EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
TRIBUNAL FEDERAL, MINISTRO LUIZ FUX,

DO

SUPREMO

SEGREDO DE JUSTIÇA
URGENTE

O PRESIDENTE

DA

COMISSÃO

PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO INSTITUÍDA NO SENADO FEDERAL PARA APURAR
AÇÕES E OMISSÕES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA
COVID-19 NO BRASIL, por meio da Advocacia do Senado Federal, que a
representa ex vi do art. 2301 da Resolução do Senado Federal nº 58 de 10 de novembro
de 1972, com redação consolidada pela Resolução nº 13, de 25 de junho de 2018, vem
respeitosamente à presença de V. Exa., com fundamento no art. 3º-A da Lei nº 1.579,
de 18 de março de 1952, representar por

BUSCA E APREENSÃO

Art. 230. À Advocacia do Senado Federal, órgão de assessoramento superior do Senado Federal, compete
prestar consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, à Procuradoria Parlamentar, à
Corregedoria Parlamentar, à Secretaria-Geral da Mesa; à Diretoria-Geral e demais órgãos da estrutura
administrativa da Casa; opinar sobre minutas de atos e contratos administrativos a serem firmados pelo Senado
Federal ou suas unidades; aprovar minutas-padrão; propor à Comissão Diretora a criação, alteração ou
revogação de enunciados normativos; atuar em juízo na defesa das prerrogativas do Senado Federal e do
Congresso Nacional, neste caso mediante autorização específica, asseguradas as garantias profissionais
conferidas aos advogados públicos pela Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e legislação correlata aplicável ao
serviço público federal; elaborar as peças processuais e informações a serem encaminhadas à Advocacia-Geral
da União, ou, nos casos previstos em lei, diretamente ao Judiciário, com os elementos técnicos de fato e de
direito necessários à defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União e do Senado Federal.
1

na

(1)

sede

da

MEDICAMENTOS

empresa

PRECISA

COMERCIALIZAÇÃO

DE

LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.394.819/0001-79,

particularmente nos endereços Avenida Tamboré, nº 267, 28º andar, Barueri - SP e
Avenida Portugal, nº 1100, Bairro Itaqui, Itapevi – SP; e no (2) MINISTÉRIO DA
SAÚDE, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, consoante as razões de fato
e de direito a seguir aduzidas.

1. FATOS
1.

Como é de conhecimento geral, a Comissão Parlamentar de Inquérito

instituída pelo Senado Federal para apurar ações e omissões no enfrentamento da
Pandemia da COVID-19 no Brasil (CPI da Pandemia) tem desempenhado, sob estrita
observância dos ditames constitucionais, múnus público de incomensurável
relevância, haja vista os mais de 566.000 (quinhentos e sessenta e seis mil) óbitos
registrados no País até momento.

2.

Na medida em que as investigações parlamentares se aprofundavam em

relação às ações e omissões do Governo Federal, foram revelados casos graves de
desídia e ineficiência no âmbito do Poder Executivo da União, com implementação
de políticas que conflitam com as melhores práticas internacionais no combate ao
SARS-CoV-2, e isso em detrimento da vida, da saúde e do bem-estar da população
brasileira.

3.

Não bastasse a gravidade dos fatos desnudados na primeira fase da

investigação, o aprofundamento do inquérito parlamentar conduziu à identificação de
indícios de desvio de recursos públicos, irregularidades contratuais e conluio entre
empresários e dirigentes do Ministério da Saúde.

4.

Em 25 de junho de 2021, o Deputado Luís Miranda (DEM-DF)

compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito para relatar que recebera de seu
irmão, Luís Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do
Ministério da Saúde, que confirmou a informação na mesma reunião, notícia de

irregularidades no contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin, fabricada pelo
laboratório indiano Bharat Biotech.

5.

Na oportunidade, o parlamentar informou que seu irmão fora pressionado

por gestores do Ministério a prosseguir com o procedimento de importação da vacina
indiana, não obstante as equipes técnicas tenham identificado graves inconsistências
e falhas formais nas invoices encaminhadas ao Ministério da Saúde pela empresa Precisa
Medicamentos.

6.

Ato contínuo, o depoente relatou que, na companhia de seu irmão,

procurou o Presidente para tratar das suspeitas, momento em que teria sido
informado que o Líder do Governo na Câmara dos Deputados, o Deputado Ricardo
Barros (PP-PR), possivelmente estaria envolvido nas negociações. Nesse encontro, o
Presidente da República teria afirmado que a denúncia seria encaminhada ao
Departamento de Polícia Federal, para a devida investigação.

7.

Informou o depoente que, dada a inércia da Presidência da República em

formalizar a notitia criminis perante a Polícia Federal, decidiu comparecer
espontaneamente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito para, a partir da
exposição das irregularidades identificadas pelos técnicos do Ministério da Saúde,
impedir a consolidação de um contrato administrativo que contraria os interesses
nacionais.

8.

Considerando que o Deputado Luís Miranda demonstrou proximidade

com autoridades que integram a cúpula do Poder Executivo Federal, bem assim a
consistência e robustez do depoimento prestado por ele e seu irmão, a Comissão
Parlamentar de Inquérito passou a envidar os esforços necessários para a apuração da
grave denúncia de corrupção no Ministério da Saúde.

9.

