 

Apesar do progressivo reconhecimento de direitos em favor dos 

povos indígenas ao longo das últimas décadas, ainda é grande sua 
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vulnerabilidade. Muitos ainda não têm as terras demarcadas e mesmo as já 

homologadas são mal protegidas. Os indígenas sofrem com a discriminação e a 

falta de assistência adequada, além de serem acossados por invasores que 

cobiçam as riquezas naturais de suas terras. Nos últimos anos, os ataques armados 

a indígenas têm crescido e vitimaram diversas lideranças, enquanto o governo 

prepara medidas que erodem o conceito jurídico de terra indígena e abrem 

possibilidades para sua exploração econômica por agentes externos, inclusive 

mediante arrendamento e legalização da mineração. 

Anexa ao Documento nº 653 submetido à CPI, consta pesquisa 

elaborada pelo Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância Epidemiológica do 

PROCC/Fiocruz e de EMAp/FGV, pelo Grupo de Trabalho sobre 

Vulnerabilidade Sociodemográfica e Epidemiológica dos Povos Indígenas no 

Brasil à Pandemia de covid-19 e colaboradores, publicado em 5 de maio de 2020. 

Esse trabalho aponta desvantagens dos indígenas em relação à população não-

indígena, como menor nível de escolaridade, menor acesso ao saneamento, 

elevada mortalidade precoce, somadas a vulnerabilidades sociodemográficas e 

sanitárias. Além disso, alerta que os indígenas que vivem em zona urbana 

residem, majoritariamente, em áreas com alto risco de contágio. 

Ainda que o governo brasileiro tenha agido para promover a 

imunidade de rebanho por contágio, tudo indica que as mortes ocorridas na 

população em geral tenham sido consideradas como um ônus aceitável para 

preservar a economia, mas não como um objetivo em si. Por outro lado, no caso 

dos indígenas, o vírus se apresentou como oportunidade para intensificar uma 

ofensiva multifatorial que já estava em curso, patrocinada pela atual gestão. O 

estímulo à presença de intrusos nas terras indígenas e a negligência deliberada do 

governo federal em proteger e assistir os povos originários foram aliados do vírus, 

produzindo efeitos combinados.  
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A pesquisa mencionada, da Fiocruz e da FGV, de maio de 2020, 

mostra que a hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 

populações indígenas já apresentava um crescimento em relação à série histórica, 

com elevação da proporção de internações de indígenas na Amazônia Legal e 

mudança no padrão de internações por idade, o que sugeria a presença da covid-

19 em comunidades indígenas no País. 

Esses receios, longe de serem infundados, foram confirmados pelos 

fatos observados ao longo da pandemia. Pesquisa de soroprevalência de 

anticorpos realizada pela Universidade Federal de Pelotas249 mostrou que, ainda 

no final de junho de 2020, os indígenas chegavam a ter quatro vezes e meia mais 

chances de infecção do que brancos. 

Mais recentemente, uma análise retrospectiva de 250.000 dados de 

hospitalização realizada pelos pesquisadores Otavio Ranzani, Leonardo Bastos, 

João Gabriel Gelli, Janaina Marchesi, Fernanda Baião, Silvio Hamacher e 

Fernando Bozza, publicada no periódico The Lancet Respiratory Medicine250 em 

15 de janeiro de 2021, mostra que a mortalidade hospitalar entre os indígenas foi 

proporcionalmente a mais alta entre os grupos pesquisados, superando inclusive 

a de pretos ou pardos em quase todas as faixas etárias: 

                                                 
249 https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/09/16/quarta-fase-do-epicovid19-br-mostra-desaceleracao-do-coronavirus-

no-brasil/ Acesso em 5 de setembro de 2021 
250 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30560-9 Acesso em 5 de setembro de 2021 
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Esses dados são consistentes com o levantamento realizado pelos 

pesquisadores Eduardo A. Oliveira, Enrico A. Colosimo, Ana Cristina Simões e 

Silva, Robert H. Mak, Daniella B. Martelli, Ludmila R. Silva, Hercílio Martelli-

Júnior e Maria Christina L. Oliveira, publicado na revista The Lancet em 10 de 

junho de 2021, que apurou que crianças e adolescentes indígenas têm risco de 

morte por covid-19 três vezes maior do que os não-indígenas.251 

Na mesma linha, a edição do Boletim do Observatório Covid-19 da 

Fiocruz252 que analisou dados disponíveis após seis meses da chegada da 

pandemia ao Brasil chama atenção para o fato de que, a partir da faixa etária de 

50 anos, quando começam a se concentrar os óbitos, a taxa de mortalidade entre 

os indígenas (não apenas a hospitalar, registrada na figura acima) era até 150% 

mais elevada do que entre não-indígenas. 

Outro estudo, conduzido pelos pesquisadores Gustavo Hermes 

Soares, Maria Gabriela Haye Biazevic e Edgard Michel-Crosato, da Universidade 

de São Paulo, e Lisa Jamieson, da Universidade de Adelaide (Australia), mostra 

                                                 
251 Clinical characteristics and risk factors for death among hospitalised children and adolescents with COVID-

19 in Brazil: an analysis of a nationwide database. Disponível em https://doi.org/10.1016/S2352-

4642(21)00134-6 Acesso em 5 de outubro de 2021. 
252 https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/boletim_covid_6meses.pdf Acesso em 5 de 

setembro de 2021 
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que, no ano de 2020, o excesso de mortalidade apurado entre os povos indígenas 

foi da ordem de 34,8%, ao passo que, na população em geral, ficou em 18,1%. 

Esse estudo, conduzido a partir de dados oficiais de 2015 a 2020 e considerando 

mudanças demográficas, tendências observadas no tempo e efeitos sazonais, 

salienta a importância de medidas que compensem a maior vulnerabilidade dos 

indígenas à pandemia.253 

Esses resultados contrastam com as taxas de mortalidade brutas 

observadas entre indígenas e não-indígenas, que levam a crer que os indígenas 

são menos afetados. Mas essas taxas brutas escondem o problema da disparidade 

de subnotificação, que é afetada pela frequente desconsideração da identidade 

étnica dos indígenas urbanos, e pela falta de registro de mortes ocorridas em 

locais remotos, sem que testes tenham sido feitos para detectar o vírus. 

 Ademais, mesmo se descartarmos esses fatores, a análise 

comparativa das taxas de mortalidade deve considerar um aspecto elementar da 

demografia: a pirâmide etária indígena (abaixo, à direita), com população mais 

jovem, é mais afunilada do que a da população geral (abaixo, à esquerda): 

                                                 
253 Soares, G.H., Jamieson, L., Biazevic, M.G.H. et al. Disparities in Excess Mortality Between Indigenous and 

Non-Indigenous Brazilians in 2020: Measuring the Effects of the COVID-19 Pandemic. J. Racial and Ethnic 

Health Disparities (2021). https://doi.org/10.1007/s40615-021-01162-w Acesso em 5 de outubro de 2021 
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Como as mortes por covid-19 estavam concentradas nos idosos, uma 

população globalmente mais velha terá uma taxa de mortalidade mais alta do que 

outra mais jovem. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham morrido 

proporcionalmente menos. 

Para avaliar o impacto da covid-19 nesses grupos distintos, é 

necessário comparar as taxas de mortalidade por faixa etária, conforme explicam 

os pesquisadores Ana Lucia de Moura Pontes, Andrey Moreira Cardoso, 

Leonardo S. Bastos e Ricardo Ventura Santos.254 Ao decompor os dados por faixa 

etária, vemos o seguinte255:  

                                                 
254 A importância da comparação ajustada por faixa etária também foi exposta em audiência pública promovida 

pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em 19 de abril de 2020. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MMZO-NdKGTs  
255 Dados referentes à semana epidemiológica 35, disponíveis em Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil: 

populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia, organizado por Gustavo Corrêa Matta, et al. – Rio de 

Janeiro : Editora Fiocruz, 2021, p. 128-130. 
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Nesse gráfico, a linha que registra a razão de taxas por faixa etária 

mostra que os indígenas morrem proporcionalmente mais em todos os grupos 

etários, com exceção do correspondente à faixa entre 30 a 39 anos. Crianças 

indígenas, por exemplo, apresentavam mortalidade até sete vezes maior do que 

as não-indígenas. Já quanto aos idosos, que também morreram quase duas vezes 

mais nas comunidades indígenas, o que os números não mostram é a perda desses 

que eram bibliotecas vivas do conhecimento tradicional, dos usos das plantas, das 

técnicas artesanais, das línguas, dos rituais e da história – uma perda para toda a 

humanidade. 

Condições exclusivamente biológicas não explicam a mortalidade 

proporcionalmente mais elevada dos indígenas, pois a população geral também é 

suscetível a esse novo vírus. O caráter sindêmico da covid-19, já mencionado, 

ajuda a explicar parte desses resultados. Mas, em quase todas as faixas, os 
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indígenas aparecem em situação ainda pior do que os pretos ou pardos, que 

também enfrentam grave desigualdade e racismo estrutural. 

Outros fatores bem conhecidos, como a existência de barreiras 

geográficas e linguísticas aos serviços de saúde, a dificuldade de manter o 

isolamento diante das crescentes invasões e o acesso insuficiente à água, ao 

saneamento e a materiais de higiene, explicam a elevação desse impacto. Como 

os indígenas têm afirmado em suas manifestações, não é só o vírus que os ameaça. 

Além da desigualdade, há perseguição ativa, instigada e promovida pelo governo, 

que tem o dever de proteger, mas elege os indígenas como alvo de uma campanha 

de desvalorização, com o intuito de suprimir sua autonomia e sua diversidade, 

almejando abrir suas terras para exploração econômica. Quando a pandemia 

chegou, encontrou os indígenas já fragilizados, mal assistidos e acossados.  

A Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou à CPI parecer da lavra do 

Dr. Paulo Machado Guimarães. De maneira muito clara, esse parecer salienta que 

os gestores públicos da União não têm o poder discricionário de decidir se 

demarcam, ou não, uma terra tradicionalmente ocupada por indígenas, ou 

protegem, ou não, os bens desses povos. Trata-se de comandos constitucionais 

expressos no art. 231 da Constituição, aos quais o Presidente da República, na 

percepção da OAB, tem resistido. 

Essa deslealdade à Constituição transparece de diversas formas. Um 

princípio basilar das políticas públicas é o de que os mais frágeis devem receber 

atenção prioritária. Como a vulnerabilidade social é um fator de risco nesta 

pandemia, justifica-se a adoção, pela União, de medidas extraordinárias de 

socorro. No caso dos indígenas, isso envolve desde o fornecimento de insumos 

simples, como água limpa, sabão e álcool para higiene, até a demarcação e 
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proteção das suas terras, passando pela assistência à saúde e a prioridade na 

vacinação. Alguns desses elementos foram recusados, enquanto outros foram 

oferecidos de modo insuficiente, o que ajudou a produzir o impacto 

desproporcional de que tratamos. 

A gravidade da pandemia era conhecida e a conjunção de múltiplos 

fatores que expõem os indígenas a risco ainda maior foi abundantemente 

apontada.256 Contudo, nesse momento de extremo perigo em que os indígenas 

precisavam de mais proteção, seguiram sofrendo com desassistência e intrusão 

em suas terras. Por esse motivo, desde o início da pandemia houve um grande 

clamor pela elaboração de um plano de enfrentamento da covid-19 junto aos 

povos indígenas. 

O plano de contingência apresentado pela Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI) foi criticado por diversos especialistas e por indígenas 

como sendo excessivamente genérico, sem apresentar claramente recursos, datas 

e metas. Diante da ameaça do vírus e da negligência de quem tem o dever de 

proteger, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Clínica de 

Direitos Fundamentais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e seis 

partidos políticos levaram a questão ao Supremo Tribunal Federal, por meio da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709, cujo 

objeto é assegurar medidas efetivas de proteção aos indígenas. 

Paralelamente, conforme consta do documento nº 824, encaminhado 

à CPI pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (CEPEDISA), em 

julho de 2020, a Corte Interamericana de Direitos Humanos adotou a Resolução 

nº 94/2020, chamando a atenção para os riscos aos quais os indígenas brasileiros 

                                                 
256 A título exemplificativo, vide advertência do Relator Especial das Nações Unidas sobre os direitos dos povos 

indígenas, José Francisco Cali Tzay, em 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=S Acesso em 5 de 

setembro de 2021 
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estavam expostos, solicitou ao Brasil que implementasse, de uma perspectiva 

culturalmente apropriada, medidas preventivas contra a disseminação da covid-

19, e que fornecesse assistência médica adequada em condições de 

disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, de acordo com os 

parâmetros internacionais aplicáveis. 

Entretanto, até hoje as ações do governo são avaliadas pela Justiça 

brasileira como incompletas ou insuficientes. 

Como resultado, os povos indígenas ficaram, desde os primeiros 

meses de 2020, sem algumas das medidas que pleiteavam para ajudar a conter a 

pandemia. Já em 2021, foram afetados, também, pela recusa do governo em 

vacinar os indígenas urbanos, que são aproximadamente metade do total, e por 

campanhas de desinformação quanto à vacinação e à suposta existência de um 

tratamento precoce para a covid-19, que não tem respaldo científico – a menos 

que aceitássemos, como tal, experimentos in vitro, evidências anedóticas e 

metanálises focadas na sua aprovação. 

Tanto as omissões quanto as campanhas de desinformação 

prosseguem ainda hoje, sendo ostensivamente patrocinadas pelo Presidente da 

República, endossadas ou consentidas pelos titulares dos ministérios e demais 

órgãos pertinentes, até produzirem seus efeitos com o contágio e a morte de 

indígenas. Numa administração onde, notoriamente, um manda e outros 

obedecem, fica nítido o nexo causal entre o anti-indigenismo do mandatário maior 

e os danos sofridos pelos povos originários, ainda que não tenha ele assassinado 

diretamente pessoa alguma. Deixando o vírus agir, propagando a segurança 

ilusória de um tratamento precoce, instigando invasores e recusando-se a 

proteger, produziu morte e sofrimento à distância. O acossamento constante e a 

negligência proposital, associados à pandemia, foram piores do que as armas. 
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Se o governo tivesse sido apenas incompetente, mas bem-

intencionado, o dano teria sido menor. Se desse um passo além, mas fosse apenas 

omisso, ainda assim adoeceriam e morreriam menos indígenas. Mas o Presidente 

Jair Bolsonaro comandou uma política anti-indígena que deliberadamente expôs 

os povos originários à desassistência, ao assédio, a invasões e violência desde 

antes da pandemia, intensificando esses atos de franca hostilidade, somados à 

desinformação, após a chegada do vírus. As más ações agravaram a omissão e a 

incompetência. 

O governo, incumbido do dever de proteção, age de modo tão 

desencontrado que não há sequer consenso sobre o total de indígenas mortos. A 

Sesai registra pouco mais de 800 mortos, enquanto a Associação dos Povos 

Indígenas do Brasil estima mais de 1200. A discrepância acontece porque, além 

de haver dificuldades no rastreio e no registro de óbitos ocorridos em locais 

remotos, de limitações à busca ativa e da baixa taxa de testagem, a Sesai e as 

organizações indígenas não concordam sobre a inclusão de óbitos de indígenas 

em meio urbano nesse total. Dessa forma, se considerarmos apenas os critérios 

da Sesai, que considera indígenas urbanos como pardos, a mortalidade entre 

indígenas é inferior à observada na população em geral; mas se considerarmos os 

indígenas que vivem em cidades ou em territórios não-homologados, essa relação 

se inverte, o que é mais consistente com as notórias desvantagens sociais que 

esses grupos enfrentam e com dados publicados por diversos especialistas, a 

exemplo das pesquisas já citadas. 

Chegaram a esta CPI documentos com indícios robustos de que os 

indígenas foram discriminados, desrespeitados e que as ações e omissões do 

governo contribuíram para que vidas fossem perdidas. Paralelamente, há, na 

sociedade e no meio jurídico, inclusive em âmbito internacional, uma discussão 

sobre a possibilidade de que a forma como o governo federal lidou com os povos 
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indígenas no contexto da pandemia configure o crime de genocídio ou crimes 

contra a humanidade, pelo qual denúncias já foram oferecidas dentro e fora do 

Brasil. 

Nesse sentido, vale mencionar a nota “Povos e Comunidades 

Indígenas Isoladas no País sob Risco de Genocídio”, da Associação Brasileira de 

Antropologia, de 25 de maio de 2021, trazida à atenção desta Comissão pela 

Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB, na qual 

a entidade expressa “sua preocupação com a grave ameaça que paira sobre a vida 

e os territórios ocupados por povos e comunidades indígenas isoladas no País” e 

“insta o Ministério Público Federal – MPF para que, seguindo seu papel 

institucional, interceda preventivamente diante do risco de genocídio.” 

Compreendemos que a acusação possa soar estranha ou exagerada, 

já que os indígenas são uma parcela relativamente pequena do total de vítimas da 

covid-19. De fato, diluído em mais de seiscentos mil óbitos, o número absoluto 

de indígenas mortos pela covid-19 pode não parecer particularmente vultoso, 

ressalvadas as distorções já apontadas. 

Mas há razões pelas quais a grande mortandade de brasileiros, de 

modo geral, não possa ser, tecnicamente, descrita como genocídio, enquanto há 

elementos que sustentam a plausibilidade da ocorrência de crimes contra a 

humanidade contra os povos indígenas, em sentido estritamente jurídico, e não 

retórico. Não se trata, aqui, de descartar ou de acolher a acusação de antemão, 

mas de analisar a sua plausibilidade e os dados disponíveis até o momento, para 

então, se for o caso, encaminhar as conclusões da CPI às instâncias competentes. 
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7.2 Definição legal de genocídio e de crimes contra a humanidade 

Nem todo massacre, morticínio ou assassinato em massa pode ser 

descrito como genocídio, ou como crime contra a humanidade. O tema é sensível 

e, com discernimento e cautela, devemos avaliar os fatos à luz da lei e chamar 

cada um à devida responsabilidade. 

