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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO DA PANDEMIA 

CPI-PANDEMIA 

 

REQUERIMENTO Nº ........, DE 2021 - CPIPANDEMIA 

 

Requer seja convocado para prestar 

depoimento nesta Comissão Parlamentar de 

Inquérito o senhor Marco Aurélio Mello – 

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Sr. Presidente, 

 

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, 

combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, e com o art. 148 do 

Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado o senhor Marco Aurélio 

Mello, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, pelos 

fatos e fundamentos que passo a expor. 

JUSTIFICAÇÃO 

 

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como um de seus 

objetos apurar as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, 

superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de 

fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo 

para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões 

cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a 

coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus 

"sars-cov-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos 

demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da covid-19, e 

excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Em medida cautelar exarada pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Marco 

Aurélio Mello em março de 2020 e depois mantida por unanimidade pelo Plenário da 

Suprema Corte, esse se manifestou no sentido de confirmar o entendimento de que as 

medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o 
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enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a 

tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal 

e pelos municípios. Segundo a decisão, essas medidas também podem ser tomadas pelo 

governo federal. 

A decisão foi tomada em (ADI) 6341 do PDT que questionou a medida 

provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro estabelecendo que somente as agências 

reguladoras federais poderiam editar restrições à locomoção. Marco Aurélio esclareceu 

que o texto da MP não impede estados e prefeitura de atuar. 

Ocorre que, como já dito, tendo decidido que os estados e municíp ios, 

além do DF têm a liberdade de tomar iniciativas no âmbito de suas competências durante 

o período da pandemia, Marco Aurélio Mello impôs limites para que o governo federal 

pudesse tomar medidas de alcance nacional que enfrentassem os efeitos deletérios da crise 

do Coronavírus.  

Para governar na República, na democracia e no federalismo, é preciso 

diálogo e negociação e não é segredo para ninguém que as atuais lideranças federais,  

estaduais e até municipais possuem dificuldades de comunicação entre si, fato que vem 

impedindo que ações ou iniciativas sugeridas pelo Executivo Federal sejam 

implementadas nos demais entes federativos. 

 Esse afastamento, de certo modo, do Presidente da República do 

controle de ações estratégicas contra pandemia de Covid-19, por mais que não tenha 

impedido que o Governo Federal tomasse medidas paralelas no combate a Covid 19, 

certamente dificultou a implantação de providências oriundas do Poder Central, 

principalmente diante da enorme resistência imposta por alguns governadores e prefeitos 

em face das ações federais. 

Ademais, cabe a investigação se governadores e prefeitos não tenham 

abusado dessa autonomia, exacerbado dos seus poderes para malversar repasses de verbas 

públicas federais, também objeto da atual CPI.     

Diante da possibilidade dos fatos retrocitados poderem de alguma 

forma respingar no objeto da presente CPI que entre outros busca investigar as ações e 

omissões do Governo Federal é fundamental ampliar a discussão sobre tal assunto, daí, a 

importância do depoimento do Ministro Marco Aurélio Mello para explanar sobre as 

implicações da citada competência concorrente entre os entes federativos. 

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 

aprovação deste requerimento de CONVITE para o Sr. Ministro Marco Aurélio Mello. 

Sala das Comissões, em 

              Senador Eduardo Girão 

S
F

/
2

1
8

9
0

.
3

1
1

6
3

-
7

5