Nesse contexto, foram convocados, na qualidade de testemunhas, sócios,

Diretores e prestadores de serviços ligados à empresa Precisa Medicamentos,
funcionários do Ministério da Saúde responsáveis pela celebração, fiscalização e
execução do contrato administrativo e convocado o Líder do Governo Federal,
Deputado Ricardo Barros, para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar
de Inquérito.

10.

Paralelamente, foram apresentados requerimentos de transferência de

sigilos telemáticos, telefônicos, bancário e fiscal de representantes da empresa Precisa
Comercialização de Medicamentos Ltda; de Diretores, Secretários e Coordenadores
do Ministério da Saúde envolvidos na contratação; e, ainda, do Deputado Federal
Ricardo Barros.

11.

Embora muitas dessas diligências ainda estejam em curso, as providências

até agora adotadas pelos Senadores da República foram capazes de lançar luzes sobre
aspectos obscuros da contratação administrativa, revelando indícios veementes de
condutas criminosas, desídias funcionais e malversação de recursos públicos.

12.

Por meio da requisição de cópia do contrato de aquisição celebrado entre

o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos, os investigadores
perceberam que, de maneira temerária e inexplicável, o Governo Federal optou pela
aquisição de um imunizante em estágio inicial de desenvolvimento, por preço
unitário substancialmente superior ao de similares já aprovados pela ANVISA.

13.

A esse respeito, importa transcrever o teor do Requerimento nº 748/2021,

de autoria do Excelentíssimo Senador da República Alessandro Vieira, que bem
sintetiza as condições atípicas e heterodoxas em que ocorreu a referida contratação:
(...) Matéria do jornal O Globo, publicada em 12 de maio na coluna da
jornalista Malu Gaspar, afirma que nenhuma outra empresa se reuniu mais
com representantes do Ministério da Saúde para tentar vender ao Brasil
uma vacina contra o coronavírus do que a Pfizer, mas nenhuma outra
obteve resultados tão eficientes quanto a Bharat Biotech, representada no
Brasil pela Precisa Medicamentos.
Relata ainda a reportagem que enquanto a Pfizer teve que esperar sete
meses e participar de dez reuniões para fechar um contrato, a Precisa fez
apenas seis reuniões e encaminhou a contratação em menos de quatro
meses.
Em novembro de 2020, época em que se iniciaram as tratativas com a
representante da Bharat, a Covaxin figurava ainda como vacina em estágio
inicial de desenvolvimento. Mesmo nessas circunstâncias, o Ministério da
Saúde celebrou contrato na monta de R$ 1,6 bilhão de reais para o
fornecimento de 20 milhões de doses da vacina indiana.

Note-se ainda que no contrato firmado em 25 de fevereiro, o Ministério
da Saúde se dispôs a pagar R$ 80 por dose da Covaxin, ou seja, R$ 24 a
mais do que o preço da dose oferecido pela Pfizer à época. Prossegue a
matéria afirmando que além da insuficiência de dados clínicos, a aquisição
da Covaxin é ainda cercada de mais dúvidas porque a vacina da Pfizer
havia recebido o registro definitivo da Anvisa poucos dias antes, tendo
sido a primeira a recebê-lo oficialmente.
A compra da Covaxin, aliás, só foi possível porque a própria Anvisa
reformulou suas regras no início do mês de fevereiro e passou a examinar
pedidos de uso emergencial de vacinas sem ensaios clínicos realizados em
solo brasileiro. Nesse contexto de considerável dubiedade, faz-se
necessária a transferência dos sigilos do Sr. Túlio Silveira, representante da
Precisa Medicamentos, para que seja possível avaliar os exatos termos das
tratativas

com

o

Ministério

da

Saúde,

apurando-se

eventual

beneficiamento ilícito.
Em suma, a posse desses dados poderá contribuir para que a comissão
parlamentar tenha condições de desenhar o adequado e amplo panorama
respectivo e assim propiciar à sociedade, como é o seu dever, o quadro
mais completo possível acerca das negociações de compra e venda de
imunizante. (...)

14.

Dentre as diligências realizadas para o aprofundamento das investigações,

a Comissão Parlamentar de Inquérito colheu o depoimento de Emanuela Medrades,
Diretora da empresa Precisa Medicamentos, responsável pelos aspectos técnicos e
operações do fornecimento da vacina indiana.

15.

Em depoimento longo e minucioso, prestado sob o compromisso de dizer

a verdade, a depoente confirmou que a empresa Precisa Medicamentos é
representante no Brasil do laboratório Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin.
Confirmou que o fornecimento do imunizante ocorreria pelo preço de U$ 15,00
(quinze dólares), a unidade.

16.

Admitiu também que o pagamento do valor total, estimado em R$ 1,6

bilhão (um bilhão e seiscentos milhões de reais), deveria ocorrer em
Singapura, tendo como beneficiária uma empresa que, além de ser sediada em
paraíso fiscal, não constava do contrato celebrado com o Ministério da Saúde.

17.

Relatou, por fim, que, dadas as denúncias de irregularidades, o Ministério

da Saúde decidiu suspender o contrato administrativo, até a conclusão de
investigações preliminares.

18.

Ademais, contrariando o teor de documento público – memória de

reunião realizada no dia 20 de novembro de 2020 - que se encontra em posse da
Comissão Parlamentar de Inquérito, negou que, no encontro realizado com técnicos
do Ministério da Saúde, teria ofertado o mesmo imunizante pelo valor unitário de U$
10,00 (dez dólares), mas admitiu que esse era o preço estimado na época, como
constou do registro da reunião.

19.