Um primeiro esclarecimento é necessário: a ideia de genocídio 

costuma remeter ao Holocausto, que foi uma das piores tragédias da história. Não 

se pretende aqui praticar essa hipérbole, muito menos banalizar o sofrimento das 

vítimas do nazismo. Pois, por mais que possamos ver afinidades entre atos e 

manifestações de membros do governo e o repertório típico dos regimes fascistas, 

é óbvio que há diferenças importantes entre deixar um vírus agir desimpedido e 

construir campos de extermínio. Ressalvadas semelhanças pontuais, devemos 

evitar incorrer na armadilha das falsas equivalências. 

O mais próximo que podemos ousar chegar em referência ao 

Holocausto é no sentido de mencionar que aquele episódio fornece a toda a 

humanidade uma lição civilizatória sobre a importância de garantir a vida, a 

dignidade e os direitos das minorias contra a intolerância e os excessos de grupos 

sectários, mesmo que tenham, eventualmente, o apoio da maioria da população. 

Tratamos, aqui, de analisar os fatos sob a perspectiva da sua adequação às 

hipóteses descritas nas normas penais aplicáveis. 

Muitas pessoas creem que o genocídio e os crimes contra a 

humanidade somente possam ocorrer no contexto de um ataque armado ou em 

campos de extermínio, tendo como resultado a morte de milhares, ou milhões, de 

pessoas. Por exemplo: em audiência pública realizada pela Câmara dos 

Deputados, em 15 de agosto de 2020, o Secretário Robson Santos da Silva, da 
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Sesai, diante de indígenas que denunciavam a ocorrência de genocídio, refutou 

que isso pudesse ocorrer e afirmou não ser criminoso de guerra. De fato, não há 

guerra declarada, nem ataque armado por força regular, nem campos de 

extermínio. É possível que a formação militar do Secretário o predisponha a ver 

apenas esses riscos, que não se aplicam ao presente caso. Mas, a título ilustrativo, 

a Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, de 1948, 

promulgada no Brasil nos termos do Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952, 

expressamente dispõe, logo em seu primeiro artigo, que esse crime pode ser 

cometido tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. 

Também é pertinente mencionar que o jurista polonês Raphael 

Lemkin, que cunhou o termo genocídio, concebeu a ideia desse crime como uma 

agressão dirigida não a indivíduos, ainda que possa envolver homicídios, mas a 

grupos ou culturas cujo modo de vida se pretenda exterminar. Lemkin ressaltou 

que o crime de genocídio não necessariamente significa a eliminação imediata e 

total de um grupo, podendo consistir em uma série de ações voltadas para destruir 

componentes básicos da sua identidade, tais como sua consciência nacional, sua 

língua e sua cultura.257 

Entendemos, então, que as vítimas do genocídio transcendem os 

indivíduos diretamente afetados, pois o alvo desse crime é o grupo, raça ou 

cultura ao qual pertencem. Trata-se de um crime contra o pluralismo democrático 

e uma forma de mutilação da diversidade que afeta toda a humanidade. 

No direito brasileiro, a Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, define 

como crime de genocídio as seguintes condutas, entre outras: 

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo 

nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: 

a) matar membros do grupo; 

                                                 
257 Encyclopedia of the Holocaust. Israel Gutman, editor-chefe. Nova Iorque: Macmillan, 1990. Vol. 2, p. 553. 
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b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do 

grupo; 

c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes 

de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; 

................................................................................................... 

São hipóteses quase idênticas àquelas prevista no art. 6º, a, b e c, do 

Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, promulgado no direito 

brasileiro por meio do Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, que define 

o genocídio nos seguintes termos: 

Artigo 6º 

Crime de Genocídio 

Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio", 

qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de 

destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 

enquanto tal: 

a) Homicídio de membros do grupo; 

b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a 

provocar a sua destruição física, total ou parcial; 

................................................................................................... 

 

Já os crimes contra a humanidade, especificamente sob as 

modalidades de extermínio e perseguição, previstos no art. 7º, parágrafo 1, b e h, 

e parágrafo 2, b e g, do Estatuto de Roma: 

Artigo 7º 

Crimes contra a Humanidade 

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a 

humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro 

de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, 

havendo conhecimento desse ataque: 

................................................................................................... 

b) Extermínio; 

................................................................................................... 

h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, 

por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de 

gênero, tal como definido no parágrafo 3º, ou em função de outros critérios 

universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, 

relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer 

crime da competência do Tribunal; 
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................................................................................................... 

2. Para efeitos do parágrafo 1º: 

................................................................................................... 

b) O "extermínio" compreende a sujeição intencional a condições de 

vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com 

vista a causar a destruição de uma parte da população; 

................................................................................................... 

g) Por "perseguição'' entende-se a privação intencional e grave de 

direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos 

relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa; 

................................................................................................... 

Não é necessário que o ataque sistemático seja armado e não se trata 

aqui de crimes de guerra, definidos no art. 8º. Todos os crimes contra a 

humanidade ofendem a consciência humanitária e violam direitos e garantias 

definidos em tratados internacionais reconhecidos pelo Brasil, como, no caso 

concreto ora analisado, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho Sobre Povos Indígenas e Tribais. 

Apesar da semelhança entre o genocídio e os crimes contra a 

humanidade acima descritos, é possível estabelecer claramente a distinção se 

observarmos que o genocídio pode cobrir atos isolados, ou episódicos, enquanto 

os crimes contra a humanidade ocorrem no contexto de um ataque generalizado 

ou sistemático contra uma população civil, ou contra uma parte específica da 

população. 

A definição de genocídio certamente é defensável, mas o caráter 

sistemático com que o anti-indigenismo se manifesta nas políticas e atitudes que 

expuseram os indígenas ao vírus e à violência amolda-se melhor à definição de 

crime contra a humanidade, nas modalidades extermínio e, inegavelmente, 

perseguição. 

Podemos começar a vislumbrar a maior pertinência do 

enquadramento de crimes contra a humanidade se considerarmos que a população 
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inteira foi deliberadamente submetida aos efeitos da pandemia, com a intenção 

de atingir a imunidade de rebanho por contágio e poupar a economia, o que 

configura um ataque generalizado e sistemático no qual o governo tentou, 

conscientemente, espalhar a doença. Dentro desse contexto mais abrangente, o 

governo federal encontrou no vírus um aliado para atingir os indígenas, 

intencionalmente submetendo esses povos a condições que propiciem o seu 

desaparecimento enquanto comunidades culturalmente distintas. É um ataque 

sistemático, com dolo específico dirigido contra um grupo étnico, dentro do crime 

mais amplo que foi praticado, com dolo eventual, contra parte inespecífica da 

população. 

Os crimes aqui mencionados não se consumam somente com a 

eliminação do grupo, ou com a morte de um grande número de seus membros, 

mas também com a prática das condutas prejudiciais à sua existência ou com a 

inércia em agir quando existe o dever jurídico de proteger, estando presente o 

intuito de destruí-lo. Saliente-se que o homicídio é a primeira hipótese de 

genocídio ou crime contra a humanidade, mas esses crimes podem ocorrer até 

mesmo se não levarem à morte de uma única pessoa, pois, nos termos dos 

dispositivos supracitados, são suficientes as condutas de ofender a integridade 

física ou mental, ou submeter o grupo a condições que possam produzir esse 

resultado, ou ainda privar o grupo de direitos fundamentais ou do acesso a bens 

essenciais à vida. 

Esse entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, 

que reconheceu a ocorrência do crime de genocídio praticado por alguns 

garimpeiros contra indígenas Yanomami no Massacre de Haximu, quando 

mataram quatro indígenas numa primeira agressão e outros doze no ataque 

principal, na comunidade que dá nome ao caso. Mas esse foi um episódio 

relativamente isolado de genocídio, ao passo que, atualmente, o governo se vale 
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do vírus para atingir mortal e sistematicamente os povos indígenas, atraindo a 

definição de crimes contra a humanidade. 

Os ataques em questão consistem em omissões deliberadas, pelo 

governo, nos seus deveres de proteção e assistência. Não são, da parte do governo, 

armados, mas são terrivelmente eficazes. Sem a devida proteção, a covid-19 está 

matando mais do que as armas dos invasores, que são, também, apoiados e 

incitados pelo governo. Todo um conjunto de assédios, negligências, campanhas 

difamatórias, supressão consumada ou tentada de direitos, manifestações de 

intolerância e estímulo formal ou implícito às invasões convergem para a 

ocorrência de violações aos direitos dos indígenas. Esse processo já estava em 

curso antes de a pandemia chegar ao Brasil, com o aumento das invasões e dos 

ataques, estimulados pela diminuição da fiscalização e pela expectativa de 

revogação das normas que protegem os indígenas e suas terras. A pandemia 

encontrou os povos indígenas já fustigados e combalidos. Somando-se isso à 

negligência de quem deveria proteger e ao estímulo às invasões, o impacto da 

covid-19 sobre os povos originários foi grave e desproporcional, tendo sido 

deliberadamente ampliado. 

7.3 A perseguição aos indígenas antes da pandemia 

O processo de construção de uma ordem política democrática e 

plural, consagrado na Constituição de 1988, tem sido revertido de modo acelerado 

pelo governo Bolsonaro. Isso é nítido com relação à política indigenista. Está em 

curso um processo que nos remete a um passado sombrio, de franca ofensiva 

contra os povos originários. 

As normas que protegem os povos indígenas são alvo constante do 

atual governo, mas a perseguição não se iniciou, evidentemente, nos últimos anos. 
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Desde a chegada dos europeus, os povos originários perderam terras, passaram 

por escravização, extermínio e assimilação cultural. Esses processos eram, e 

ainda são, ancorados na mentalidade colonial, que via africanos e indígenas como 

povos bárbaros, cabendo aos europeus redimi-los de seu suposto atraso cultural e 

religioso, integrando-os à sua civilização como escravos ou subalternos, quase 

como se isso fosse um favor a eles prestado. 

A ideia de que dominar, integrar e dissipar culturas seria um 

processo benevolente e civilizatório apenas mascara a dominação do mais fraco 

pelo mais forte, agravada pela supressão de culturas, que hoje denominamos 

etnocídio. Submeter a sociedade a modelos culturais, raciais e religiosos de matriz 

europeia, integrando marginal e subalternamente todos que não se encaixem 

nesses padrões, é típico do colonialismo ou do totalitarismo. 

Na contramão dessa ideologia, o pluralismo democrático está 

assentado sobre a dignidade humana universal. Como a soberania popular é 

atributo de todo o povo, e não apenas da maioria, é imperativo que haja respeito 

à diversidade e às minorias, sob a forma de direitos fundamentais imunes à 

vontade majoritária. No caso dos indígenas, alguns dos principais direitos são a 

autonomia para decidir sobre o próprio modo de vida, a proteção à sua cultura e 

a demarcação das terras necessárias para sua reprodução física e cultural. 

Ainda que, no último século, os indígenas tenham tido o importante 

apoio de personagens como o Marechal Cândido Rondon, os irmãos Villas Boas 

e o antropólogo e político Darcy Ribeiro, sofreram muitos ataques e foram 

estigmatizados ao longo da história do Brasil. Mesmo após a Constituição de 

1988, persistem tensões com madeireiros, garimpeiros e fazendeiros que 

disputam a posse das terras reivindicadas pelos indígenas. 
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Registre-se que muitas pessoas, em boa-fé, receberam do Estado 

títulos de propriedade de terras consideradas devolutas, apenas para descobrir, às 

vezes muito tempo depois, que eram habitadas ou pleiteadas por indígenas. 

Longas disputas judiciais se seguiram, paralelamente à tensão armada, que aflora 

em eventuais atos de violência. A existência de demarcações pendentes e a falta 

de solução justa para os ocupantes de boa-fé contribui para a insegurança jurídica 

que alimenta esses conflitos. 

Além disso, há quem veja os indígenas simplesmente como um 

obstáculo ao desenvolvimento, cobiçando suas terras e rejeitando sua alteridade. 

Temem que a existência de culturas e línguas distintas no mesmo país enfraqueça 

a unidade nacional. Não admitem a diferença e pretendem simplesmente assimilar 

os indígenas à sociedade circundante, impondo a própria cultura, crenças e 

costumes. Um exemplo disso é a fala do então Ministro da Educação, Abraham 

Weintraub, na reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, tornada pública. 

Sem o pouco verniz de civilização que mantinha para disfarçar suas reais 

convicções, afirmou o seguinte: 

“Odeio o termo 'povos indígenas', odeio esse termo. Odeio. ‘Povos 

ciganos’... Só tem um povo nesse país. Quer, quer. Não quer, sai de ré. É 

povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode 

ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô! 

Acabar com esse negócio de povos e privilégios.”258 

O ex-Ministro Weintraub e sua facção ideológica não compreendem 

que a nacionalidade brasileira une, sob a mesma bandeira, diversos povos e suas 

culturas. Nosso país é politicamente unido, mas culturalmente diverso. Desde a 

independência, o Brasil se organizou como império, e não como um reino, 

exatamente porque tínhamos muitos povos numa única pátria. Essa união, hoje 

                                                 
258 Fala transcrita de vídeo disponível em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2020/05/22/weintraub-odeio-o-termo-povos-indigenas-quer-quer-nao-quer-sai-de-re.htm Acesso em 17 

de setembro de 2021 
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refletida na forma federativa do Estado e no pluralismo constitucional, foi 

defendida a ferro e fogo no período imperial. 

Os indígenas são tão brasileiros quanto quaisquer outros e 

historicamente ajudaram a defender nossas fronteiras, como fazem até hoje, 

inclusive nas fileiras das Armas. Um exemplo disso foi a Força Expedicionária 

Brasileira, composta por compatriotas de diversos credos, ideologias e raças, 

inclusive indígenas. Os pracinhas terenas tinham até mesmo grito de guerra 

próprio, na sua língua original. Assim como os negros, sofreram discriminação, 

mas lutaram unidos a todos os demais brasileiros.259 Esse exemplo de união entre 

brasileiros diversos contrastou com a segregação nas tropas aliadas, ajudando, 

modestamente, a fomentar o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos 

da América.260 

A luta da FEB pela democracia na Europa também impactou, 

imediatamente, a política brasileira. Ainda na Itália, um grupo de quase trezentos 

oficiais assinou manifesto com a seguinte denúncia: “a obra criminosa dos 

sabotadores internos, agentes nazi-integralistas, desmascara os elementos 

confusionistas, forjadores de vis intrigas, com o objetivo de perturbar a união 

pacificadora da família brasileira.”261 Poucos meses depois, caía o Estado Novo, 

que tinha entre seus valores o repúdio à infiltração comunista262 e a integração 

dos indígenas à economia nacional como trabalhadores agrícolas, para que, 

                                                 
259 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/01/indigenas-brasileiros-lutaram-contra-nazistas-na-segunda-

guerra-mundial.shtml Acesso em 7 de setembro de 2021 
260 Como relata o historiador Cesar Campiani Maximiano, em sua obra Barbudos, sujos e fatigados: os soldados 

brasileiros na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Grua, 2010, p. 338-346. 
261 Disponível em http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1945_00155.pdf Acesso em 7 de setembro de 

2021 
262 Preâmbulo da Constituição de 1937, que exigia, contra isso, “remédios de caráter radical e permanente”. 
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conforme propunha um documento oficial da época, “se tornem úteis ao país e 

possam colaborar com as populações civilizadas”.263 

É lamentável que o totalitarismo ideológico, cultural e racial de então 

siga vivo, indevidamente enrolado na bandeira brasileira. 

A bandeira pertence a todos os brasileiros, de todas as raças, 

convicções políticas e credos. Mas a facção radical autoproclamada dona do 

patriotismo, que sequer conseguiu fundar um partido político – o que não é 

particularmente difícil no Brasil –, sequestrou esse símbolo nacional como se ele 

refletisse não um país, mas a sua ideologia ultraconservadora. A respeito desse 

esbulho, vale a eloquência de Castro Alves, no Navio Negreiro VI: 

Existe um povo que a bandeira empresta 

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!... 

E deixa-a transformar-se nessa festa 

Em manto impuro de bacante fria!... 

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta, 

Que impudente na gávea tripudia? 

Silêncio. Musa... chora, e chora tanto 

Que o pavilhão se lave no teu pranto! ... 

 

Prossegue o poema, numa acusação aos que indevidamente usam a 

bandeira enquanto provocam morte e sofrimento ao povo: 

Auriverde pendão de minha terra, 

Que a brisa do Brasil beija e balança, 

Estandarte que a luz do sol encerra 

E as promessas divinas da esperança... 

Tu que, da liberdade após a guerra, 

Foste hasteado dos heróis na lança 

Antes te houvessem roto na batalha, 

Que servires a um povo de mortalha!... 

                                                 
263 SARAIVA, Márcia P. Uma pedagogia para os índios: A Política Indigenista de Getúlio no Contexto do 

Estado Novo (1937-1945). Margens (UFPA), v. 7, p. 213-229, 2013. 
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A conclamação a morrer de pé na pandemia, zombando do luto 

alheio e das cautelas recomendadas pela ciência, fez da bandeira, injustamente, a 

mortalha de milhares de brasileiros. 

Precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Verdadeiros 

patriotas são os que defendem e edificam o país ao qual pertencem, não os que 

incitam divisões e ódios sectários, insensíveis às mortes alheias. 

