
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU Nº  , DE 2021
(Do Sr. Alex Manente)

Solicita  informações  ao  Presidente  do
Tribunal  de  Contas  da  União  sobre  a
apuração  de  denúncias  referentes  à
elaboração de relatórios por servidor da
Corte  que  alega  existência  de
supernotificações  de  mortes  por  covid-
19 em 2020.

Senhor Presidente, 

Requeiro, com fundamento nos artigos 70 e 71, II e VII da Constituição

Federal  que,  ouvida  a  Mesa,  sejam  adotadas  as  providências  para  a

Solicitação de Informações ao Tribunal de Contas da União – TCU - acerca da

apuração, pela Corregedoria daquela Corte de Contas, de denúncias sobre a

elaboração de relatórios não oficiais ou paralelos produzidos por auditor do

Tribunal  e  citados  publicamente  pelo  Senhor  Presidente  da  República,  Jair

Messias  Bolsonaro,  referentes  à  contestação  sobre  a  existência  de  uma

possível  supernotificação  da  quantidade  total  do  número  de  mortos  pela

infecção  de  Covid-19  no  Brasil,  cujos  números  oficiais  constatam mais  de

470.000  mortes,  até  o  presente  momento,  bem  como  cópia  dos  relatórios

produzidos  e  inseridos  no  sistema  do  Tribunal  pelo  referido  auditor  desde

janeiro de 2019. 

JUSTIFICAÇÃO

No dia 07 de junho de 2021, a imprensa divulgou graves informações de

que  um  relatório  produzido  pelo  auditor  do  Tribunal  de  Contas  da  União,

Alexandre  Figueiredo  Costa  Silva  Marques,  apresenta  informações  da
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existência de uma suposta supernotificação do número de mortes por covid-19

no Brasil, em 2020. 

O relatório cujo título é “Da possível supernotificação de óbitos causados

por Covid-19 no Brasil" veicula a informação de que “em torno de 50% dos

óbitos  por  Covid  no  ano  passado  não  foram  por  Covid”,  e  foi  citado

publicamente pelo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na

data de 07/06/2021. Apesar de o Tribunal de Contas da União prontamente ter

iniciado  processo  administrativo  interno  na  corregedoria  do  órgão  e  ter

publicado nota pública, na qual afirma que “não há informações em relatórios

do tribunal que apontem supernotificação das mortes por covid-19”, o fato se

reveste de gravidade, em razão dos indícios amplamente divulgados e citado

publicamente pelo chefe do Poder  Executivo da existência e divulgação de

relatório que suscitam dúvidas e inseguranças acerca dos dados referentes à

pandemia no Brasil.  

Diante  da  possibilidade  de  existência  de  produções  de  relatórios

revestidos de caráter público e formal pela Corte e que colidem frontalmente

com os números oficiais divulgados pelos órgãos de saúde sobre a amplitude

do número de mortos no País, solicita-se que o Tribunal de Contas da União

preste  esclarecimentos  acerca  desse  documento  e  informe  se  há  outros

relatórios paralelos produzidos por servidores ou membros do tribunal.

As informações acerca desse tema são extremamente importantes para

que  haja  transparência  e  esclarecimentos  acerca  dos  dados  da  pandemia,

tendo  em  vista  que  tal  fato  impacta  diretamente  na  gestão  pública  da

pandemia,  assim como na elaboração de políticas  públicas  efetivas  para  o

combate aos efeitos do estado de calamidade pública no país. 

Além disso, preocupa toda sociedade, em especial o Parlamento na sua

prerrogativa  fiscalizatória,  o  fato  de  que servidores  públicos  do Tribunal  de

Contas  da  União possivelmente  estejam produzindo relatórios  com suposto

caráter de oficialidade, porém em claro desvio de finalidade das atribuições

oficiais do órgão, bem como questionando dados oficiais que são divulgados
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pelo  Governo.  Além  disso,  tal  fato  configura  grave  desrespeito  com  as

centenas de milhares de vítimas da Covid no Brasil.

Face  ao  exposto,  diante  do  imbróglio  instaurado,  bem  como  pela

urgência  do  esclarecimento  desses  fatos,  solicito  a  aprovação  da  presente

Solicitação ao TCU.

Sala das Sessões, em     de junho de 2021.

Deputado ALEX MANENTE

CIDADANIA/SP
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