Entre os elementos informativos que mais importam para a apuração dos

indícios de malversação de recursos públicos, entendem os Senadores da República
que é necessário o esclarecimento da forma e dos parâmetros relativos à
remuneração da empresa Precisa Medicamentos, especialmente a participação
da empresa intermediária nos lucros totais auferidos pelo laboratório indiano.

20.

Indagada sobre o assunto, Emanuela Medrades confirmou o óbvio: a

empresa Precisa Medicamentos celebrou contrato de representação comercial
com o laboratório Bharat Biotech, estabelecendo as condições e a forma de
remuneração da empresa brasileira vaso fossem exitosas as negociações com o
governo brasileiro.

21.

Contudo, por meio da utilização de expressões evasivas que, sem dúvida,

demonstravam a intenção de ocultar aspectos relevantes do contrato de
representação comercial, a depoente repetiu inúmeras vezes que, em razão de
cláusula de confidencialidade, não poderia informar detalhes do acerto financeiro
durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito.

22.

Eis os trechos em que a testemunha, devidamente compromissada,

recusou-se a responder as perguntas formuladas pelos investigadores (DOC 8):
O SR. TASSO JEREISSATI – Existe um contrato de representação entre
a Bharat, portanto, e a Precisa. Nesse contrato, eu não quero saber o
número em valores absolutos, mas como é o tipo de remuneração que faz
jus a Precisa diante das negociações que ela fizer no Brasil para a Bharat:

é uma comissão, é um valor fixo, é feito contra a entrega da mercadoria?
Qual é o tipo de contrato que é feito de remuneração nesse contrato?
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Sr.
Senador, o contrato que rege a representação entre a Precisa e a Bharat é
confidencial, e eu não tenho autorização para expor aqui.
(...)
O SR. RENAN CALHEIROS – Quanto é que a Bharat Biotech vai
receber pelo fornecimento das 20 milhões de doses da Covaxin? Que
parcela desse montante será destinado à remuneração da Precisa
Medicamentos?
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Eles vão
receber os U$ 15. Bharat vai receber U$ 15 por dose, caso o contrato seja...
Já incluso o imposto, o frete, todos os itens de risco e derivados. Na
questão da participação da Precisa, ela tem cláusula de confidencialidade,
e eu não tenho autorização para compartilhar aqui.
(...)
O SR. TASSO JEREISSATI – Se esse pagamento é feito direto à Bharat
e ... À Bharat, não. Era para ser feito direto à Bharat, mas foi delegado à
Madison. Como é que a Precisa vai receber sua remuneração se não tem
filial no exterior? Porque ela vai receber em dólar, não vai poder receber
em reais.
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Senador,
seria uma operação de câmbio, obviamente, mas continua sendo uma
informação confidencial que eu também não sei.

23.

Diante da recusa da depoente em colaborar com os trabalhos

investigativos, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou os Requerimentos nº
1123/2021 (DOC 9) e 1126/2021 (DOC 10), requisitando à empresa Precisa
Medicamentos a apresentação de
(i) todos os instrumentos contratuais e eventuais aditivos firmados com a empresa
Bharat Biotech e em especial aqueles que regulem a forma de remuneração da Precisa
pela Bharat, para a melhor compreensão deste relacionamento, mesmo que contenham
eventual cláusula de confidencialidade, como repetidamente alegada pela depoente

Emanuela Medrades, tomado no dia 14/07/2021; e (ii) o Contrato firmado entre a
referenciada empresa e a Bharat Biotech mencionado diversas vezes no depoimento de
Emanuela Medrades tomado em 14/07/21 e que conteria cláusula de
confidencialidade.

24.

Em resposta aos Ofícios 1918/2021 (DOC 11) e 1923/2021 (DOC 12),

que materializaram a requisição dos documentos, a empresa Precisa Medicamentos
encaminhou apenas e tão somente um Memorando de Entendimentos (MOU),
alegando que esse seria o único instrumento negocial celebrado com o laboratório
indiano (DOC 13).

25.

Indagada pela Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito, por meio

de e-mail enviado em 27/07/2021, a empresa insistiu na evasiva, afirmando que o
MOU seria o único documento relacionado ao negócio firmado com a Bharat Biotech
(DOC 14).

26.

Nesse contexto, considerando que a depoente Emanuela Medrades, em

sessão pública da CPI realizada no dia 14/07/21, confirmou a celebração de contrato
de representação entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech, há fundado receio
de que aquela esteja ocultando documentos que assumem especial relevância
para as apurações promovidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o que
implica desobediência a diligências investigativas aprovadas pelos Senadores
da República.

27.

Por essa singela razão, o Exmo. Presidente em exercício da Comissão

Parlamentar de Inquérito, Senadores Randolfe Rodrigues, requisitou, com urgência, a
adoção de (DOC 1)
(...) medida judicial pertinente com vistas à realização, com todas as cautelas

para resguardo do sigilo do ato preparatório, de busca e apreensão na sede
da referenciada empresa e/ou local onde sejam armazenados os documentos a ela
relativos, extraindo-se de lá todos os documentos, físicos ou digitais, computadores,
aparelhos celulares e demais equipamentos de armazenamento de informação, para que
se dê fiel cumprimento à requisição de documentos desta comissão parlamentar de
inquérito.

28.

Este requerimento foi formalmente ratificado nesta data, 12/08/2021,

pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador da República Omar
Aziz, que requisitou também providências no sentido de busca e apreensão de
documentos reunidos no processo administrativo relativo à aquisição dos
imunizantes fabricados pelo laboratório indiano em poder do Ministério da
Saúde e que, apesar de terem sido objeto de retiradas solicitações da CPI, ainda não
foram entregues, em gravíssimo prejuízo às investigações (DOC 2).