Usar o patriotismo como justificativa para esbulhar terras, suprimir 

identidades e buscar a integração forçada é negar aos indígenas seu justo lugar 

como parte de um povo soberano, unido na diversidade. 

Reconhecer que há povos distintos e fazer o possível para os incluir 

numa união pluralista é o que constrói uma sociedade democrática, na qual os 

direitos das minorias não fiquem à mercê dos caprichos da maioria. Em 

contrapartida, dividir a nacionalidade em raças superiores e inferiores para impor 

segregação ou integração forçada é uma atitude totalitária, muito distinta de 

reconhecer a diversidade para promover a inclusão dos desfavorecidos.  

O mito da superioridade benevolente, que remonta aos primórdios 

da colonização, ameaça os indígenas. Logo após sua eleição, Jair Bolsonaro expôs 

que “nosso projeto para o índio é fazê-lo igual a nós.”264 Todavia, a Declaração 

das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, de 2007, dispõe, em 

seu art. 8, que os povos e as pessoas indígenas têm direito a não sofrer a 

assimilação forçada ou a destruição de sua cultura. 

O narcisismo por trás do integracionismo é fundamentalmente 

racista. Quem se orienta por ideias como a de “branqueamento da raça” 

                                                 
264 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/12/01/bolsonaro-critica-ibama-e-icmbio.htm Acesso em 

23 de setembro de 2021 
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normaliza, por exemplo, que não seja dada a devida atenção aos mais vulneráveis 

– pretos, indígenas e pobres – atingidos desproporcionalmente por um vírus que, 

por sua natureza, não distingue as vítimas. Mas a desigualdade coloca essas 

pessoas sob maior risco. O governo submeteu toda a população ao seu intento de 

atingir a imunidade de rebanho por contágio, indiferente ao número de mortes 

que, apesar de não ser desejado, foi aceito como dano colateral para preservar a 

economia. Nesse processo, o modo como negros e pobres foram mais atingidos 

reflete sua posição numa sociedade desigual. No caso dos indígenas, indo muito 

além disso, o governo agiu de modo a agravar esse risco, retirando deles, por 

conveniência, até o direito à água. 

Colocar interesses políticos acima da defesa da vida é indesculpável. 

Houve, no passado, um capitão paraquedista que foi convidado a participar de um 

plano para detonar explosivos em alvos civis e causar a morte de milhares de 

brasileiros, apenas para angariar apoio político a uma causa. Esse oficial, Sérgio 

Ribeiro Miranda de Carvalho, postumamente promovido a brigadeiro, rejeitou o 

plano por considerá-lo imoral e por representar uma traição ao seu dever de 

proteger, e não atacar, civis inocentes. Anos mais tarde, outro capitão 

paraquedista, reformado após praticar atos de indisciplina e deslealdade, 

lamentou que a ditadura não tenha exterminado os indígenas e não tenha matado 

mais opositores políticos. Alçado à Presidência da República, demonstra absoluta 

falta de freios éticos ao facilitar um morticínio inédito na população em geral e, 

especificamente, favorecer o contágio entre os indígenas. Esmerou-se em criar 

essa desproteção. 

O Presidente da República jamais escondeu seu desapreço aos 

indígenas e seu plano integracionista, que vêm de longa data. Já afirmara, em 

1998, que o Brasil foi incompetente na tentativa de dizimar os indígenas, 

indicando que a cavalaria dos Estados Unidos da América teria sido mais bem 
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sucedida nessa empreitada.265 Em 2015, afirmou que “os índios não falam nossa 

língua, não têm dinheiro, não têm cultura.”266 Após sua eleição, comparou os 

indígenas a “animais em zoológicos", criticando a demarcação de terras.267 No 

dia seguinte à sua posse no Executivo, chamou as terras indígenas de “lugares 

isolados do Brasil de verdade”, prometendo “integrar esses cidadãos”,268 

transferindo, para esse efeito, a competência de demarcar terras indígenas para o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Medida 

Provisória nº 870, de 2019, decisão essa que foi revertida pelo Judiciário. Seu 

menosprezo continua a ser revelado em diversas declarações. Em reunião com os 

governadores da Amazônia Legal, em 2019, afirmou que os indígenas eram 

usados por potências estrangeiras como massa de manobra numa guerra para 

inviabilizar o progresso brasileiro, acrescentando que “já se extrapolou essa 

verdadeira psicose no tocante a demarcações”.269 Logo antes de a pandemia 

chegar ao Brasil, disse que “cada vez mais, o índio é um ser humano igual a 

nós”270, e que estariam evoluindo, o que reforça sua visão de que seriam “homens 

das cavernas” –, expressa poucos meses antes, na abertura da Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas.271 E a intenção do Presidente da República 

de ignorar os direitos dos indígenas já era assumida, pública e notória, tendo sido 

fielmente cumprida a promessa de campanha, reafirmada em viva voz após a 

posse, de não demarcar mais terras indígenas e tentar integrar os povos 

                                                 
265 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD16ABR1998.pdf#page=33 Acesso em 20 de setembro de 

2021 
266 https://www.campograndenews.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-oab-so-defende-bandido-e-reserva-

indigena-e-um-crime Acesso em 23 de setembro de 2021 
267 https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2018/11/30/indios-em-reservas-sao-como-animais-

em-zoologicos-diz-bolsonaro.ghtml Acesso em 20 de setembro de 2021 
268 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080468589298229253 Acesso em 20 de setembro de 2021 
269 https://www.youtube.com/watch?v=a9OrWNup3N4 Acesso em 23 de setembro de 2021 
270 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/24/cada-vez-mais-o-indio-e-um-ser-humano-igual-a-nos-diz-

bolsonaro-em-transmissao-nas-redes-sociais.ghtml Acesso em 20 de setembro de 2021 
271 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,questao-indigena-domina-discurso-de-bolsonaro-na-onu-

liderancas-criticam,70003023618 Acesso em 20 de setembro de 2021 
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originários, sem qualquer respeito à sua autonomia e ao arrepio do que determina 

a Constituição. 

Essas manifestações não são mero exercício da liberdade de 

expressão. Tampouco são opiniões inocentes. Constituem um discurso reiterado 

por meio do qual se tenta desumanizar os indígenas, estigmatizar suas culturas, 

deslegitimar seus direitos fundamentais e justificar o descumprimento deliberado 

dos deveres constitucionais e legais de demarcar e proteger as terras das quais os 

povos originários dependem para sua sobrevivência física e cultural. São 

declarações públicas e voluntárias que demonstram a intenção de submeter os 

indígenas a processos de assimilação ou destruição. 

Como bem lembrou a Conselheira Especial das Nações Unidas para 

a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, “não há um único genocídio 

que não tenha sido precedido por discurso de ódio.”272 Esse alerta é igualmente 

válido para os crimes contra a humanidade. A liberdade de expressão não pode 

ser condicionada por censura, mas quem abusa dessa liberdade para praticar ou 

incitar a prática de crimes está sujeito às sanções legais. O Estado Democrático 

de Direito não é uma terra de ninguém, onde se possa atacar os outros 

impunemente, pois a liberdade sem responsabilidade nada mais é do que o 

império da força. A livre manifestação de opiniões não justifica o racismo e não 

pode ser usada como pretexto para campanhas discriminatórias. 

Apesar das lições históricas e contemporâneas sobre esses temas, a 

tolerância com os intolerantes tem estimulado ataques por particulares e 

produzido efeitos nítidos nas políticas públicas. O anti-indigenismo de Bolsonaro, 

confrontado com meras notas de repúdio, se acomodou no governo. Em 2019, o 

                                                 
272 https://apublica.org/2021/08/nao-ha-um-unico-genocidio-que-nao-tenha-sido-precedido-por-discursos-de-

odio/ Acesso em 19 de setembro de 2021 
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antropólogo Eduardo Viveiros de Castro chegou a advertir que “nós estamos 

assistindo a uma espécie de ofensiva final contra os povos indígenas.”273 

Desde o início do atual mandato presidencial, as diretrizes 

norteadoras da política indigenista passaram da inclusão e da proteção para a 

integração e a tentativa constante de abertura para o garimpo, a agricultura e a 

geração de energia hidroelétrica. Um exemplo disso é o Projeto de Lei nº 191, de 

2020, de autoria do Executivo, que tem por finalidade legalizar a mineração em 

terras indígenas, sem que os indígenas fossem ouvidos. Um mês antes, em janeiro 

de 2020, o governo federal iniciara a revisão de dezessete processos 

demarcatórios já avançados, sob pretexto de submetê-los à tese do marco 

temporal. 

A intenção de explorar as riquezas das terras indígenas, 

independentemente do que queiram os próprios indígenas ou do que determine a 

Constituição, foi claramente exposta por Jair Bolsonaro durante um evento 

realizado em 5 de abril de 2017, no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Disse o 

então Deputado Federal, apontando para um mapa de terras indígenas no Brasil: 

“A área mais rica do mundo é exatamente demarcada como terra 

indígena (...) Um país que tem tudo isso aqui, com boas parcerias, com 

bons acordos, com bons países, nós temos como vencer essa crise. Aqui 

apenas... são reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva 

indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas 

nós não temos, hoje em dia, mais autonomia para mudar isso daí. 

Entregou-se tanto a nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para 

mudar o nosso país. (...) Se a gente esperar que isso vai se acomodar, com 

essas pessoas que têm se apresentado como pré-candidatos por aí, que vão 

continuar a fazer exatamente o que os seus antecessores fizeram... se a 

gente acreditar nisso, o nosso destino vai ser um dia sair do Brasil. Aí eu 

vou lá para a Itália, se é que vão me aceitar lá... não sei... e a gente sair do 

Brasil. Nós temos batido recorde, nos últimos anos, de pessoas que pedem 

a dupla cidadania. Nós temos como resgatar o nosso Brasil. (...) Mas eu 

falo, como vocês falam, que nós somos brasileiros, como em alguns países 

                                                 
273 https://apublica.org/2019/10/viveiros-de-castro-estamos-assistindo-a-uma-ofensiva-final-contra-os-povos-

indigenas/ Acesso em 7 de outubro de 2021 
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se fala também, porque as pessoas são patriotas... é a maneira que nós 

temos de nos unirmos e buscar dias melhores para a nossa nação, e não 

dividir. (...) Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena 

ou para quilombolas! (...) Mas nós somos a maioria, nós acreditamos em 

Deus... a cultura judaico-cristã está em nosso meio... nós aqui somos 

brasileiros.”274 

Nessa fala, fica delineado o intento de tomar posse das riquezas das 

terras indígenas, apelando a um discurso demagógico e alarmista de “nós ou eles” 

como se o Brasil estivesse sob risco de ser totalmente entregue aos indígenas, 

restando aos demais o exílio. O apelo à união e ao patriotismo, sob o pretexto de 

não dividir o Brasil, é um chamado à integração forçada dos indígenas e à 

supressão de sua diversidade, ou mesmo à eliminação física. Prega o totalitarismo 

mascarado como patriotismo, apelando ao fantasma de um inimigo interno, 

convenientemente identificado como uma minoria, que impede o nosso progresso 

e deve ter suas riquezas tomadas. 

Muito além do desprezo, Bolsonaro nutre, há anos, a intenção de 

destruir os povos indígenas como tal, almejando tomar suas terras. 

Já empossado na Presidência, Jair Bolsonaro dá sequência a esse 

plano. Um claro exemplo disso é a publicação, em dezembro de 2020, da Carta 

de Anomalias produzida pelo Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério 

das Minas e Energia. Essa ferramenta, destinada a estimular a prospecção mineral 

e fomentar investimentos privados, mostra os locais prováveis de ricos depósitos 

minerais, especificamente no Norte do Mato Grosso e em partes do Leste de 

Rondônia, inclusive em terras indígenas.275 Forneceu, na prática, mapas de 

tesouro para mineradoras e garimpeiros. Com efeito, 63 novos pedidos de 

mineração foram apresentados após essa publicação, cercando as terras indígenas, 

                                                 
274 Gravação do evento, em vídeo, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0TicZmpwEQc&t=2284s 

Acesso em 30 de setembro de 2021 
275 https://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Governo-Federal-lanca-produto-para-estimular-a-pesquisa-

mineral-no-Pais-6469.html Acesso em 21 de setembro de 2021 
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à quais estão sobrepostos, ainda 55 pedidos de exploração. Paralelamente às 

cooperativas formais, é sempre presente a ameaça dos garimpeiros ilegais. A área 

onde vivem isolados e quase extintos os Piripkura, protegida por portaria de 

restrição de acesso, está abrangida nessa corrida do ouro estimulada pelo 

governo.276 Após intensa pressão, inclusive do Ministério Público Federal, a 

Funai renovou essa portaria por apenas seis meses, quando a praxe era de alguns 

anos, mantendo a tensão no local.277 Ao final desse semestre, sem a continuidade 

desta CPI e já em ano eleitoral, os Piripkura estarão expostos a novo risco de 

extermínio. 

Além de instigar invasores, o governo tem enfraquecido os 

mecanismos de proteção. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), principal 

órgão indigenista do Brasil, foi entregue a gestores que não têm contribuído para 

evitar violações aos direitos dos povos originários – ao contrário, movem ações 

contra indígenas que criticam sua gestão, acusando-os de difamar o país. No lugar 

de técnicos experimentados, militares e religiosos assumem cargos importantes 

na Funai. Em que pese o valor da assistência frequentemente prestada aos 

indígenas por missionários e pelas Forças Armadas, é sabido que, historicamente, 

esses mesmos grupos também produzem tensões. O trabalho missionário, quando 

feito de modo açodado e sem respeito à cultura indígena, pode levar a cizânia 

para dentro das comunidades, possivelmente deflagrando conflitos internos. 

Diante desse risco, foi inquietante que, em fevereiro de 2020, quando já se 

discutia o risco da pandemia, a Funai tenha nomeado, para sua Coordenação-

Geral de Índios Isolados e de Recente Contato Ricardo Lopes Dias, um ex-

missionário que atuara na conversão de indígenas no Vale do Javari, sob 

acusações de incitar divisões religiosas. Já os militares, que consistentemente 

                                                 
276 https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/09/garimpeiros-cercam-os-ultimos-piripkura-indigenas-que-

vivem-isolados-em-mt.shtml Acesso em 21 de setembro de 2021 
277 https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/09/17/portaria-que-da-protecao-legal-a-terra-onde-dois-

indigenas-vivem-isolados-e-renovada-por-mais-6-meses-em-mt.ghtml Acesso em 21 de setmbro de 2021 
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prestam serviços de suma importância para os indígenas, foram responsáveis, 

historicamente, por violações de seus direitos. A sombra desse passado ressurge 

em episódios como o caso recente de um tenente da reserva, nomeado 

Coordenador da Funai no Vale do Javari, que se dispôs a “meter fogo nos 

isolados” que importunem o povo Marubo.278 O órgão supostamente indigenista 

diz não compactuar com tais atitudes, mas tampouco se prontificou a exonerar o 

autor das ameaças. É preocupante que a Funai, criada para demarcar, proteger e 

assistir, seja instrumentalizada para defender a assimilação ou atacar os 

indígenas, quando deveria prestar o apoio de que eles necessitam para exercer seu 

direito constitucional de usufruir suas terras e decidir sobre seu modo de vida. 

No documento nº 2.770, a Comissão Especial de Defesa dos Direitos 

dos Povos Indígenas da OAB relata outro exemplo de integracionismo, no qual o 

capitão reformado José Magalhães Filho, no exercício do cargo de Coordenador 

Regional da Funai, afirmou que “nós temos que preparar esse indiozinho, essa 

indiazinha, para frequentar a escola urbana. E assim a namorar com um pretinho, 

um branquinho. E essa integração vem surgindo automaticamente. Essa forma é 

nossa política a ser implantada”. Na mesma ocasião, completou seu raciocínio 

confirmando que o “objetivo do governo é a integração do índio à sociedade”.   

Avessa às críticas, a Funai publicou em maio de 2020, já durante a 

pandemia, um comunicado intitulado “Os fatos”, no qual anunciava sua ruptura 

com a “velha política indigenista socialista, assistencialista e de paternalismo,” 

pedindo respeito às diretrizes adotadas pelo Presidente democraticamente eleito. 

Dizia trabalhar pelo etnodesenvolvimento, como se estivesse alheia aos riscos da 

pandemia, omitidos no documento.279 Ao responder a esse comunicado, o 

                                                 
278 Tenente do Exército, coordenador da Funai fala em 'meter fogo' em índios isolados no AM; ouça áudio - 

22/07/2021 - Poder - Folha (uol.com.br) Acesso em 5 de setembro de 2021 
279 https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2020/osfatos Acesso em 7 de outubro de 2021 
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representante do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Paloschi faz a 

seguinte advertência: 

“Estamos suplicando desde o primeiro momento que o governo 

tomasse ações sérias e efetivas para evitar que o vírus se propagasse no 

meio das comunidades. Mas pelo contrário, estão atuando para que a 

mortandade cresça. Um vírus que chega em uma comunidade indígena 

pode levar a uma tragédia”280 

Mas os alertas não demoveram a Funai de seguir as diretrizes 

superiores. O próprio Presidente da Funai acaba de ser tornado réu por atos de 

improbidade administrativa consistentes em descumprir acordo com o Ministério 

Público Federal e seis decisões judiciais referentes à demarcação de terras 

ocupadas pelos Munduruku.281 A Comissão especializada da OAB vê despreparo, 

desídia e prevaricação na postura do órgão indigenista durante o governo 

Bolsonaro. 