29.

Evidentemente, não há como aprofundar as investigações no âmbito do

inquérito parlamentar sem a colaboração do Ministério da Saúde, que, na condição de
órgão governamental detentor de documentos públicos e informações de interesse
geral, que não pode, em desvio ou abuso de poder, descurar da tutela do interesse
público e do dever de transparência, sonegar informações como se fosse uma pessoa
natural investigada, desobrigada de produzir provas contra si.

30.

No desempenho de seu múnus constitucional, a Comissão Parlamentar de

Inquérito tem sido vergastada por constantes embaraços perpetrados por órgãos do
Poder Executivo em detrimento das investigações.

31.

Um dos últimos desses embaraços foi a decretação de sigilo noticiado pelo

Serviço de Análise Técnica Administrativa (SEATA) do Ministério da Saúde no
Processo Administração nº 25072.006024/2021-92 em relação a um dos principais
objetos do inquérito parlamentar, em despacho vazado nos seguintes termos (DOC
15):
O Processo Administrativo nº 29/2021, que versa sobre a aquisição da
vacina COVAXIN, encontra-se suspenso e restrito no momento, pelo
fato de estar em fase ainda preparatória, impossibilitando no presente
momento a divulgação de documentos ou o processo em questão, até que
se finalize as tratativas, art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011, por ser
documento preparatório, de modo que as informações nele contidas
constituem fundamento de tomada de decisão, podendo sua divulgação
prejudicar o andamento, sendo o acesso assegurado a partir da edição do
ato ou decisão correspondente. por sua vez, cabe ressaltar, que sua
suspenção não caracteriza sua conclusão e encerramento.

32.

A imposição do sigilo em documentos públicos, que interessam à

Comissão Parlamentar de Inquérito, à imprensa e, de maneira geral, à sociedade como
um todo, configura evidente desvio de finalidade, excesso de poder e abuso de
autoridade.

33.

Dada a temporalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito e a

necessidade de assegurar os instrumentos necessários ao bom desempenho de suas
funções institucionais, é de extrema urgência e relevância que o Poder Judiciário
autorize as medidas probatórias ora pretendidas.

34.

Evidentemente, a imposição de sigilo a documentos públicos de maior

relevância para descortinar o “modus operandi” de agentes do Ministério da Saúde e
do setor privado na mercancia de imunizantes em detrimento da saúde da população
brasileira não é um ato isolado, mas uma amostra da sistemática ação governamental
para utilizar órgãos e funções públicas em defesa de ilícitos perpetrados no seio da
Administração.

35.

A CPI, inclusive, recebeu em 25/07/2021 o Ofício 050/2021, do

Gabinete do deputado Federal Luis Miranda (DOC 24), com denúncia de que ele e
seu irmão, Luis Ricardo Miranda, que trouxe a público irregularidades do mencionado
contrato para aquisição do imunizante Covaxin, estariam sofrendo ameaças por parte
de elementos do governo, o que pode ser colhido como indício da falta de interesse
do Ministério da Saúde em cooperar com as investigações.

36.

Além disso, os Senadores da República responsáveis pela investigação têm

se deparado com resistência, atrasos injustificáveis e desobediência do
Ministério da Saúde no que toca ao atendimento de requisições de
documentos aprovadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito.

37.

Nesse sentido as informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão

Parlamentar de Inquérito (DOC 2):
Esta comissão parlamentar de inquérito fez diversas requisições de
informações a diversos órgãos e empresas, mas o Ministério da
Saúde, de maneira contumaz, não tem atendido os prazos
consignados ou tem encaminhado respostas incompletas.

Apenas a título de exemplo, no Documento 1000, relativo ao
Requerimento nº 562/2021, de autoria do Senador Randolfe
Rodrigues, o Ministério deixou de encaminhar: Detalhamento de
pedidos de inserção, produção e dos demais produtos ou serviços
no governo federal; notas fiscais dos pagamentos realizados por
CNPJ contratado por agência de publicidade; critérios para a
distribuição de verba publicitária, dentre uma série de outros
documentos.
Para além disso, o Ministério da Saúde extinguiu, mesmo com
as investigações em andamento, recentemente o acesso dos
servidores do Senado aos seus processos eletrônicos, acesso
este aprovado por meio de requerimento desta comissão.
O referenciado órgão evidentemente não tem colaborado com os
trabalhos do colegiado, tem descumprido praticamente todos os
prazos que lhe são consignados, bem como nos tem enviado
informações incompletas e dificultado os trabalhos desta CPI, ao
interromper o acesso aos processos eletrônicos relevantes às
investigações, em contrariedade a requerimento aprovado pelo
colegiado, que dispõe de poderes próprios de autoridade judicial (...).

O que, em um primeiro momento, aparentava negligência ou desatenção,
passou a assumir contornos de maior gravidade à medida em que o Ministério da
Saúde passou a arbitrariamente decretar o sigilo de documentos e informações de
interesse do parlamento. Nesse momento, ficou clara a intenção de descumprir,
deliberada e sistematicamente, determinações aprovadas pela Comissão
Parlamentar de Inquérito, assim como o propósito de obstruir as investigações
conduzidas pelo Poder Legislativo.
Nesse contexto, causou enorme perplexidade a notícia, amplamente
noticiada pela imprensa, de que servidores do Ministério da Saúde decretaram o sigilo
dos documentos reunidos no processo de contratação do laboratório Bharat Biotech.

A estarrecedora notícia da imposição de segredo aos autos do processo
administrativo se alastrou em diversos veículos de comunicação, como O Globo 2, a
Crusoé3 e UOL4.
Em meio ao espanto causado pela informação, o Serviço de Análise
Técnica Administrativa do Ministério da Saúde passou a indeferir pedidos de acesso
aos autos do mencionado processo administrativo, sob fundamento genérico e
vazio (DOC 15).
A imposição do sigilo em documentos públicos, que interessam à
Comissão Parlamentar de Inquérito, à imprensa e, de maneira geral, à sociedade como
um todo, denota clara intenção de impedir a continuidade das investigações
conduzidas pelo Poder Legislativo, a ponto de representar uma grave ameaça ao
funcionamento desse importante instrumento democrático.
É certo que o sucesso do inquérito parlamentar depende do acesso a
documentos e informações que são comprovadamente sonegados pela Precisa
Medicamentos e pelo Ministério da Saúde. Assim, dado o caráter temporário da
Comissão Parlamentar de Inquérito, que funciona por prazo certo, é de extrema
urgência e relevância que o Poder Judiciário determine a realização de busca e
apreensão nos locais em que os elementos de prova se localizam.

2. O DIREITO
2.1. – DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPEITA DE
ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE
FORO.

2

https://oglobo.globo.com/politica/ministerio-da-saude-poe-sob-sigilo-documentos-sobre-compra-dacovaxin-25147553
3

https://crusoe.com.br/diario/apos-entregar-arquivos-a-cpi-saude-poe-documentos-da-covaxin-sobsigilo/
4

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/08/09/saude-poe-sob-sigilodocumentos-sobre-compra-da-covaxin-diz-revista.htm

38.

Inicialmente, importa reafirmar a competência originária do Supremo

Tribunal Federal para apreciação do pedido de busca e apreensão formulado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito.

39.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, não são poucos tampouco

isolados os precedentes em que os Excelentíssimos Senhores Ministros examinaram,
pelas mais diversas perspectivas, a extensão e profundidade dos poderes de
investigação assegurados pela Constituição Federal às comissões parlamentares de
inquérito.

40.

De acordo com a decisão proferida pelo eminente Ministro Sepúlveda

Pertence no MS 23.466 (DJ de 22-6-1999), cabe aos parlamentares, nessas hipóteses,
realizar “um juízo de ponderação, à luz do princípio da proporcionalidade, entre o interesse público
na produção da prova visada e as garantias constitucionais de sigilo e privacidade por ela
necessariamente comprometidas”.

41.

Ademais, o STF tem se orientado pela premissa de que não há direitos ou

garantias de caráter absoluto, devendo os congressistas, diante das peculiaridades do
caso concreto e da necessidade de prestigiar interesses de envergadura constitucional,
realizar um cuidadoso afastamento de direitos fundamentais de modo a possibilitar
que as CPIs exerçam o relevante múnus público que lhe foi confiado pelo art. 58, §3º,
da Constituição da República.

42.

Como se vê, entende o Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de as

comissões parlamentares de inquérito adotarem certos atos que impliquem o
afastamento, excepcional e tópico, de direitos individuais assegurados pela
Constituição Federal, salvo quando se tratar de matéria submetida à reserva de
jurisdição.

43.

A esse respeito, há um certo consenso atualmente de que a cláusula de reserva

de jurisdição, acima aludida, consiste em confiar exclusivamente ao Poder Judiciário a
prática de atos de império que, de maneira invasiva, acarretem restrição a direitos
constitucionais especialmente protegidos. É o que ocorre, por exemplo, com as
interceptações de comunicações telefônicas (art. 5º, XII, da Constituição Federal) e
com as buscas e apreensões realizadas no âmbito domiciliar (art. 5º, XI, da

Constituição da República), em que o texto constitucional foi expresso ao pressupor
a prévia autorização do Poder Judiciário.

44.

Em síntese, o que se entende vedado à CPI é o ato de avançar sobre as

matérias submetidas à reserva de jurisdição, nos pontos em que ela é expressa na
Constituição Federal, ou seja, não podem os parlamentares, por exemplo, decretar
interceptação telefônica, busca domiciliar ou a prisão de alguém, salvo em situação
de flagrante delito (FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. In: Comentários à
Constituição do Brasil. Coordenação de J. J. Gomes Canotilho et al., 2ª edição, São
Paulo, Editora Saraiva, 2018, p. 1.191).

45.

Esse assunto foi abordado na obra do eminente Ministro GILMAR

MENDES, para quem a cláusula de reserva de jurisdição tem sido invocada, igualmente, para
inibir decisões de CPIs envolvendo buscas e apreensões no domicílio de investigados. Enxerga-se na
redação do art. 5º, XI, da Lei Maior uma garantia que somente poderia ser vencida por ordem de
autoridade judicial – nega-se, portanto, que a CPI possa determinar que se entre na casa de alguém
sem o consentimento do morador, para realizar uma busca e apreensão (MENDES, Gilmar
Ferreira;

e

GONET

BRANCO,

Paulo

Gustavo.

Curso

de

Direito

Constitucional,14 ed., Saraiva, p. 998).

46.