Outro exemplo prático da inversão do papel institucional da Funai 

foi a Instrução Normativa nº 9, de 2020, publicada já em plena pandemia, que 

estabelecia como finalidade da Declaração de Reconhecimento de Limites a 

certificação de que os imóveis de proprietários ou possuidores privados respeitam 

os limites das terras indígenas homologadas, reservas indígenas e terras dominiais 

indígenas plenamente regularizadas. Mas exclui as terras indígenas em estado de 

reconhecimento menos adiantado, legalizando potenciais esbulhos. Seria uma 

forma de respaldar atos nulos, à luz da Constituição, em desfavor dos indígenas. 

Mais um exemplo de integracionismo disfarçado pode ser 

encontrado na Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 24 de fevereiro de 2021, 

que prevê empreendimentos agrícolas extensivos nas terras indígenas, em 

                                                 
280 https://apublica.org/2020/05/o-problema-nao-e-o-ataque-contra-o-cimi-e-sim-o-ataque-mortal-contra-os-

povos-indigenas-diz-dom-roque/ Acesso em 7 de outubro de 2021 
281 https://www.acritica.net/editorias/geral/presidente-da-funai-vira-reu-por-descumprir-decisoes-da-justica-

federa/552279/ Acesso em 24 de setembro de 2021 
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parceria com não-indígenas. A respeito dessa iniciativa, o Prof. Dr. Ricardo 

Verdun, em texto citado pela Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos 

Povos Indígenas da OAB, no documento nº 2.770, afirma que “a figura do 

arrendamento de parcelas de terras no interior das TIs reaparece em cena 

camuflado com um discurso que enfatiza a intenção de promover a ‘autonomia’, 

‘autossuficiência’, ‘geração de renda’, ‘sustentabilidade’ e o ‘protagonismo 

indígena.’” Não se trata de protagonismo indígena, ou de emancipação, como o 

governo federal e a Funai tentam fazer crer. Se fosse esse o caso, teria havido a 

necessária consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas para a 

elaboração desse ato normativo, como exige a Convenção nº 169, da Organização 

Internacional do Trabalho. Mas o Presidente da República, em discurso proferido 

no dia 8 de outubro, identificou publicamente essa norma, que protege os direitos 

dos povos indígenas, como um problema a ser superado, possivelmente após o 

término desta CPI.282 Enquanto a Constituição manda proteger e respeitar, temos 

visto o governo subverter essa ordem sem maiores consequências além de reveses 

pontuais no Congresso e no Judiciário, somados a inúmeras notas de repúdio. 

Ocorre que a escassez de reações mais contundentes por parte das instâncias 

dotadas de função censória, inquisitorial ou de controle encoraja novos ataques e 

omissões, que se avolumavam antes mesmo da pandemia. Os órgãos incumbidos 

de controlar a legalidade dos atos do governo cultivam uma complacência 

imprudente com atos de negligência ou de franca hostilidade contra os povos 

indígenas, negando às volumosas denúncias a mínima diligência de consideração 

em algum inquérito, descartando-as de antemão. Seja por incapacidade ou por 

falta de vontade de investigar e punir, nenhum fato parece abalar a presunção de 

inocência do Presidente da República, mesmo que ele tenha declarado 

publicamente seus objetivos e promova atos que concretizem essas intenções. 

                                                 
282 https://www.youtube.com/watch?v=HSxaYZND8tM Acesso em 9 de outubro de 2021 
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Com isso, o governo federal, que podia e devia proteger os 

indígenas, teve ampla liberdade para violar o dever de cuidado e, ao proceder 

dessa forma, praticou omissões penalmente relevantes, conforme disposto no art. 

13, § 2º, c, do Código Penal, criando e agravando riscos de ocorrência de 

resultados adversos. 

É preciso reiterar que, quando a covid-19 chegou ao Brasil, os 

indígenas já estavam cada vez mais desamparados. Suas terras mal protegidas já 

eram invadidas pelos que contavam com a lassidão dos órgãos de fiscalização e 

controle, ou sitiadas pelos que antecipavam a suspensão das salvaguardas legais. 

Durante a gestão do ex-Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, servidores 

responsáveis por operações contra o garimpo em terras indígenas foram 

exonerados, sob protesto de fiscais ambientais.283 Nesse episódio, também 

relatado pela Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da 

OAB, no documento nº 2.770, os coordenadores das operações de fiscalização 

foram exonerados em razão do êxito de operações que interromperam o 

desmatamento na Terra Indígena Ituna-Tatá, após a área desmatada ter crescido 

oito vezes de 2018 para 2019. 

Noutro episódio, operações de repressão ao garimpo ilegal chegaram 

a ser suspensas a pedido dos supostos infratores, que o Ministério afirmou serem 

os próprios indígenas.284 Seria como a polícia interromper uma operação contra o 

tráfico de drogas a pedido dos criminosos, sob o pretexto de que seriam 

moradores do local onde desejam exercer impunemente suas atividades ilegais. 

Assim, diuturnamente, o governo federal tentava encontrar formas 

de fugir ao cumprimento do seu dever de proteger os indígenas e suas terras, 

                                                 
283 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/30/governo-exonera-chefes-de-fiscalizacao-do-ibama-apos-

operacoes-contra-garimpos-ilegais.ghtml Acesso em 20 de setembro de 2021 
284 Ministério da Defesa suspende operação em terras indígenas após visita de Salles a garimpeiros - 06/08/2020 

- UOL Economia Acesso em 16 de setembro de 2021 
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violando a Constituição, as leis e os tratados firmados pelo Brasil para impor suas 

convicções integracionistas e favorecer os interesses de seus aliados. 

Até chegarmos em 2020, já havia uma tendência ao agravamento das 

violações. Quando a covid-19 se somou a essa equação, o contágio foi facilitado 

pela recusa do governo em oferecer os principais elementos de proteção, ainda 

que, reconhecidamente, alguma assistência tenha sido prestada. Mas exonerar o 

governo de responsabilidade pelos erros com base nos acertos seria como 

desculpar um sequestrador pela restrição à liberdade da vítima sob o pretexto de 

que o criminoso tenha fornecido a ela abrigo e alimento durante o cativeiro. 

Punam-se os erros, não os acertos. 

7.4 Fatores de risco e indícios de atos preparatórios para crimes de 

atrocidade contra povos indígenas 

A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou, em 2014, uma 

ferramenta útil para a identificação de fatores de risco para a ocorrência de crimes 

contra a humanidade. Trata-se do Marco para Análise de Crimes de Atrocidade285, 

que podemos aplicar ao contexto dos povos indígenas brasileiros para averiguar 

a plausibilidade da ocorrência desse crime. 

Entre os fatores de risco previstos nesse Marco, identificamos a 

presença dos seguintes no Brasil:  

- um vasto histórico de violações, que podemos identificar desde a 

colonização até os dias atuais; 

                                                 
285 Framework of Analysis for Atrocity Crimes – A tool for prevention. Ver fatores de risco 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 

e 14. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-

us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf Acesso em 27 de julho de 

2021. 
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- motivação política, consistente na constante negação da 

legitimidade da existência dos povos indígenas como grupos 

culturalmente distintos; 

- incentivos econômicos, dado que o governo endossa a cobiça de 

garimpeiros, madeireiros e fazendeiros sobre terras indígenas que 

pretendem explorar, ou já exploram ilegalmente, tendo chegado a 

tentar atribuir ao Ministério da Agricultura a competência para 

demarcar terras indígenas, num evidente conflito de interesses; 

- limitação de fatores mitigantes e preventivos, tendo sido 

restringidas a identificação, a demarcação e a homologação das 

terras indígenas, além do patrulhamento insuficiente contra 

invasores e a falta de respeito à alteridade, substituída 

ostensivamente pela pretensão integracionista; 

- indícios de circunstâncias habilitantes e de atos preparatórios, 

revelados na edição de medidas provisórias e decretos e na 

apresentação de proposições legislativas por meio das quais se 

pretende erodir o conceito de terras indígenas, permitir a sua 

exploração por não-indígenas e estabelecer critérios de 

heteroidentificação dos próprios indígenas; 

- fatores que podem servir como gatilho para violações mais sérias, 

tais como ataques armados, conflitos religiosos, incitação à 

violência, propaganda de ódio, epidemia e tentativa de exploração 

de recursos naturais por agentes externos, sob a complacência de 

órgão governamentais que deveriam atuar na defesa dos povos 

indígenas; 
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- tensão interétnica e discriminação, que já existiam antes, mas são 

atualmente estimuladas; 

- registros de intenção de eliminar grupos protegidos; 

- favorecimento e tolerância à invasão, bem como falta de ações 

eficazes para conter invasões e violência; 

- promoção de crença religiosa específica – no caso, cristã –, como 

determinante para o reconhecimento da identidade nacional, o que 

transparece no lema de campanha repetido constantemente pelo 

governo e na rejeição explícita de Jair Bolsonaro à laicidade do 

Estado, como quando disse que “não tem essa historinha de estado 

laico, é estado cristão”, somada à declaração de que “as minorias têm 

que se curvar à maioria”; 

- desumanização dos indígenas, apresentados pelo Presidente da 

República como “fedorentos”, “animais em zoológicos” e “homens 

das cavernas” caso vivam conforme seus costumes tradicionais, ou 

tratados como “falsos índios” caso adotem hábitos e instrumentos 

originários da sociedade circundante, como usar telefone celular e 

adquirir veículos, tendo, ainda, declarado que “cada vez mais o índio 

é um ser humano igual a nós”, como se já não fossem; 

- acusação reiterada de parcialidade de organizações não 

governamentais e humanitárias, acusadas, principalmente pelo 

Presidente da República e seu ex-Ministro do Meio Ambiente, 

Ricardo Salles, de buscar a internacionalização da Amazônia e de 

difamar o governo. 
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Esses atos preparatórios surtiram efeito desde antes da pandemia. 

Relatório do Conselho Indigenista Missionário referente ao ano de 2019286 

descreve como, em alguns ataques a terras indígenas, os invasores alardeavam o 

apoio do Presidente Jair Bolsonaro, sentindo-se incentivados e seguros da 

impunidade. 

Recentemente, em 28 de junho de 2021, durante reunião do 

Conselho de Direitos Humanos, a Conselheira Especial citou o Brasil em seu 

relatório, pela primeira vez na história, como foco de preocupação, 

especificamente com a situação dos indígenas, pedindo ao governo que proteja as 

comunidades e garanta a responsabilização pelos crimes cometidos.287 

Os fatores de risco analisados evidenciam que os povos indígenas 

têm a legitimidade de sua existência questionada, vivem sob risco de ataques, são 

percebidos como obstáculo ao desenvolvimento e à cobiça de agentes externos e 

são alvo de políticas integracionistas, não sendo respeitados sua identidade 

cultural e seu direito à terra, com usufruto exclusivo de suas riquezas, como 

garante a Constituição.  

Tendo o governo federal admitido sacrificar milhares de brasileiros 

para não prejudicar a economia e suas pretensões políticas, não há razão para 

supor que fosse ter escrúpulos para expor os indígenas, desde sempre 

antagonizados, aos riscos trazidos pela pandemia, como de fato fez. 

                                                 
286 https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-brasil-2019-

cimi.pdf Acesso em 21 de setembro de 2021 
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https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/STATEMENT%20SA%2047th%20Session%20of%20th

e%20Human%20Rights%20Council.pdf Acesso em 3 de outubro de 2021 



 
 

562 

É doloroso constatar que a introdução de doenças nas comunidades 

indígenas não é nem ao menos uma novidade. Na obra Armas, germes e aço: os 

destinos das sociedades humanas, o geógrafo Jared Diamond explica que: 

“Foi a história das interações entre povos distintos que deu forma ao 

mundo moderno, por meio de conquistas, epidemias e genocídio. Esses 

enfrentamentos produziram consequências que ainda não desapareceram 

depois de muitos séculos, e que continuam ativas em algumas das mais 

problemáticas áreas do mundo atual.”288 

Desde a colonização, doenças trazidas pelos europeus esvaziavam as 

áreas de indígenas, assim como o fogo “limpava” a vegetação para dar lugar a 

pastagens e plantações. Essa ferramenta era utilizada para submeter e eliminar os 

grupos considerados como obstáculos à expansão econômica. O atual governo 

repete essa crença retrógrada, de que o indígena nada mais é do que um empecilho 

ao desenvolvimento, que deve ser diluído na mestiçagem, aculturado ou 

simplesmente eliminado. Ignora a economia verde, a agroecologia e a riqueza da 

biodiversidade, que inclui conhecimentos tradicionais sobre patrimônio genético 

e variedades localmente adaptadas,289 para favorecer uma agropecuária 

ultrapassada, baseada na expansão de pastagens sobre florestas, já abandonada 

pelo agronegócio moderno, sujeitando nossos exportadores a sanções comerciais. 

O governo ostenta suas intenções anti-indígenas, traduzidas em políticas 

integracionistas ou na inobservância de seus deveres de proteger e assistir. O 

Presidente da República, num aparente narcisismo, declara repetidamente que os 

indígenas querem ser como nós, enquanto continua a vandalizar os direitos e 

garantias duramente construídos. 

Registre-se que esses atos preparatórios ou em pleno curso, inclusive 

transformados em projetos e políticas públicas, configuram perseguição 

                                                 
288 Diamond, Jared, Armas, germes e aço. [recurso eletrônico] 1. ed. – Rio de Janeiro: Record, 2017, p. 13 
289 Reconhecidos na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (Lei de Biodiversidade), especialmente em seu 

Capítulo III. 
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sistemática contra o grupo racial ou étnico, com o intuito de privar os povos 

indígenas de seus direitos constitucionais à terra, à vida e à diferença no seio de 

uma democracia plural. Dessa forma, e com o posterior agravo da pandemia, o 

governo federal sujeita os indígenas a condições passíveis de causar a destruição 

parcial da sua população, o que nos remete à definição de crimes puníveis 

conforme normas internacionais, contra a humanidade, como já mencionamos. 

7.5 Atos que caracterizam crimes contra povos indígenas no contexto da 

pandemia de covid-19 

O que distingue a morte de centenas de indígenas da morte de 

centenas de milhares de outros dos nossos concidadãos é, fundamentalmente, a 

intenção de submeter esse grupo específico da população ao risco de contágio. 

Atitudes deliberadas do governo ajudaram a produzir esse efeito, como fica 

demonstrado a partir da análise de documentos entregues à CPI. 

Entre esses documentos, estão o de nº 2.560, que consiste na 

contribuição de juristas célebres como o Prof. Miguel Reale Júnior (um dos mais 

renomados criminalistas do país), e a Dra. Sylvia H. Steiner (única brasileira a ter 

atuado como juíza do Tribunal Penal Internacional, entre 2003 e 2016), e o nº 

824, por meio do qual chega contribuição de equipe do Centro de Estudos e 

Pesquisas de Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade de Saúde Pública 

(FSP) coordenada pela Dra. Deisy Ventura (professora titular da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e coordenadora do Doutorado em 

Saúde Global e Sustentabilidade da mesma instituição) e pelo Dr. Fernando Aith 

(professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo). 
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Também são pertinentes outros documentos acessíveis ao público, 

como o alerta formulado em maio de 2020 pelo Relator Especial das Nações 

Unidas para os direitos de povos indígenas, José Francisco Cali Tzay, no sentido 

de que alguns governos estariam aproveitando a pandemia para forçar o avanço 

de projetos de agricultura, mineração e energia em terras indígenas.290 No Brasil, 

essas iniciativas estariam albergadas sob a estratégia de usar a pandemia como 

cortina de fumaça para, nas palavras do então Ministro do Meio Ambiente, 

Ricardo Salles, “passar a boiada.” 

Anexos do Documento nº 653 apresentados à Comissão pela Frente 

Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas alertam para o 

aumento dos assassinatos de lideranças indígenas durante a pandemia. Informam, 

ainda, sobre a intensificação de invasões de terras indígenas por madeireiros e por 

garimpeiros. Atestam que a distribuição a povos indígenas do chamado kit covid 

ou de seus componentes isolados – cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e 

ivermectina – constitui parte da estratégia de enfrentamento da pandemia de 

covid-19 expressamente assumida por órgãos do governo federal, enquanto 

faltam medicamentos necessários à intubação de pacientes e a garantia do acesso 

a água, a itens de higiene e a medidas que limitem contatos externos e previnam 

aglomerações. 

Com relação às medidas consideradas necessárias para o 

enfrentamento da pandemia junto aos indígenas, cabe mencionarmos o elevado 

número de vetos à Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020, que reconhece a extrema 

vulnerabilidade desses povos e estabelece medidas de apoio à sua saúde. Os vetos, 

alguns dos quais foram posteriormente derrubados pelo Congresso Nacional, 

incidiam sobre dispositivos que garantiam o direito de acesso universal à água 

                                                 
290 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E Acesso em 

20 de setembro de 2021 
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potável, a distribuição de materiais de higiene, limpeza e desinfecção, oferta 

emergencial de leitos hospitalares e de UTI, aquisição de ventiladores, abertura 

de créditos extraordinários para atender à saúde indígena, elaboração e 

distribuição de materiais informativos sobre a pandemia (inclusive em línguas 

indígenas), provimento de acesso à internet para evitar deslocamentos, 

distribuição de cestas básicas e de insumos agrícolas, elaboração de planos de 

contingência para contato com indígenas isolados, elaboração de planos de 

contingência para surtos e epidemias entre povos de recente contato, bem como 

facilitação do acesso ao auxílio emergencial em áreas remotas para evitar 

deslocamentos, entre outras medidas. 

Longe de configurar excessos, as medidas vetadas correspondem a 

requisitos de atenção global à saúde já reconhecidos há décadas na Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, cujo art. 19-F, referente ao Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena, tem o seguinte teor: 

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade 

local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser 

adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma 

abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à 

saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação 

de terras, educação sanitária e integração institucional. 