Dessa forma, sempre que o ingresso no domicílio seja indispensável para

a coleta de elementos de prova necessários à comprovação de infração penal, cabe ao
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ingressar em Juízo para,
demonstrando a existência de causa provável, solicitar a expedição de mandado de busca
e apreensão residencial. Ao fazê-lo, deverá endereçar o pedido ao juiz natural,
atentando para as regras de competência estabelecidas na Constituição da República.

47.

Já foi mencionado que, no presente caso, a suspeita de desvios contratuais

recai sobre empresários, sobre funcionários do Ministério da Saúde e, no que mais
importa para a definição da competência, sobre o Líder do Governo na Câmara dos
Deputados.

48.

Embora o princípio da presunção de inocência imponha cautela e

serenidade dos investigadores, é certo que, em 25 de junho de 2021, em sessão pública
da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Deputado Luís Miranda (DEM-DF) relatou

que, na companhia de seu irmão, procurou o Presidente da República para tratar das
suspeitas, momento em que o chefe do Poder Executivo teria informado que o
Líder do Governo na Câmara dos Deputados, o Deputado Ricardo Barros (PPPR), estaria envolvido nas negociações relativas à aquisição do imunizante
indiano.

49.

Diante da notícia de envolvimento de parlamentar federal, a CPI da

Pandemia, no estrito exercício de suas funções institucionais, aprovou requerimento
de transferência do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Líder do
Governo na Câmara dos Deputados. Igualmente, ocorreu a convocação do
Deputado Federal Ricardo Barros (PP-PR) para depor na Comissão
Parlamentar de Inquérito, o que ocorreu no dia 12 de agosto de 2021.

50.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que

a mera existência de indícios de envolvimento de autoridade com foro especial é
motivo suficiente para determinar a remessa dos autos ao Tribunal competente, sob
pena de nulidade.

51.

Nesse sentido, inclusive, a Proposta de Súmula Vinculante n. 115, com

fundamento em onze precedentes do Tribunal e com parecer favorável do MPF (com
sugestão de alteração de redação). A proposta tem o seguinte teor: “Surgindo
indícios do envolvimento de autoridade que detenha prerrogativa de foro, a
investigação ou ação penal em curso deverá ser imediatamente remetida ao
Tribunal competente para as providências cabíveis”.

52.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF
INCLUSIVE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA
LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE
INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA. I – Os elementos
probatórios destinados a embasar a denúncia foram confeccionados sob a
égide de autoridades desprovidas de competência constitucional para
tanto. II - Ausência de indícios ou provas que, produzidas antes da posse
do acusado como Deputado Federal, eventualmente pudessem apontar

para a sua participação nos crimes descritos na inicial acusatória. III - A
competência

do

Supremo

Tribunal

Federal,

quando

da

possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal,
alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento
do inquérito. Precedentes desta Corte. VI - A usurpação da competência
do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos
operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte. V
- Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por
prerrogativa de função. VI – Denúncia rejeitada.
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquérito nº 2842. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 2 mai. 2013, DJe-041, p. 27 fev.
2014).

INQUÉRITO – DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO –
INDÍCIOS. Surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro
estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter
o inquérito ao Supremo – precedente: Inquérito nº 2.842, relator ministro
Ricardo Lewandowski –, sob pena de haver o arquivamento ante a ilicitude
dos elementos colhidos.
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Questão de Ordem em
Inquérito nº 3552. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 16 dez.
2014, DJe-036, p. 25 fev. 2015).

53.

Diante disso, é incontestável a competência originária do Supremo

Tribunal Federal para apreciar o pedido de busca e apreensão formulado pelo Poder
Legislativo, sobretudo diante da presença de indícios de envolvimento de autoridade
detentora de foro por prerrogativa de função.

2.2. LEGITIMIDADE ATIVA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO
PARLAMENTAR
DE
INQUÉRITO.
DETERMINAÇÃO
AD
REFERENDUM DO COLEGIADO.

54.

Em razão da urgência da diligência, bem assim da necessidade de

resguardar a utilidade da medida cautelar probatória, que evidentemente seria
frustrada caso os envolvidos tomassem conhecimento acerca deste requerimento, o
Excelentíssimo Presidente em exercício da Comissão Parlamentar de Inquérito,
Senador Randolfe Rodrigues, requisitou a adoção de medida judicial pertinente com vistas
à realização, com todas as cautelas para resguardo do sigilo do ato preparatório,
de busca e apreensão na sede da referenciada empresa e/ou local onde sejam armazenados os
documentos a ela relativos, extraindo-se de lá todos os documentos, físicos ou digitais, computadores,
aparelhos celulares e demais equipamentos de armazenamento de informação, para que se dê fiel
cumprimento à requisição de documentos desta comissão parlamentar de inquérito (Ofício nº
2096/2021-CPIPANDEMIA – DOC 1).

55.

No dia 12 de agosto de 2021, essa determinação foi ratificada pelo Exmo.

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, que, ato
contínuo, formulou determinação complementar. No Ofício nº 2131/2021 (DOC
2), Sua Excelência ordenou que a Advocacia do Senado elaborasse, “(...) com urgência,
medida judicial voltada à realização de busca e apreensão por esta CPI da Pandemia no

Ministério da Saúde, com vistas a extrair daquele órgão todas as informações de interesse desta
comissão, ligadas a requerimentos já aprovados, mas não respondidos ou respondidos de maneira
incompleta, bem como se restabelecendo o acesso por servidores do Senado Federal designados aos
processos eletrônicos, tudo isso adotando-se as cautelas necessárias para que, dentro do que é possível,
não se afete o curso ordinário das atividades naquele Ministério”.

56.

Trata-se, por óbvio, de decisão tomada pela Presidência da Comissão

Parlamentar de Inquérito em condições absolutamente extraordinárias, pois a
deliberação da matéria em sessão pública da CPI, como é praxe no parlamento,
certamente esvaziaria a utilidade da medida cautelar manejada pelos investigadores.

57.

Mas não é preciso ir tão longe. Mesmo uma reunião secreta dos

parlamentares, realizada com fundamento no art. 144, inciso III, do Regimento

Interno do Senado Federal - RISF, ofereceria riscos concretos para a eficácia da
diligência, dada a composição e a forma de funcionamento das comissões do
Congresso Nacional.

58.

Como se sabe, as Comissões Parlamentares de Inquérito constituem

órgãos pluripessoais, e seus membros são indicados por indicação dos respectivos
líderes, assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das
representações partidárias ou blocos parlamentares com atuação no Senado Federal
(art. 78 do RISF). Além disso, a realização de sessões da CPI pressupõe a participação
de servidores da Secretaria de Comissões do Senado Federal, bem assim de assessores
diretos dos parlamentares que integram o colegiado.

59.

Nesse contexto, não é necessário um grande esforço argumentativo para

demonstrar que as dificuldades e os riscos inerentes à deliberação prévia, em reunião
oficial da CPI, do requerimento de busca e apreensão vis-à-vis a necessidade de
preservação do sigilo necessário à garantia de eficácia da diligência investigativa. Não
é exagero afirmar que a convocação de sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito,
pública ou privada, dificultaria a execução da medida cautelar probatória e, no limite,
inviabilizaria a coleta de documentos que assumem especial relevância para o
inquérito parlamentar.

60.

Além disso, há que se ter em mente que a execução da busca e apreensão

é medida urgente, pois, a partir da recusa injustificada da empresa e do Ministério
da Saúde em fornecer os documentos requisitados pela Comissão Parlamentar de
Inquérito, é previsível que os agentes envolvidos envidem os esforços necessários
para ocultação ou destruição de elementos de prova que importam ao desenlace das
investigações. É natural, portanto, que a premência da medida justifique especial
celeridade na formulação do pedido, de forma a preservar a utilidade e eficácia da
medida cautelar probatória.

61.

Daí por que o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito

determinou, ad referendum do colegiado, de comum acordo com o Relator, o VicePresidente e outros membros do colegiado, que a Advocacia do Senado Federal
representasse ao Poder Judiciário pela busca e apreensão na sede da empresa Precisa

Medicamentos e no Ministério da Saúde, sem prejuízo da posterior convocação
dos integrantes do colegiado para ratificação das providências adotadas.

62.

É preciso, entretanto, registrar que não se trata de posição isolada do

Presidente da CPI, tampouco de medida inédita, ainda não discutida em colegiado. A
rigor, há amplo consenso entre os Senadores da República quanto à necessidade de
obtenção dos contratos de representação comercial do laboratório Bharat Biotech, a
ponto de a Comissão Parlamentar de Inquérito já ter aprovado dois requerimentos,
requisitando os aludidos documentos (Requerimentos nº 1123/2021 e 1126/2021,
DOC 9 e DOC 10, respectivamente).

63.

Igualmente, já foram aprovadas inúmeras requisições de documentos e

informações detidas pelo Ministério da Saúde, particularmente aqueles relacionadas
ao contrato administrativo celebrado com o laboratório indiano (DOC 17, DOC 18,
DOC 19, DOC 20, DOC 21, DOC 22).

64.

Não houve colaboração, porém, da empresa Precisa Medicamentos, que,

mesmo depois de intimada para entrega dos documentos, insiste na frágil afirmação
de que existiria apenas e tão somente um memorando de entendimentos (MOU) entre
a Precisa Medicamentos e o laboratório Bharat Biotech. Cuida-se de postura acintosa,
que contraria não apenas o depoimento de Emanuela Medrades, Diretora Técnica da
empresa, como também as práticas comuns do ramo de representação comercial, haja
vista que o contrato de fornecimento dos imunizantes – no valor de 1,6 bilhão de
reais – já foi celebrado com o Ministério da Saúde.

65.

Da mesma forma, a postura recente do Ministério da Saúde – atrasos

frequentes nas respostas encaminhadas à CPI, encaminhamento de documentação
incompleta e decretação de sigilo aos autos do processo de contratação – deixam claro
que o órgão público se esmera em sonegar informações relevantes (DOC 23).

66.

O comportamento da Precisa Medicamentos e do Ministério da Saúde

causa natural preocupação entre os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Há, sem dúvida, risco concreto de ocultação ou destruição de documentos que
assumem especial importância para o andamento das investigações, a justificar a

adoção de medidas de urgência pelo Presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito, ad referendum do colegiado.

2.3 – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. CAUSA
PROVÁVEL.
A) NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO NA SEDE DA EMPRESA
PRECISA MEDICAMENTOS.

67.

Como narrado, as suspeitas relativas ao contrato para aquisição da vacina

indiana Covaxin, especialmente a obscura intermediação do negócio pela Precisa
Medicamentos, decorrem do relato do Deputado Federal Luis Miranda (DEM-DF) e
de seu irmão, Luís Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de
Logística do Ministério da Saúde.

68.

As apurações têm revelado diversos indícios que impõem a necessidade

do aprofundamento do inquérito parlamentar.