Note-se que a demarcação das terras e o resguardo ao meio ambiente, 

entre outros elementos, são expressamente previstos como aspectos pertinentes à 

saúde indígena, mas o governo federal limitou sua ação à assistência social e 

sanitária, esta última agravada pelo endosso ao tratamento precoce, que muitos 

usam como alternativa às medidas preventivas realmente eficazes. 

No documento nº 2.698, trazido à CPI pelo Senador Fernando 

Bezerra, os juristas Ives Gandra da Silva Martins, Samantha Ribeiro Meyer Pflug-

Marques, Adilson de Abreu Dallari e Dirceu Torrecillas Ramos atestam ser 
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“incontestável que o Governo Federal adotou uma política de natureza 

eminentemente assistencial e de suporte aos povos indígenas”, sob a forma de 

remessas de insumos, alimentos e serviços de saúde. Ainda assim, é forçoso 

constatar que o caráter assistencial é insuficiente à luz do disposto no supracitado 

art. 19-F da Lei nº 8.080, de 1990, que impõe uma perspectiva global e 

multifatorial, incluindo aspectos ambientais e demarcatórios, entre outros, que 

foram abertamente negados pelo Presidente da República, por seus ministros e 

demais subordinados nas respectivas áreas de atuação. A afirmação dos 

pareceristas corrobora nossa percepção de que aspectos vitais foram omitidos. 

A insuficiência dessa abordagem também é atestada pela nota de 

repúdio da INA – Indigenistas Associados, trazida à atenção da CPI pela OAB. 

A nota afirma que “a Funai definiu como sua única meta global a distribuição de 

cestas de alimentos, assumindo o assistencialismo como política de governo. 

Somos todos testemunhas de que políticas públicas construídas por décadas 

foram esvaziadas. É preciso resgatar as políticas de demarcação de terras, direitos 

sociais e gestão territorial e ambiental.” 

A documentação analisada pela CPI demonstra que o governo estaria 

disposto a oferecer alguma assistência, como cestas de alimentos291 e a proteção 

ilusória do kit-covid, – talvez buscando esquivar-se da acusação de negligência 

deliberada –, mas resistiu a cumprir seu dever de garantir aspectos fundamentais 

e realmente eficazes para prevenir a covid-19 entre os indígenas, como o acesso 

à água e a proteção às terras. Esse conjunto de atitudes indica que, com relação 

                                                 
291 Com relação às cestas de alimentos, registre-se que sua composição é rica em açúcar e alimentos 

ultraprocessados, pobre em proteínas e mal adaptada aos hábitos alimentares indígenas. Houve, de fato, alguma 

adaptação, como o fornecimento de farinha de mandioca ou de trigo conforme a região do país à qual as cestas 

se destinam, mas a padronização do fornecimento de itens como macarrão, estranho a muitos indígenas, e café, 

inclusive em regiões onde é tradicional o consumo de mate (exceto no Mato Grosso do Sul, onde foi oferecido), 

ilustra a escassez de diálogo entre o governo e os indígenas e a falta de articulação com o Programa de 

Aquisição de Alimentos. 
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aos indígenas, o governo tratou o vírus não como um risco, mas como uma 

oportunidade. 

Nesse sentido está o alerta emitido pelo Ministério Público Federal, 

ainda em abril de 2020, sobre a necessidade de que o Executivo adotasse medidas 

para a proteção das terras indígenas diante da ameaça da covid-19. Reconhecendo 

que doenças respiratórias virais são vetores históricos de genocídio entre esses 

povos, a Procuradoria da República no Distrito Federal recomendou que, além de 

fornecer alimentos e produtos de higiene, o Executivo reforçasse as equipes de 

saúde e a rede de atendimento hospitalar, promovesse condições de comunicação 

e de transporte dos enfermos, criasse estratégias para que os indígenas não 

precisassem se deslocar para ter acesso a serviços e produtos, e promovesse 

medidas de proteção territorial em todas as terras indígenas identificadas ou 

delimitadas, declaradas ou homologadas, de modo a impedir invasões ou retirar 

invasores, especialmente garimpeiros e madeireiros, a fim de prevenir o contágio 

dos indígenas pelo novo coronavírus.292 

Esse aviso, somado aos já mencionados e outros mais, prova que o 

governo tinha sido notificado sobre o perigo que pairava sobre os povos 

indígenas. A intenção de causar dano, contudo, já estava presente. Mas mesmo 

que não estivesse, a indiferença ao dano também configuraria dolo. 

Os juristas capitaneados pelo Dr. Ives Gandra da Silva Martins 

afirmam, mais de uma vez, que o dolo é elemento essencial para a prática dos 

crimes apontados no contexto da pandemia. Rejeitam que o Presidente da 

República tenha tido intenção de causar morte, apontando a sua defesa do 

tratamento precoce como evidência da tentativa de salvar vidas. Contudo, não 

atentam para o fato incontroverso de que o Presidente sempre foi partidário das 

                                                 
292 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/covid-19-2013-mpf-recomenda-acoes-emergenciais-

de-protecao-a-saude-dos-povos-indigenas Acesso em 7 de outubro de 2021 
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teses espúrias da imunidade de rebanho por contágio e do tratamento precoce. Ao 

longo de 2020, essas ideias passaram de hipóteses desprovidas de evidências para 

entendimentos expressamente rechaçados pela comunidade científica. A 

confiança num tratamento supostamente infalível não passa de um talismã, que 

encoraja as pessoas a se expor ao contágio, de modo que constitui mais um 

problema do que uma solução. 

Ainda quanto ao dolo, não se pode dizer que o Presidente da 

República tenha desejado a morte de pessoas na população em geral, mas assumiu 

conscientemente esse risco ao defender a imunidade de rebanho facilitada pela 

fantasia do tratamento precoce, e ao promover o desrespeito às medidas 

preventivas, como isolamento, uso de máscaras e vacinação, das quais desdenha 

até o presente em suas declarações públicas e postagens. Já com relação aos 

indígenas em especial, a intenção criminosa é revelada pelas inúmeras 

declarações de desprezo e aversão, pelo objetivo manifesto de assimilar e integrar 

sem respeitar a alteridade e a dignidade das culturas indígenas, pela cobiça às 

riquezas das terras indígenas, pelos atos preparatórios praticados desde o início 

do mandato, pela recalcitrância em cumprir as ordens judiciais que chamam o 

governo à responsabilidade de proteger, pelas constantes tentativas de corroer as 

garantias legais das terras indígenas e pela instigação aos invasores. Vale reiterar 

que, em 1998, o então Deputado Federal Jair Bolsonaro chegou a lamentar que 

os indígenas não tenham sido exterminados. 

Não há disfarce suficiente para encobrir a disposição confessa do 

Presidente da República de atingir os indígenas. Mesmo se a assistência prestada 

bastasse e o tratamento precoce fosse mais do que uma miragem, o discurso de 

ódio e o assédio constante revelam a sanha hostil contra os indígenas, movida por 

cobiça e intolerância. Esse propósito foi traduzido em atos e omissões, das quais 

uma das mais repulsivas foi a rejeição ao fornecimento de água. 
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Um dado relativo à recusa ao fornecimento de água é 

particularmente ilustrativo: as informações prestadas pelo Ministério da 

Cidadania à CPI em resposta ao Requerimento nº 409, de 2021, de autoria dos 

Senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, inclui a Nota Técnica nº 

57/2021, da Coordenação-Geral de Acesso à Água, daquela Pasta. Essa Nota 

informa que o Programa Cisternas, que atende às terras indígenas, foi 

interrompido em 2020, durante a gestão do Ministro Onyx Lorenzoni. E o motivo 

alegado para essa decisão, veja-se bem, foi a pandemia, pois a Portaria nº 419, de 

17 de março de 2020, do Presidente da Funai, teria restringido a entrada em terras 

indígenas aos serviços essenciais, que incluiriam os necessários à sobrevivência 

da comunidade, exemplificando o atendimento à saúde, a segurança, a entrega de 

gêneros alimentícios, de medicamentos e combustíveis. Supor que o combustível 

seja mais importante do que a água é um disparate. Toda vida depende da água, 

tanto mais no contexto da pandemia, quando a higiene pessoal tem peso ainda 

maior como fator de prevenção ao contágio. Somado ao veto presidencial ao 

acesso universal à água, previsto no texto originalmente aprovado pelo 

Legislativo para a Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020, a interrupção desse 

programa demonstra a intenção mal dissimulada de submeter esse grupo a 

condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos 

– ou, no caso, à água –, com vista a causar a destruição dessa parte da população, 

que é hipótese de crime de extermínio prevista no art. 7º, parágrafo 2, b, do 

Estatuto de Roma, como parte de um ataque sistemático, multivetorial. O ex-

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deve responder por suas decisões nesse 

contexto.  

Diante das muitas falhas na política de enfrentamento à pandemia 

junto aos povos indígenas e da preocupação com a rápida interiorização da 

doença, que prenunciavam um desastre, no dia 8 de julho de 2020, o Ministro 

Luís Roberto Barroso, relator da ADPF nº 709, de 2020, reconhecendo a ausência 
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de “notícia de um planejamento de criação de barreiras como medida de proteção 

aos povos em isolamento e de contato recente”, deferiu parcialmente as medidas 

cautelares postuladas pelos autores para o fim de determinar ações como a criação 

de barreiras sanitárias, conforme plano a ser apresentado pela União, e a inclusão, 

no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos 

Indígenas, de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores, ou 

de providência alternativa apta a evitar o contato. Mas alertava para a 

insuficiência do plano, nos seguintes termos: 

2. A segunda versão do Plano Geral deixa de dispor, com 

objetividade e detalhamento adequados, sobre as ações a serem 

implementadas, metas, critérios, indicadores e cronograma de execução, 

silenciando, ainda, sobre um conjunto de matérias essenciais, já 

anteriormente apontadas. O documento é, ainda, genérico e vago, o que 

inviabiliza o monitoramento da sua implementação. Convergência das 

manifestações de ABRASCO, FIOCRUZ, APIB, PGR, DPU e CNJ em tal 

sentido. Não homologação do Plano Geral. 

Em 31 de agosto de 2020, o Ministro Barroso homologou 

parcialmente o Plano de Barreiras Sanitárias apresentado pela União, ordenando 

o ajuste de alguns pontos do documento – em especial: a inclusão de determinadas 

comunidades indígenas entre aquelas de atendimento prioritário, em razão da 

maior vulnerabilidade; a tomada de providências para que povos indígenas 

situados em áreas não homologadas fossem protegidos; a antecipação, de 

dezembro para setembro ou outubro de 2020, do cronograma de implantação das 

barreiras sanitárias em algumas comunidades indígenas; a garantia de 

participação de representantes das comunidades indígenas nas decisões tomadas 

por salas de situação locais; o detalhamento do plano, que deveria indicar, para 

cada ação, o que, por quem, quando e como seria feito, mas incertezas se arrastam 

até hoje. 

Conforme consta nos documentos nº 824, do Cepedisa, e nº 2.560, 

da comissão de juristas coordenada pelo Prof. Miguel Reale Júnior, em setembro 
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de 2020, o DSEI – Rio Tapajós alerta que mais de 10% dos indígenas Munduruku 

estariam diagnosticados com covid-19, tendo alcançado índices de reprodução 

acima de 1,50, o que significaria um alto risco de dispersão da doença. Como já 

relatado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, atenta a essa situação 

concedeu medidas cautelares em favor dos Munduruku, solicitando ao Brasil que 

adotasse as medidas de proteção cabíveis. Observou, ainda, que no contexto da 

pandemia os indígenas, inclusive aqueles que optam por viver em relativo 

isolamento, estariam em frequente contato com terceiros não autorizados nas 

terras que habitam, os quais seriam potenciais vetores da doença. Poucos meses 

depois, nova medida cautelar, com conteúdo semelhante, seria concedida em 

favor dos indígenas Guajajara e Awá, entre os quais haveria estimativas de 

contágio da ordem de, respectivamente, 50% e 8%. 

A comissão liderada pelo Prof. Miguel Reale Júnior comenta a 

situação da política indigenista, no final de 2020, nos seguintes termos: 

A deliberada omissão em relação aos povos indígenas é comprovada 

não apenas por um estrangulamento orçamentário do órgão, mas pela 

inexecução do orçamento a ele destinado. Dados do INESC apontam uma 

morosidade significativa nos gastos do orçamento, o que é especialmente 

preocupante no contexto da pandemia.293 

Ainda em 2020, a segunda versão do Plano Geral para 

Enfrentamento e Monitoramento da covid-19 para Povos Indígenas teve sua 

homologação negada em 21 de outubro, e a terceira versão foi rejeitada em 18 de 

dezembro do mesmo ano, em razão de o Ministro Barroso entender que as 

medidas previstas ainda eram insatisfatórias e insuficientemente claras: 

“Impressiona que, após quase 10 meses de pandemia, não tenha a União logrado 

                                                 
293 Com dados extraídos de: INESC. Balanço Semestral do Orçamento Geral da União. Janeiro/Junho de 2021: 

https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2021/07/BGU-1o-Semestre-2021_Versao-Final-1.pdf Acesso em 

17 de setembro de 2021. 
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o mínimo: oferecer um plano com seus elementos essenciais, situação que segue 

expondo a risco a vida e a saúde dos povos indígenas.”  

Nova versão foi apresentada em janeiro de 2021, tendo o Ministro 

Barroso, em 16 de março, determinado a apresentação de Plano de Isolamento de 

Invasores e de Plano de Monitoramento, por considerar ainda insatisfatórias e 

vagas as medidas apresentadas pelo governo. No ensejo, declarou a 

inconstitucionalidade da Resolução nº 4, de 2021, da Funai, que dispunha sobre 

a heteroidentificação dos povos indígenas e determinou a inclusão dos indígenas 

localizados em terras não-homologadas e os que vivam em contexto urbano com 

barreiras de acesso ao SUS no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. 

Destaque-se que o governo ainda hoje responde às acusações de 

negligência afirmando que incluiu os indígenas no grupo prioritário de vacinação, 

mas está documentado que o fez apenas por determinação judicial, à qual resistiu, 

pois pretendia vacinar apenas os aldeados em terras já homologadas – excluindo 

42% dos indígenas, que vivem fora dessas terras, segundo dados do Censo de 

2010, sendo que esse percentual supera 90% em alguns estados.294 Convém 

mencionar, ainda, que, em abril de 2020, aproximadamente metade dos indígenas 

residia em municípios com alto risco de contágio, podendo chegar, no Sul e 

Sudeste, a 70% da população indígena em meio urbano295. Isso evidencia a 

ruptura na relação direta que deve haver entre vulnerabilidade e prioridade. 

Em 5 de abril de 2021, o Ministro Barroso ainda prorrogaria o prazo 

para apresentação de novo Plano de Isolamento, frisando a importância de que 

essa medida fosse executada após vários meses de vigência da cautelar. No dia 

                                                 
294 https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2012/08/ibge-423-dos-indios-vivem-fora-de-terras-reconhecidas 

Acesso em 7 de outubro de 2021 
295 Conforme o relatório intitulado Risco de espalhamento da COVID-19 em populações indígenas: considerações 

preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica, de autoria do Núcleo de Métodos Analíticos 

para Vigilância Epidemiológica do PROCC/Fiocruz e EMAp/FGV e do Grupo de Trabalho sobre Vulnerabilidade 

Sociodemográfica e Epidemiológica dos Povos Indígenas no Brasil à Pandemia de COVID-19. 
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17 de maio, o Ministro Barroso determinou que a quarentena de 14 dias fosse 

aplicada apenas para o ingresso em terras de povos indígenas isolados e de recente 

contato. Ressaltou, ainda, a importância de atendimento a todos os indígenas, e 

não apenas aos habitantes de terras homologadas, tendo em vista as declarações 

do Presidente da República de que não demarcaria novas terras, o que deixaria os 

indígenas abandonados à própria sorte em meio à pandemia, expondo-os ao risco 

de extermínio. 

No dia 24 de maio de 2021, ao apreciar Tutela Provisória Incidental 

referente a ataques armados promovidos por garimpeiros e outros invasores em 

terras dos povos Yanomami e Munduruku, além de devastação, desnutrição, 

contágio por mercúrio e ilícitos de toda ordem, o Ministro Barroso registrou 

recalcitrância, falta de transparência e atos protelatórios da União quanto à saúde, 

à vacinação e à proteção dos povos atacados pelos invasores e assolados pela 

pandemia. Determinou, então, que a União adotasse todas as medidas necessárias 

para proteger a vida, a saúde e a segurança dos povos Yanomami e Munduruku, 

deslocando todo o efetivo necessário, sendo vedada a divulgação de datas e outros 

elementos que pudessem comprometer o sigilo das operações. Autorizou 

expressamente, ainda, a destruição de equipamentos, produtos, subprodutos e 

instrumentos utilizados em infrações, pelos fiscais ambientais, sem necessidade 

de aprovação de autoridade administrativa hierarquicamente superior. 

Na mesma ocasião, o Ministro Barroso cita uma Nota Técnica do 

Grupo de Trabalho em Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), que ilustra bem os riscos que já se instalavam: 

Nesse sentido, vale transcrever Nota Técnica do Grupo de Trabalho em 

Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, 

de 17.05.2021 (doc. 1103), dando conta da gravidade da situação de saúde 

e de contágio de tais comunidades: “O acirramento da crise sanitária no 

contexto da pandemia da Covid-19 Conforme descrevemos anteriormente, 

a situação nutricional dos povos indígenas se caracteriza por um cenário 
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de desnutrição crônica em menores de cinco anos. Também estão bem 

descritas na literatura as correlações entre garimpo e o aparecimento de 

surtos epidêmicos de malária em povos indígenas, que vem afetando 

particularmente os menores de 10 anos. Além da malária, a presença do 

garimpo nos territórios tradicionais tem elevado os níveis de exposição e 

contaminação por mercúrio nessas populações, tanto de adultos como de 

crianças. Os fatores acima mencionados atuando sinergicamente 

conformam um conjunto de vulnerabilidades socioambientais que afetam 

negativamente a saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia, 

podendo criar condições para o agravamento nos casos de COVID-19. Por 

outro lado, é importante que esteja claro que tudo indica que está se 

atingindo um novo pico de agravamento da emergência sanitária do povo 

Yanomami e que pode se reproduzir em outros territórios. O conjunto de 

dados e notícias que temos acompanhado mostra um cenário que se 

assemelha a tragédia decorrente da invasão garimpeira, denominada 

“corrida do ouro”, iniciada em 1987. Naquele momento, a transmissão de 

doenças, como a malária, e a fome assolaram os Yanomamis, chegando a 

haver relatos de que entre 15 e 20% da população fora exterminada 

naquele período (Pithan et al, 1989). Em regiões com presença intensa de 

garimpo, comunidades inteiras praticamente desapareceram ou tiveram 

sua estrutura demográfica comprometida (Confalonieri, 1990).” 

Ao mencionar novamente essa etnia, cabe um alerta sobre a ousadia 

dos criminosos que se sentem politicamente amparados para invadir terras 

indígenas: Pedro Emiliano Garcia, condenado no caso do Massacre de Haximu, 

chegou a ser novamente detido pela Polícia Federal, em operação da qual também 

participaram o Exército Brasileiro, o Ibama, a Anatel e a Polícia Militar de 

Roraima, por praticar garimpo ilegal na mesma região onde cometera, 25 anos 

antes, o crime de genocídio.296 

As ameaças eram, portanto, bem conhecidas e documentadas, e 

vinham gerando preocupações crescentes nos últimos anos. A Conselheira 

Especial das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu 

Nderitu, declarou que monitora, desde 2018, a situação do Brasil sob a 

perspectiva da responsabilidade de proteger.297 Em novembro de 2019 – portanto, 

                                                 
296 PF prende em Roraima único brasileiro vivo já condenado por genocídio (amazonasatual.com.br) Acesso em 

16 de setembro de 2021 
297 https://apublica.org/2021/08/nao-ha-um-unico-genocidio-que-nao-tenha-sido-precedido-por-discursos-de-

odio/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=nderitu Acesso em 19 de setembro de 2021 
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antes da pandemia – o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) e 

a Comissão Arns denunciaram o Presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Penal 

Internacional pela prática, ou incitação, de crimes contra a humanidade e atos que 

levam ao genocídio de comunidades indígenas e tradicionais, citando 

especificamente o assassinato de líderes indígenas, a violência a comunidades, o 

desmatamento e o desmantelamento de órgãos estatais encarregados de 

supervisionar a atuação governamental e a proteção ao meio ambiente. A 

violência letal contra indígenas apresentava tendência de crescimento,298 mas 

ainda constituía, anualmente, uma fração do morticínio que viria a ser causado 

pela covid-19. Desde então, já durante a pandemia, novas denúncias ao Tribunal 

registram esse agravamento. 

Em 13 de setembro de 2021, a Alta Comissária das Nações Unidas 

para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou preocupação com a 

situação dos indígenas brasileiros. Especificamente, citou ataques de garimpeiros, 

a tentativa de legalizar empreendimentos em terras indígenas e proposições 

tendentes a limitar o conceito de terras demarcadas. Também pediu às autoridades 

brasileiras que revertam as políticas que afetam negativamente os povos 

indígenas e não se retirem da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. 

Enquanto se cobrava do governo o cumprimento de seus deveres 

constitucionais e legais, centenas de indígenas morreram. Considerando, ainda, 

que a covid-19 vitimou diversos anciãos – que são, nas comunidades indígenas, 

a memória viva da língua, dos conhecimentos tradicionais e dos costumes –, 

muito desse patrimônio imaterial foi parcial ou totalmente perdido com o 

desaparecimento desses seus guardiões, o que é uma perda para toda a 

                                                 
298 https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38443&Itemid=6 Acesso 

em 20 de setembro de 2021 
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humanidade. Podemos citar, a título exemplificativo, a perda de Ariká, que era o 

último homem do povo Juma; o falecimento do ancião Cidaneri Xavante, 

considerado uma enciclopédia viva e filho do histórico cacique Apöena; e a morte 

do célebre cacique Aritana Yawalapiti, que era um dos últimos falantes de sua 

língua ancestral e conhecedor de outros quatro idiomas tradicionais. Em 2020, o 

famoso ritual do Kuarup, que homenageia os mortos, foi cancelado pela primeira 

vez em cinco décadas, devido à covid-19. A perda de referências e lideranças, 

somada à restrição dos rituais coletivos e do contato intergrupal e intergeracional, 

agrava as ameaças à reprodução cultural dos indígenas. 

Enquanto esses prejuízos se avolumavam, o governo federal seguia 

adotando medidas ineficazes, ou sonegando a devida proteção. Documentos 

analisados pela CPI permitiram identificar a distribuição, para os indígenas, de 

medicamentos ineficazes que aumentam o risco de contágio por descuido, pois 

criam a ilusão de que existe uma cura disponível e segura, fazendo com que as 

pessoas abandonem as medidas não-farmacológicas de prevenção, como higiene, 

uso de máscara e distanciamento social. Cloroquina e azitromicina foram 

distribuídas a comunidades indígenas, conforme consta em tabelas que compõem 

resposta da Sesai a questionamentos da CPI, no Documento nº 1.426, sob a 

alegação de que seriam destinadas ao uso conforme as respectivas indicações em 

bula, mas também poderiam ser ministradas a pacientes de covid-19 por decisão 

destes em conjunto com os seus médicos. O Ministério da Saúde e a Sesai 

participaram, portanto, da cadeia do tratamento precoce, fornecendo os 

medicamentos, mas terceirizam aos médicos a responsabilidade pelo seu uso. 

Conforme reportagem do portal G1299, o uso desses medicamentos 

para tratar a covid-19 em indígenas teria sido confirmado pelo capitão do Exército 

                                                 
299 Coordenador de Saúde contradiz governo federal e aponta uso de cloroquina para tratar Covid-19 em 

indígenas de Roraima | Roraima | G1 (globo.com) Acesso em 5 de setembro de 2021 
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Tárcio Alexandre da Matta Pimentel, designado Coordenador Distrital de Saúde 

Indígena – Leste de Roraima, em audiência por videoconferência com o 

Procurador da República Alisson Marugal, em 2 de julho de 2020. O próprio site 

do Ministério da Saúde300 admite a distribuição desses medicamentos, arrolados 

junto a itens realmente úteis para o combate à pandemia, como máscaras, álcool 

em gel, luvas e testes. Desde o início daquele mês, a Organização Pan-Americana 

da Saúde e a Organização Mundial da Saúde já advertiam sobre a inexistência de 

evidências científicas de benefício do uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina 

no tratamento da covid-19, tendo emitido alertas sobre efeitos colaterais desses 

medicamentos. 

Ainda com relação ao kit covid, no Ofício nº 

1130/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS, da SESAI/MS, de 15 de setembro de 2020, 

o Secretário Substituto da SESAI, Sr. Rodrigo dos Santos Santana, informa que 

foram montados kits com azitromicina e ivermectina para atender aos casos 

sintomáticos nas aldeias sob responsabilidade do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) Vilhena (informações constantes no processo nº 

25062.000273/2020-11, despacho nº 0016569816). O mesmo ofício informa, 

ainda, com relação ao povo Paiter Suruí, que o DSEI Vilhena adotava como 

estratégia de tratamento da covid-19 o uso de kit covid em todos os casos 

sintomáticos, além do tratamento com ivermectina em todas as aldeias onde 

houvesse confirmação de casos. Por meio do Ofício nº 

4329/2021/ASPAR/GM/MS e seus anexos, o Ministério da Saúde buscou se 

desvencilhar da responsabilidade por tais decisões ao responder ao Requerimento 

nº 408, de 2021, de autoria dos senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, 

mas objetivamente forneceu os medicamentos e defendeu a autonomia do médico 

para adotar tal tratamento, mesmo sem respaldo na ciência médica, usando como 

                                                 
300 Governo do Brasil leva atendimento de saúde a indígenas (saude.gov.br). Acesso em 28 de julho de 2021. A 

matéria original foi retirada do site principal do Ministério da Saúde. 
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fundamento o parecer provisório do Conselho Federal de Medicina datado de 16 

de abril de 2020, sendo que volumosas evidências da ineficácia da cloroquina e 

da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19 se acumularam desde meados 

de 2020. O Conselho ainda não revisou sua opinião, mesmo diante de novas 

provas. Destarte, considerando que o médico só atua como tal enquanto aplica a 

ciência médica, sua autonomia profissional não pode se sobrepor ao 

conhecimento científico disponível, sob pena de incorrer em prática temerária e 

curandeirismo. 

Por mais que o Ministério da Saúde continue a negar que tenha 

favorecido essas práticas, o documento 0020681932, encaminhado na resposta ao 

Requerimento supracitado, aponta a aquisição de 80.500 comprimidos de 

azitromicina e 24.000 comprimidos de ivermectina, medicamentos associados ao 

kit covid, e o documento 0020681962 aponta a aquisição de 48.500 comprimidos 

de azitromicina para o Dsei Vilhena, que admitiu expressamente o uso do kit 

covid. 

As informações oficiais sobre a distribuição desses medicamentos 

são vagas e desencontradas. Recentemente, em resposta a requerimento de 

informações de autoria do Senador Humberto Costa, contida no documento nº 

2.742, a Sesai faz referência a operações interministeriais de assistência aos 

indígenas. A lista de insumos e medicamentos distribuídos nessas operações não 

inclui cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, o que contrasta com respostas 

anteriores contidas nos documentos nº 542 e nº 1.426. Mas há, na lista da Sesai, 

registro de distribuição de milhares de frascos de azitromicina, que é um 

antibiótico utilizado contra outras enfermidades e faz parte do chamado kit-covid. 

Assim, com a complacência do Conselho Federal de Medicina, o 

Ministério da Saúde adotou uma defesa ferrenha da autonomia dos médicos, mas 
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não do vasto consenso da medicina científica, que passou a desaconselhar o 

tratamento precoce ainda em meados de 2020. Com isso, deixou os indígenas 

ainda mais vulneráveis. 

Mas essa não foi a única forma pela qual o governo federal expôs a 

saúde dos indígenas a riscos evitáveis. Enquanto fazia campanha de um 

tratamento ineficaz, o Presidente da República criticava as vacinas, que 

comprovadamente salvam vidas. 

Os boatos espalhados pelo Presidente da República, de que a vacina 

faria mal à saúde, mudaria o sexo das pessoas ou as transformaria em jacarés, por 

mais disparatados que sejam, ganham força e credibilidade emprestados pela 

autoridade presidencial. Esses argumentos foram capilarizados nas redes pelos 

apoiadores do Presidente, tendo chegado às comunidades indígenas por rádio e 

por aplicativos de mensagens. Há registros de líderes religiosos que endossaram 

o discurso, estimulando muitos indígenas, especialmente os convertidos, a rejeitar 

a imunização. São abundantes as provas indiciárias de que a cadeia de 

desinformação produziu resultados concretos, da boca do Presidente da 

República até o braço dos indígenas. Ao instigar os indígenas a recusar a vacina, 

agiram para limitar o acesso a esse importante recurso de preservação da vida, 

sendo possível remeter tal conduta ao crime de extermínio conforme definido no 

art. 7º, parágrafo 1, b, e parágrafo 2, b, do Estatuto de Roma. 

Com efeito, o Ofício nº 17/2021, da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, datado de 25 de março de 2021, relata 

ao Ministério Público Federal vários casos nos quais indígenas teriam recusado a 

vacinação em razão de notícias falsas e alarmistas propagadas por pastores e 

missionários de diversas igrejas evangélicas. Alguns dos temores inculcados nos 

indígenas por esses representantes religiosos, relatados por agentes de saúde, 
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seriam a transformação em jacarés ou em homossexuais, o uso dos indígenas 

como cobaias de vacinas e a implantação de chips. Todas essas mentiras foram 

propagadas publicamente pelo Presidente Bolsonaro. 

Segundo um representante da Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), pastores teriam disseminado a 

mensagem de que a vacina “não é de Deus”, orientando os indígenas a recusar o 

imunizante. Tais boatos, espalhados presencialmente e por meio de radiofonia e 

aplicativos de troca de mensagens, estariam levando muitos indígenas a rejeitar a 

vacina e gerando conflitos no seio dos povos. A Coiab solicitou, portanto, 

investigação do MPF sobre o impacto dessa campanha de desinformação e 

punição dos responsáveis. A Procuradoria da República no Município de Balsas, 

Estado do Maranhão, informou que o DSEI-MA estava ciente da campanha de 

desinformação promovida por figuras religiosas, encaminhando informação no 

sentido de que os profissionais de saúde se esforçavam para superar tal problema, 

conforme consta no Ofício nº 107/2021/MA/DIASI/MA/DSEI/SESAI/MS. 

Na resposta do Ministério da Saúde ao Requerimento nº 408, de 

2021, de autoria dos senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, a Sesai 

informa que desenvolveu um Plano de Sensibilização das comunidades indígenas 

com maior índice de recusas à vacinação, reconhecendo expressamente que a 

imunização está fragilizada devido a “diversas fake news que circulam nas mídias 

de acesso digital, causando impacto significativo na aceitação da vacina 

disponível para o público-alvo.” Segundo relatos de servidores de Dseis juntados 

à resposta, em diversas comunidades houve indígenas que recusaram a vacina 

com receio de que “homem vira mulher e a mulher vai virar homem”301, ou 

disseram ter medo de ser cobaias de vacinas inseguras, ou mostraram vídeos 

                                                 
301 Cf. relatos constantes do Plano de Sensibilização e Conscientização sobre a Imunização contra a covid-19 nas 

Aldeias do DSEI Médio Rio Purus. 
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amadores em que pessoas vacinadas se transformavam em jacarés, ou declararam 

suspeitar da presença de chips (inclusive “chip da besta”) e de restos mortais 

humanos na vacina, ou ouviram boatos sobre o óbito de pessoas durante a fase de 

testes das vacinas. Aqui, novamente, vemos os ecos das teorias conspiratórias do 

Presidente da República. 

A influência negacionista de alguns missionários e a resistência de 

algumas lideranças indígenas são fatores que, objetivamente, prejudicam a 

imunização. O esforço das equipes de saúde é sabotado desde o Palácio do 

Planalto, onde o obscurantismo se reveste da autoridade presidencial. Isso traz 

ambiguidade e desconfiança para políticas públicas essenciais à preservação da 

vida, que deveriam ser claras, decisivas e seguras. Fica evidente, ainda, que 

alguns dos argumentos apresentados pelos indígenas recalcitrantes correspondem 

precisamente a declarações do Presidente da República contra a vacinação, ou 

contra vacinas específicas, o que pode configurar crime contra a saúde pública e, 

no caso específico dos povos indígenas, mais um elemento que demonstra o nexo 

causal nos crimes contra a humanidade, pois submete intencionalmente esse 

grupo a condições capazes de ocasionar sua destruição total ou parcial. 

Passando para outro problema, houve ao menos um caso no qual 

agentes de saúde foram enviados a comunidades indígenas estando infectados, 

ensejando questionamentos à Sesai. Os ofícios nº 41/2020, da coordenadora da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Deputada 

Joenia Wapichana, e nº 17/2019, do Conselho do Povo Indígena Ingarikó, ambos 

de julho de 2020, noticiam que membros de equipes de saúde enviadas a 

comunidades indígenas foram diagnosticados com covid-19 após o ingresso na 

comunidade, não sendo testados antes do embarque, o que resultava em risco para 

as comunidades, em desatendimento e em desperdício de recursos públicos com 

o seu transporte aéreo. 
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O Ofício nº 44/2020, da Deputada Joenia Wapichana, noticia a morte 

de pelo menos dez indígenas Cinta-Larga, inclusive caciques e um sobrevivente 

do Massacre do Paralelo 11, por não resistirem ao procedimento de intubação 

sem os medicamentos necessários. Informa, ainda, que a falta de testagem entre 

os Cinta-Larga levou ao contágio descontrolado de indígenas e de profissionais 

de saúde, pois impediu a identificação e o isolamento dos infectados para evitar 

o alastramento da doença. Relatório de enfermagem da Casa de Saúde indígena 

Cuiabá informa que o indígena Kukaren Cinta-Larga, diante de aumento da 

temperatura corporal e baixa saturação de oxigênio no sangue, foi tratado com 

azitromicina, ivermectina, acetilcisteína e dipirona, na UPA Pascoal Ramos, 

mesmo antes do diagnóstico de covid-19, que seria confirmado apenas dias 

depois, ao longo dos quais os sintomas continuaram a se agravar. A Deputada 

Joenia Wapichana alerta que o governo não usou os recursos de que dispunha 

para prestar atendimento eficiente às comunidades indígenas. 

O Ofício Circular nº 63/2020, da Deputada Joenia Wapichana, de 29 

de dezembro de 2020, noticia a ocorrência de um show do cantor Wanderley 

Andrade dentro de garimpo ilegal na Terra indígena Yanomami, próximo à 

tríplice fronteira com a Venezuela e a Guiana, tendo o cantor divulgado em redes 

sociais vídeos que mostram a estrutura do evento: bar, apartamentos utilizados 

para prostituição e pista de pouso. A Deputada Joenia Wapichana alerta que o 

garimpo gera danos à União e ao meio ambiente, ameaçando o povo Yanomami. 

Em 24 de março de 2021, a Deputada Joenia Wapichana questiona o 

Ministério da Saúde e a SESAI, por meio do Ofício nº 16/2020/FPMDDPI, sobre 

orientação do uso do kit covid e de ivermectina em comunidades indígenas. A 

resposta da SESAI, no Ofício nº 871/2021/SESAI/GAB/SESAI/MS, de 6 de abril, 

informa sobre a vacinação no Estado de Roraima e não faz menção ao kit covid, 

que fora objeto de indagação pela parlamentar. Uma semana mais tarde, a 
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Deputada envia o Ofício Circular nº 20/2021 ao Ministério da Saúde e ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhando denúncia da Hutukara 

Associação Yanomami de que equipes do DSEI-Y estariam desviando vacinas 

destinadas a indígenas para garimpeiros, em troca de ouro. 

Ainda com relação à vacina, o documento nº 2.742, de resposta do 

Ministério da Saúde e da Sesai ao Requerimento de Informações nº 1.297, de 

autoria do Senador Humberto Costa, inclui uma lista que indica 558.245 doses 

aplicadas até 25 de agosto de 2021. Nessa lista, constam milhares de doses 

aplicadas em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, 

cozinheiros e auxiliares, idosos institucionalizados, psicólogos, assistentes 

sociais, odontologistas, técnicos de odontologia, pessoas com deficiência, 

pessoas com idade entre 18 e 64 anos, motoristas de ambulância, farmacêuticos, 

seguranças, nutricionistas, profissionais e auxiliares de limpeza, agentes de 

combate a endemias, ribeirinhos, indivíduos transplantados de órgãos, 

profissionais de ensino, técnicos e auxiliares de saúde bucal, diabéticos, 

hipertensos, um grupo identificado como “coletivo rodoviário passageiros 

urbanos e de longo curso”, trabalhadores portuários, caminhoneiros, aquaviários, 

fisioterapeutas, biólogos, estagiários em estabelecimentos de saúde, um membro 

da Força Aérea Brasileira, veterinários, puérperas, pessoas privadas de liberdade, 

gestantes, pessoas obesas, pessoas com pneumopatias graves, 

imunocomprometidos, agentes comunitários de saúde, pessoas com Síndrome de 

Down, pessoas com doenças renais crônicas, pessoas com doenças 

cardiovasculares, pessoas com doenças neurológicas, trabalhadores industriais, 

ferroviários, “aéreos”, quilombolas e outros grupos que não foram definidos. Não 

há informação sobre a justificativa para a vacinação dessas pessoas. Alguns 

podem ser indígenas, mas outros, nitidamente, não se enquadram no conceito 

restritivo de indígenas aldeados adotado pelo Ministério da Saúde para a 

vacinação dos povos originários. É possível que se trate de aproveitamento de 
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sobra de doses, ou “xepa”, o que, contudo, não é informado, gerando incerteza 

sobre o destino de milhares de vacinas. 

O documento nº 2.742 traz mais três informações que merecem 

destaque: o pequeno número de vacinas contra covid-19 aplicadas pelas equipes 

volantes da Sesai, que não chega a 22.000 doses, ou o suficiente para apenas uma 

dose para menos de 5% da população indígena aldeada; a menção a ações de 

vacinação contra covid-19 realizadas por apenas sete DSEIs, por períodos curtos 

(em geral, menos de dez dias), sem registro de retorno para aplicação de segundas 

doses; e a inclusão de informações sobre vacinação realizada no ano de 2020, sem 

indicação (ou sequer possibilidade) de que se trate de vacinas contra covid-19, 

então indisponíveis no Brasil. Como esses dados divergem daqueles informados 

no site do Ministério da Saúde para imunização da população indígena contra a 

covid-19, é provável que as informações prestadas estejam incompletas. Contudo, 

se dermos crédito à informação oficial prestada pela Sesai, revela-se o pouco 

empenho na vacinação. 

O Ofício nº 21/2021, da Deputada Joenia Wapichana, questiona a 

SESAI/MS sobre a falta de atendimento à comunidade Maimasi, na qual vários 

membros estariam doentes e uma menina estaria visivelmente subnutrida. Fotos 

dessa criança circularam pelo Brasil e no exterior, representando o estado de 

abandono em que vivem muitos indígenas. A grande consternação observável em 

outros países mostra que esses crimes, por ação ou omissão, transcendem suas 

vítimas imediatas e ofendem toda a humanidade. 

O Ofício Circular nº 23/2021, também da Deputada Joenia 

Wapichana, noticia ataques armados de garimpeiros à comunidade Palimiu e 

solicita ao Vice-Presidente Hamilton Mourão, na qualidade de presidente do 

Conselho da Amazônia, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, ao 
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Superintendente da Polícia Federal em Roraima e ao Procurador da República em 

Roraima do 7º Ofício, providências urgentes para garantir a segurança daquela 

comunidade e combater o garimpo na Terra indígena Yanomami. O ofício 

menciona risco de extermínio étnico argumentado pelo Ministério Público 

Federal no bojo da Ação Civil Pública nº 1001973-17.2020.4.01.4200, e decisão 

judicial que obriga a União a promover a coordenação de diferentes ministérios 

para implantar um plano de retirada dos garimpeiros e a viabilizar os recursos 

humanos e financeiros para a sua execução. A deputada alerta que o problema se 

agrava numa espiral de violência que anuncia uma tragédia semelhante ao 

Massacre de Haximu, acima referido. 

No dia 12 de outubro de 2021, duas crianças Yanomami, de 5 e 7 

anos, foram sugadas por uma draga garimpeira enquanto brincavam no Rio 

Uraricuera e morreram afogadas.302 A ameaça do garimpo é constante e crescente. 

Estima-se que vinte mil garimpeiros atuem ilegalmente apenas na Terra Indígena 

Yanomami.303 Recentemente, o Primeiro Comando da Capital (PCC) passou a 

atuar no garimpo em terras indígenas e chegou a disparar contra indígenas e 

policiais federais na comunidade Palimiu.304 Diante do alto valor e da ausência 

de controles efetivos sobre a legalidade da origem do ouro, a Força Tarefa 

Amazônia do Ministério Público Federal aponta que o garimpo tem sido usado 

como mecanismo para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção,305 

                                                 
302 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/10/criancas-ianomamis-foram-sugadas-e-cuspidas-por-draga-

de-garimpeiros-dizem-indigenas.shtml Acesso em 16 de outubro de 2021 
303 https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-06/covid-19-agrava-violacoes-contra-

indigenas-yanomami-diz-estudo Acesso em 16 de outubro de 2021 
304 https://amazoniareal.com.br/garimpeiros-ligados-ao-pcc-atacam-aldeia-yanomami/ Acesso em 16 de outubro 

de 2021 
305 https://apublica.org/2020/06/enquanto-forca-tarefa-investiga-ouro-ilegal-lobby-do-garimpo-tem-apoio-do-

governo/ Acesso em 16 de outubro de 2021 
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atraindo também milícias e agentes estrangeiros, como guerrilheiros colombianos 

no Amazonas306 e criminosos venezuelanos em Roraima.307 

O Professor Thiago Fernandes, do Departamento de Estudos 

Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, alerta que “os garimpos 

servem de polo de atração” para organizações criminosas.308 Contudo, essa 

atividade é tratada como legítima pela cúpula do governo brasileiro, que, 

enquanto tenta aprovar sua legalização, não exerce qualquer fiscalização sobre a 

origem do ouro,309 agindo, na prática como facilitador do crime e colocando-se, 

nos termos utilizados pelo Ministério Público Federal no Pará, na posição de 

“responsável direto pelas ameaças e violências praticadas contra os povos 

indígenas.”310 

A magnitude do garimpo que ameaça os indígenas pode ser 

vislumbrada na recente apreensão de 66 aeronaves, entre aviões e helicópteros, 

utilizados em atividades relacionadas ao garimpo ilegal em terras indígenas, em 

Roraima.311 Trata-se de uma frota de transporte mais numerosa, por exemplo, do 

que as forças aéreas do Uruguai e de Portugal somadas. E algumas dessas 

aeronaves, que serviam ao garimpo ilegal em terras indígenas situadas na faixa 

de fronteira, eram contratadas pelo governo federal para transportar equipes de 

                                                 
306 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58769877 Acesso em 16 de outubro de 2021 
307 https://reporterbrasil.org.br/2021/06/pcc-se-aproxima-de-garimpeiros-para-lavagem-de-recursos/ Acesso em 

16 de outubro de 2021 
308 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58769877 Acesso em 16 de outubro de 2021 
309 https://apublica.org/2020/06/enquanto-forca-tarefa-investiga-ouro-ilegal-lobby-do-garimpo-tem-apoio-do-

governo/ Acesso em 16 de outubro de 2021 
310 http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-

imprensa/documentos/2021/recomendacao_mpf_impedimento_comercio_ouro_ilegal_brasil_exterior_08-06-

2021.pdf Acesso em 16 de outubro de 2021 
311 https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2021/09/operacao-yanomami-66-aeronaves-foram-

impedidas-de-voar Acesso em 28 de setembro de 2021 
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saúde, tendo sido desembolsados R$ 124 milhões para essa finalidade desde 

2014, dos quais R$ 75 milhões foram pagos desde 2019.312 

As respostas do Ministério da Saúde ao Requerimento nº 408, de 

2021, de autoria dos senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, também 

mostram outros problemas no atendimento aos indígenas contra a covid-19. O 

primeiro deles é que, de 15 recomendações à Sesai feitas pelo Ministério Público 

Federal, apenas 6 foram atendidas. Das outras nove, algumas claramente não 

foram atendidas, outras o foram por via oblíqua, remetendo à competência de 

outros órgãos, e outras ainda seriam descritas como impossíveis, ou impróprias. 

Ainda na sequência dessas respostas, o Ministério da Saúde informa 

que o valor total do orçamento empenhado para a saúde indígena em 2020 foi de 

R$ 59,6 milhões, sendo abertos créditos extraordinários de R$ 29,2 milhões em 

2021. Considerando que existem aproximadamente 900 mil indígenas no Brasil, 

esses valores parecem ser muito baixos, não chegando a R$ 100,00 por pessoa 

desde 2020. Além disso, há notícias313 de que a execução desse orçamento é 

absolutamente ínfima, demonstrando desídia. 

Com relação às barreiras sanitárias em terras indígenas, a Sesai 

informa que o apoio às barreiras ocorreu, em muitos casos, apenas em 2020, e 

algumas tiveram apoio por poucos meses, ou mesmo um mês. Um número 

reduzido continuou em execução neste ano, a despeito do pico de mortes e casos 

registrado no primeiro semestre. Como a pandemia segue ameaçadora, mesmo 

diante da vacinação, e as medidas determinadas no âmbito da ADPF nº 709 ainda 

                                                 
312 https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/09/governo-bolsonaro-pagou-r-75-mi-a-empresas-ligadas-a-

aeronaves-suspeitas-de-garimpo-em-terra-indigena.shtml?origin=uol Acesso em 28 de setembro de 2021 
313 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/07/21/funai-executa-so-1-da-verba-

anticovid.htm Acesso em 21 de julho de 2021. 
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são consideradas insatisfatórias, é imprudente relaxar as medidas de proteção, 

pois isso deixa os indígenas mais vulneráveis à doença. 

No documento nº 2.770, a Comissão Especial de Defesa dos Direitos 

dos Povos Indígenas da OAB faz a seguinte avaliação sobre a gravidade da 

política indigenista, sobretudo no curso da pandemia: 

“Os atos normativos infralegais, que a Funai tem adotado, somado à 

perseguição de funcionários, evidenciando prática de assédio moral, com 

redução e precarização da estrutura administrativa disponível, além da 

omissão, seja na demarcação e proteção das terras indígenas e demais bens 

indígenas, seja na omissão no atendimento à saúde indígena, cujas 

providências, mesmo que de forma precária, decorreram, como ainda 

decorrem de expressas determinações judiciais, nos autos da ADPF 709, em 

tramitação no STF, conformam inédito e surpreendente determinação e 

propósito do Chefe do Poder Executivo da União, Senhor Jair Messias 

Bolsonaro, em efetivamente sujeitar, ou submeter os Povos e Comunidades 

Indígenas no Brasil a precárias condições de vida, favorecendo invasões de 

madeireiros e garimpeiros, bem como proporcionando contaminação do 

coronavírus, que expõem os Povos e as Comunidades indígenas a 

circunstâncias comprometedoras de suas integridades físicas, morais, 

culturais e étnicas.” 

Enquanto esses fatos ocorriam, não houve resposta adequada por 

parte do Estado brasileiro para prevenir riscos ou reprimir atos consumados. Em 

que pesem as decisões proferidas na ADPF nº 709, o governo tem procrastinado 

o cumprimento de seus deveres. Ressalvada a atuação desta CPI, não há 

perspectiva de que os atos de perseguição e de omissão no dever de proteger os 

indígenas venham a ser objeto de apuração rigorosa e eventual punição. 

Existe uma notícia crime apresentada em 21 de julho de 2020 ao 

Supremo Tribunal Federal contra o Presidente da República, que remete à recusa 

em fornecer água. Mas, neste procedimento, a Procuradoria-Geral da República 

descartou, sumariamente e de antemão, a mera possibilidade de que crimes contra 

os indígenas tenham ocorrido, sob o argumento de que o fornecimento de água 

traria despesas imprevistas, omitindo que o Ministério da Cidadania, sob Onyx 
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Lorenzoni, interrompera o Programa Cisternas, para o qual havia verba 

aprovada.314 A Procuradoria-Geral da República sequer constatou que bastaria 

dar continuidade ao Programa que já estava em curso, para o qual nenhuma verba 

nova seria necessária, e não se pronunciou sobre o pretexto logicamente 

insustentável de que a água não seria necessária para a vida. Apesar de pedido da 

relatora, Ministra Cármen Lúcia, para que o caso seja pautado, ainda não há 

previsão de que possa vir a sê-lo.315 Mesmo que venha a julgamento, há espaço 

para questionamentos sobre a legitimidade processual ativa, no caso concreto.  

Não há sinal de que esteja sendo cumprido o dever de proteger a 

população indígena contra genocídio e crimes contra a humanidade, assumida por 

todos os países membros da Organização das Nações Unidas (inclusive o Brasil) 

no documento final da Cúpula Mundial de 2005.316 O princípio da prevenção, 

previsto nesse documento, é um dos pilares da defesa contra violações graves dos 

direitos fundamentais, mas tem sido abandonado em razão da inércia processual 

e do manifesto desinteresse das autoridades que abdicam da competência de 

investigar, provocadas ou ex officio. Chama atenção o fato de que a profunda 

preocupação observada na sociedade brasileira e internacional com relação à 

ocorrência desses crimes não seja refletida sequer pela abertura de um singelo 

procedimento investigatório – salvo a atuação desta CPI, que não tem, contudo, 

prerrogativa de iniciar ação penal. 

Mantida a inércia institucional, abre-se a possibilidade de levar 

denúncia ao Tribunal Penal Internacional, nos termos do art. 17, parágrafo 1, a, 

do seu Estatuto, que prevê a admissibilidade de caso no qual autoridade nacional 

não tenha vontade ou capacidade de levar a cabo procedimento criminal. A 

                                                 
314 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5964680 Acesso em 19 de setembro de 2021 
315 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/04/13/carmen-lucia-julgamento-stf-jair-bolsonaro-

genocidio-pandemia.htm Acesso em 19 de setembro de 2021 
316 https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml Acesso em 19 de setembro 
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jurisdição internacional é complementar à nacional e deve ser exercida caso as 

autoridades brasileiras não promovam o julgamento ou, no mínimo, a 

investigação imparcial dos responsáveis pelos fatos aqui descritos – o que tem 

sido a situação de fato, até o momento. Isso é tão mais verdadeiro com relação à 

ocorrência de crimes contra a humanidade, que não são tipificados no Direito 

Penal brasileiro, o que torna impossível processar e julgar qualquer pessoa por 

violações dessa natureza dentro do nosso país. 

7.6 Conclusões relativas ao impacto da pandemia sobre os povos indígenas 

As informações recebidas pela CPI sobre o impacto da pandemia nos 

povos indígenas, resumidas neste capítulo, são preocupantes. O impacto da covid-

19 sobre os povos originários foi grave e desproporcional. Medidas mitigatórias 

de importância fulcral foram deliberadamente recusadas ou negligenciadas, 

apesar de ter sido oferecida assistência sob a forma de serviços de saúde e 

alimentos, missões de assistência e barreiras sanitárias em alguns casos. Registre-

se, também, que muitas dessas medidas de proteção e apoio somente foram 

adotadas sob contínua pressão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 

nº 709. 

A assistência prestada foi insuficiente e descontínua, não servindo 

como álibi para a negligência do governo. Nesse sentido, chama atenção que o 

Plano de Contingência elaborado pela Sesai em 2020 mencione, mais de uma vez, 

a importância de “monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto 

aos serviços de saúde.”317 Enquanto era questionado a respeito da letalidade 

próxima a 13% entre os indígenas, o Secretário Robson Santos da Silva 
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questionava jornalistas por não mostrarem o número de curados, pedindo para 

“jogar uma onda positiva no Brasil, vamos jogar uma onda boa”318, como se o seu 

papel fosse de assessoria de imprensa, e não de responder pela saúde indígena e 

dela cuidar. 

O que foi ofertado não esconde o que foi deliberadamente sonegado, 

que são elementos indispensáveis para a proteção dos indígenas contra a 

pandemia, tais como o acesso à água limpa, a proteção das terras contra intrusos 

que inviabilizam o isolamento social e a comunicação clara, uníssona e 

inequívoca sobre as formas comprovadamente eficazes de prevenir o contágio. 

Mesmo quando o governo priorizou a vacinação, ao menos dos 

indígenas aldeados, somente o fez tangido por forte pressão da sociedade e por 

ordens expressas do Supremo Tribunal Federal, às quais o Executivo resistiu, 

ensejando a adoção de medidas cautelares no âmbito da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e reações do STF, conforme registrado no documento nº 824, 

submetido à CPI pelo Cepedisa. Desde janeiro de 2021, quando foi lançada, a 

campanha oficial de vacinação enfrenta a concorrência da campanha extraoficial 

de desinformação sobre o imunizante, iniciada meses antes, que teve nada menos 

do que o Presidente da República como instigador e é mantida até hoje. A 

campanha negacionista do Presidente é tão empedernida que ele não se vacinou 

nem mesmo para cumprir seu dever de representar o Brasil na Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas, reforçando sua imagem de pária 

internacional e envergonhando o país. 

Isso mostra como, paralelamente à campanha oficial de imunização, 

o Presidente da República continua a sabotar a vacinação. Sua intenção nesse 

sentido é notória. Os boatos que espalha publicamente sobre jacarés, lobisomens 

                                                 
318 Em Manaus, secretário de Saúde Indígena reclama da imprensa e apela por união (amazonasatual.com.br) 
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e mudança de sexo chegam aos indígenas por aplicativos de mensagens, redes 

sociais e por transmissões de rádio dos missionários bolsonaristas. Relatos de 

servidores dos Dseis que chegaram à CPI no bojo dos documentos nºs 653 e 1.426 

registram que alguns indígenas que deram crédito à retórica antivacina receberam 

as equipes de saúde com hostilidade, até mesmo armados. 

Esses exemplos revelam atitudes dúbias com as quais o governo 

federal busca disfarçar a perseguição na qual se empenha desde antes da 

pandemia, tentando mostrar que não teria sido negligente, uma vez que prestou 

aos indígenas alguma assistência, enquanto sabotava a vacinação e descartava 

medidas essenciais para a prevenção da doença nas comunidades. 

Quanto aos inocentes, como os civis e militares que, apesar das 

contradições emanadas desde as instâncias superiores, prestaram valiosos 

serviços de saúde e assistência aos indígenas, demonstrando competência 

profissional e verdadeiro patriotismo, não precisam esperar desta Comissão 

qualquer tipo de censura. Pelo contrário: dado o contexto político e os desafios 

trazidos pela pandemia, merecem ainda mais nossa gratidão e nossas 

homenagens. Enquanto a liderança política se aliava ao vírus, eles honraram o 

serviço público e defenderam a população. 

Apesar dos esforços genuínos desses servidores, o governo federal 

sabotou a proteção dos indígenas. O documento nº 2.743, encaminhado à CPI 

pelo Dr. Álvaro de Azevedo Gonzaga como resposta a consulta formulada pelo 

Grupo Prerrogativas e pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, 

conclui que “contra os povos indígenas, existiram ações e omissões, no período 

recortado da pandemia, que culminaram em um verdadeiro genocídio com o fito 

de reduzir não apenas seus direitos e terras, mas também sua população pelas 

mais variadas estratégias.” Destaque-se tanto o lugar de fala do parecerista, que 
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assume sua ancestralidade Guarani Kaiowá, quanto sua qualificação técnica, 

sendo bacharel, mestre e doutor em direito, além de bacharel em filosofia, livre 

docente em filosofia do direito e autor de três pesquisas de pós-doutorado. 

No mesmo sentido a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos 

Povos Indígenas da OAB, no documento nº 2.770, chegou à seguinte conclusão: 

“O conjunto dos atos comissivos e omissivos implementados pela 

administração pública da União, por expressa orientação e concepção do 

Presidente da República, que conta com o concurso de seus auxiliares 

diretos, Ministro da Justiça, Ministro da Saúde, Ministro do Meio 

Ambiente, Presidente da Funai, Secretário da SESAI/MS, dentre outros, a 

serem apurados, e tantos quantos estejam colaborando com estes agentes 

políticos, evidencia o núcleo do tipo penal descrito no art. 1º, "c", da Lei 

nº 2.889, de 01/10/1956, e no art. 6º, "c", do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional, na medida em que submetem ou sujeitam os Povos e 

Comunidades Indígenas, no Brasil a condições de vida, que tendem a 

provocar suas destruições físicas, total ou parcialmente.” 

Os danos aos povos indígenas são graves. Eclipsaram os mortos pela 

pistolagem em muitos anos e deixaram um número ainda desconhecido de 

sequelados. Morreram idosos que guardavam conhecimentos ancestrais e 

desempenhavam um papel vital na preservação da sua cultura. Enquanto isso, o 

governo trabalhou para suspender as proteções legais e constitucionais às terras 

indígenas, tentando agregá-las à agropecuária e à mineração, dificultando, ainda, 

a repressão de crimes nessas áreas. O dano causado pela pandemia, 

deliberadamente potencializado pela negligência e pelo oportunismo dos 

agressores, deixa os indígenas em situação precária. 

A gravidade dos crimes cometidos é corroborada pelo documento nº, 

2.560, no qual a comissão de juristas organizada pelo Prof. Miguel Reale Júnior 

expõe as seguintes conclusões: 

Não há dúvidas de que a deliberada omissão e as condutas 

comissivas do Presidente da República e dos órgãos a ele diretamente 
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subordinados inserem-se dentro de um quadro maior de uma política anti-

indigenista publicamente defendida pelo Presidente desde sempre, mesmo 

antes de sua candidatura ao cargo que hoje ocupa. No entanto, em face da 

grave crise epidemiológica, o projeto de deslocamento ou extinção de 

comunidades indígenas e de cessão das terras por eles tradicionalmente 

ocupadas a madeireiros, garimpeiros, fazendeiros e estrangeiros para que 

as explorassem tornou-se – a epidemia – uma aliada oportunística nessa 

política de remoção de comunidades inteiras de suas terras, ou mesmo de 

sua direta extinção. 

 Resta claro, portanto, que o Presidente da República, 

pessoalmente e por meio da estrutura organizada e hierárquica de poder, 

através de diversos Ministérios e órgãos de controle ligados à proteção 

constitucional dos povos originários, na forma prevista do artigo 231 da 

Constituição Federal, deliberadamente planejou, incentivou, autorizou e 

permitiu que a epidemia invadisse e se alastrasse nas comunidades 

indígenas, em especial nos territórios do Amazonas, Pará, Roraima, 

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará e 

Pernambuco, causando um número inaceitável de mortes, lesões graves, 

desnutrição, deslocamentos forçados, ataques por grupos armados, 

contaminação por mercúrio, entre outros atos desumanos de igual 

gravidade. 

................................................................................................... 

A vitimização da população indígena foi, sem dúvida, generalizada 

e sistemática, como se depreende do número de comunidades atingidas, 

da extensão territorial das condutas, de sua sistematicidade enquanto 

política deliberada de desassistência, que inclusive exigiu a intervenção 

judicial da Suprema Corte do país e de entidade internacional de proteção 

a direitos fundamentais. Como resultado da política deliberada de 

desassistência às populações indígenas, incorreram, o Governo Federal e 

seus representantes, na causação de danos de grande monta às populações 

especialmente vulneráveis, danos tais como mortes, lesões graves, danos 

morais e psicológicos às populações atingidas, e agravamento de um 

quadro que se mostra sistemático – embora este não seja o foro adequado 

para trazer à luz diversos outros fatos e políticas que atingem 

cotidianamente as populações indígenas, mas que podem apontar para a 

existência de uma política de exterminação dessas populações – de atacar 

os povos originários e forçá-los à aculturação ou ao deslocamento forçado 

das áreas que tradicionalmente ocupam. 

Ao questionamento específico sobre a ocorrência de crimes contra a 

humanidade, distintos do crime de genocídio, a comissão do Prof. Miguel Reale 

Júnior responde da seguinte forma: 

Há elementos probatórios razoáveis para acreditar que houve, por 

parte do Governo Federal, em especial por parte do Presidente da 
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República e do Ministro da Saúde,  um ataque dirigido contra a população 

indígena, através de uma política de Estado de adoção de medidas 

concretas e de omissões deliberadas que resultaram no número de 

contaminações e de mortos entre as populações indígenas 

proporcionalmente superior ao que atingiu as populações urbanas; há 

indícios probatórios razoáveis para crer que esse ataque deliberado contra 

a população civil foi generalizado, na medida em atingiu vários grupos e 

comunidades indígenas, indiscriminadamente, como foi implementado de 

forma sistemática, obedecendo a um planejamento deliberado, reiterado e 

executado de forma uniforme, que só não causou danos ainda maiores em 

face da pronta intervenção do Supremo Tribunal Federal e da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Diante desses subsídios, mas antes de elencar os culpados, um 

registro se faz necessário: mesmo os agentes públicos acostumados à disciplina 

militar e à hierarquia castrense, ora enxertados em diversas áreas da 

administração civil, respondem pessoalmente pelos atos ilícitos que houverem 

praticado. Além de prestar esse esclarecimento, reafirmamos que a condição de 

militar, ou ex-militar, de algumas das pessoas identificadas como autoras, 

instigadoras ou partícipes desses crimes não constitui acusação explícita ou 

implícita contra as nossas Forças Armadas. Nada do que foi analisado por esta 

Comissão sugere crimes de guerra, definidos no art. 8º do Estatuto de Roma, e 

afastamos qualquer interpretação espúria nesse sentido. As instituições 

permanentes do Estado e os brasileiros que honrosamente as integram não 

responsáveis por atos sem conexão com atividades militares que possam ter sido 

praticados, isoladamente, por quaisquer de seus membros ou egressos. Além 

disso, as más ações de alguns não apagam, por exemplo, o legado do Marechal 

Cândido Rondon, de origem indígena, que bravamente defendeu os povos 

originários contra o extermínio postulado pelas elites de sua época. Honrando 

esses bons exemplos, as Forças Armadas costumam ser a face mais próxima e 

benevolente do Estado em comunidades remotas, além de protegê-las contra 

invasores e prestar assistência vital a milhares de indígenas, fortalecendo os laços 

de solidariedade e a união nacional. 
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Dito isso, voltando-se aos culpados, a CPI reconhece que a 

vulnerabilidade dos povos indígenas foi exacerbada antes mesmo da chegada da 

covid-19 por uma campanha de perseguição que nos remete ao crime contra a 

humanidade definido no art. 7º, parágrafo 1, h, do Estatuto de Roma, e que as 

investidas contra os indígenas, nas searas jurídica e legislativa, bem como sob a 

forma de apoio político à intrusão, continuaram paralelamente à pandemia. 

O resultado da forma como o governo federal tem conduzido a 

política indigenista, de modo geral, e, particularmente, as suas atitudes de ataque 

e desprezo contra os povos indígenas durante a pandemia de covid-19, 

contribuíram para produzir, de modo deliberado, condições aptas a destruir total 

ou parcialmente desses grupos, além de intenso sofrimento e o desaparecimento 

de importantes referências culturais, perdidas com a morte desproporcionalmente 

alta de idosos. 

Os documentos e informações analisados por esta CPI demonstram 

haver um nexo causal nítido entre as ações e omissões do governo federal e os 

prejuízos sofridos pelos indígenas.  

A intenção de produzir esses resultados restou demonstrada pela 

retórica e pelos abundantes atos preparatórios para tais agressões, inclusive com 

a constante inobservância e tentativa de suprimir, tanto formalmente como na 

prática, os direitos constitucionais dos povos indígenas à posse e ao usufruto 

exclusivo de suas terras.  

Em franco desrespeito à alteridade e ao pluralismo, o governo federal 

buscou, sistematicamente, promover danos físicos e psicológicos aos povos 

indígenas, com a intenção de que desaparecessem fisicamente ou fossem diluídos 

e amalgamados na sociedade circundante, mediante atos de hostilidade, incitação 

aos invasores, políticas de assimilação e omissão criminosa no cumprimento de 
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deveres legais. A essa motivação, soma-se a cobiça pelas riquezas naturais das 

terras indígenas, publicamente declarada. 

Esses crimes são e foram orquestrados pela liderança política, 

sentindo-se legitimada a perseguir a minoria indígena em razão do êxito eleitoral. 

Os líderes políticos que justificam seus ataques às minorias sob o pretexto de 

executar um programa de governo vitorioso nas urnas entendem a democracia 

como uma tirania da maioria. Isso é absolutamente incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, que admite a prevalência da vontade majoritária em tudo 

aquilo que não fira direitos fundamentais, mas nunca além disso. 

A opinião legal encomendada ao Dr. Ives Gandra da Silva Martins e 

seus ilustres colaboradores não vê “substrato para imputar a prática de crimes 

contra a humanidade ao Presidente da República”, indicando que as políticas 

autônomas e descentralizadas de saúde indígena cabem à Sesai. Sob esse 

argumento, o órgão funcionaria como um fusível, impedindo que a culpabilidade 

pelos danos causados aos indígenas chegasse aos escalões mais altos da 

administração. Mas a responsabilidade da Sesai, que identificamos, não expia o 

fato de que o Presidente da República foi e continua a ser a peça-chave sem a qual 

não se sustentariam as ações e omissões dos diversos escalões de governo, além 

da campanha informal de assédio e desinformação, que atingiram os indígenas. 

Dito isso, é necessário discernir o papel de cada agente e o respectivo 

quinhão de responsabilidade no desastre humanitário que esses crimes 

representam. 

O Dr. Ives Gandra da Silva Martins e seus cossignatários ressalva 

que “não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a 

solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores 

para a caracterização do dolo delitivo”. Sem discordar, constatamos que o dolo 
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está manifesto nas inúmeras declarações públicas do Presidente da República e 

nos diversos atos preparatórios já mencionados, sustentados pelas provas 

documentais, relatos, notícias e denúncias analisados por esta Comissão, além da 

autoria de atos normativos e proposições legislativas claramente voltados para a 

corrosão dos direitos constitucionais dos indígenas. 

Não vemos o simples domínio do fato, mas sim o efetivo 

protagonismo do Presidente da República na campanha de fustigamento e 

desinformação voltada contra os indígenas, bem como na condução de uma 

política anti-indigenista revelada nos atos e omissões já descritos. Mais do que 

conhecimento dessa campanha sistemática de agressões e omissões, o Presidente 

controla esses atos. No mínimo, sua atitude de ordenar as políticas aqui 

mencionadas, bem como instigar e incitar o desprezo, o desamparo, as invasões 

e a desassistência contribuem para o resultado. Mas é nítido que, longe de ser 

mero partícipe, o Presidente da República é o principal artífice das violações 

contra os indígenas, liderando ativamente esse processo. O Presidente tem o dever 

de proteger e de não causar dano, mas inverteu flagrantemente essas obrigações. 

Impõe-se a diligente investigação desses crimes e a 

responsabilização dos culpados, que não podem permanecer impunes. Ignorar os 

crimes cometidos seria uma nova agressão contra as vítimas. Esta Comissão não 

fugirá ao seu dever de buscar justiça e conclama as instituições brasileiras e, se 

necessário, internacionais, a tomar as atitudes cabíveis no âmbito das respectivas 

competências. 

Dada a inexistência do crime de extermínio no Direito brasileiro, 

conclamamos o Parlamento a aprovar sua tipificação. Paralelamente, conforme 

disposto no Estatuto de Roma, podemos e devemos recorrer ao Tribunal Penal 

Internacional para que julgue esse crime, no exercício de sua competência 



 
 

599 

complementar à do nosso Poder Judiciário, ainda impossibilitado de apreciar tais 

violações. 

Observe-se, a esse respeito, que o Tribunal Penal Internacional apura 

a responsabilidade criminal individual, conforme disposto no art. 25 de seu 

Estatuto. Julga pessoas físicas, não estados, ainda que os acusados ocupem cargos 

públicos. 

Ainda conforme o art. 25 do Estatuto de Roma, considera-se 

responsável pela prática desses crimes quem os pratique individualmente, ou em 

conjunto, ou por intermédio de outrem, bem como quem ordene, solicite, instigue 

ou incite direta e publicamente a sua prática. Também é punível a tentativa 

mediante atos que contribuam substancialmente para a execução do crime, ainda 

que este não se venha a consumar devido a circunstâncias alheias à vontade do 

agente. 

Dessa forma, cada agente deve responder conforme seu papel nas 

condutas delitivas. O parecer da comissão coordenada pelo Prof. Miguel Reale 

Júnior é didático no tocante à responsabilidade da liderança política – o Presidente 

da República –, assim descrita: 

Adota, o Estatuto de Roma, para as diversas formas de autoria, a 

teoria do controle sobre o crime, a qual – em palavras simples - traduz o 

entendimento da moderna doutrina segundo o qual é autor quem detém o 

controle sobre a execução do crime. Autor é quem decide quando, como, 

e se o crime será cometido. 

O Estatuto é, seguramente, o primeiro instrumento internacional a 

reconhecer e tipificar a chamada “autoria indireta”, ou “autoria mediata”, 

[...] que reconhece como autor principal aquele que pratica as condutas 

delituosas através de outras pessoas, utilizando-se para tanto de seu poder 

sobre estruturas organizadas de hierarquizadas nas quais suas ordens são 

cumpridas automaticamente por subordinados que, em geral, obedecem 

como instrumentos fungíveis na consecução das condutas objetivas do ato 

delituoso. O “autor por detrás do autor”, emprega seu conhecimento e seu 

poder de mando para ver o crime realizado através dos autores imediatos, 

ou executores diretos. 