69.

Na transferência de sigilo fiscal e bancário consubstanciada no

requerimento 931/2021, aprovado na sessão de 16/6/2021, o Senador Randolfe
Rodrigues demonstrou que, antes mesmo do aval regulatório, o imunizante Covaxin
já era apontado como escolhido para integrar o Programa Nacional de Imunização
(PNI), não obstante o valor elevado e a ausência de estudos conclusivos sobre sua
eficácia:
Documentos recebidos pela presente CPI, como muito bem narrado pela
imprensa, dão conta de que a empresa Precisa Medicamentos, que atuou
como intermediadora na negociação entre o Brasil e a Bharat Biotech para
a aquisição da vacina Covaxin, recebeu R$ 500 milhões do contrato de R$
1,6 bilhão fechado pelo governo brasileiro com o laboratório indiano, ou
seja, um terço do valor total previsto no documento, firmado em 25 de
fevereiro. Mesmo antes de ter qualquer tipo de aval regulatório, a vacina
já era apontada pelo presidente Jair Bolsonaro como escolhida para
integrar o Programa Nacional de Imunização (PNI), enquanto outras
candidatas mais adiantadas, mais baratas e com estudos no Brasil, ficaram
fora.

A empresa firmou uma parceria no ano passado com a Bharat e tornou-se
a representante oficial da farmacêutica no Brasil. Em janeiro deste ano, a
Bharat assinou um acordo com a Precisa para fornecimento da Covaxin
ao Brasil.
A vacina ainda sofre restrições de importação, ficando permitido, no início
de junho, somente o uso sob condições controladas, concessão que pode
ser suspensa “caso o pedido de uso emergencial em análise pela Anvisa ou
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) seja negado, ou ainda com
base em informações provenientes do controle e do monitoramento do
uso da vacina Covaxin no Brasil”, como informa a Anvisa.
A autorização restrita ocorreu após dificuldades de aprovação. No fim de
março, o certificado de Boas Práticas e o uso emergencial foram negados
pela Anvisa.
Na justificativa, o relator da 5ª diretoria e relator do processo, Alex
Machado Campos, apontou inconsistência na documentação. Segundo
ele, “a área técnica identifica riscos e incertezas no uso da vacina Covaxin
nas condições atuais”, de maneira que não foi possível determinar “a
relação benefício risco com as informações disponíveis até o momento”.
A vacina estava programada para chegar em março, e somente esta semana
teve a Certificação de Boas Práticas de Fabricação das plantas aprovadas,
um dos primeiros passos para a regularização do imunizante.
Mesmo assim, o governo escolheu fechar contrato de 20 milhões de doses
da Covaxin, a R$ 80 cada, a mais cara entre as opções mais adiantadas:
CoronaVac e Pfizer. Além disso, o acordo ocorreu com dispensa de
licitação “para facilitar o processo de aquisição”. As negociações já
estavam avançadas em janeiro, quando Bolsonaro, em carta enviada ao
primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que a Covaxin estava
“entre as vacinas selecionadas pelo governo brasileiro”, citando, também,
o imunizante da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. A carta é de
8 de janeiro, foi divulgada pela imprensa, à época, e nela o presidente pede
urgência no envio de 2 milhões de doses da AstraZeneca.

70.

No mesmo sentido o teor do Requerimento nº 748/2021, de autoria do

Senador da República Alessandro Vieira, revelando que, embora contasse com preço
quase 50% superior à vacina da Pfizer, “nenhuma outra obteve resultados tão

eficientes quanto a Bharat Biotech”, no sentido de eficiência na tramitação 5 junto ao
Ministério da Saúde:
Matéria do jornal O Globo, publicada em 12 de maio na coluna da
jornalista Malu Gaspar, afirma que nenhuma outra empresa se reuniu mais
com representantes do Ministério da Saúde para tentar vender ao Brasil
uma vacina contra o coronavírus do que a Pfizer, mas nenhuma outra
obteve resultados tão eficientes quanto a Bharat Biotech, representada no
Brasil pela Precisa Medicamentos.
Relata ainda a reportagem que enquanto a Pfizer teve que esperar sete
meses e participar de dez reuniões para fechar um contrato, a Precisa fez
apenas seis reuniões e encaminhou a contratação em menos de quatro
meses.
Em novembro de 2020, época em que se iniciaram as tratativas com a
representante da Bharat, a Covaxin figurava ainda como vacina em estágio
inicial de desenvolvimento. Mesmo nessas circunstâncias, o Ministério da
Saúde celebrou contrato na monta de R$ 1,6 bilhão de reais para o
fornecimento de 20 milhões de doses da vacina indiana.
Note-se ainda que no contrato firmado em 25 de fevereiro, o Ministério
da Saúde se dispôs a pagar R$ 80 por dose da Covaxin, ou seja, R$ 24 a
mais do que o preço da dose oferecido pela Pfizer à época. Prossegue a
matéria afirmando que além da insuficiência de dados clínicos, a aquisição
da Covaxin é ainda cercada de mais dúvidas porque a vacina da Pfizer
havia recebido o registro definitivo da Anvisa poucos dias antes, tendo
sido a primeira a recebê-lo oficialmente.
A compra da Covaxin, aliás, só foi possível porque a própria Anvisa
reformulou suas regras no início do mês de fevereiro e passou a examinar
pedidos de uso emergencial de vacinas sem ensaios clínicos realizados em
solo brasileiro. Nesse contexto de considerável dubiedade, faz-se
necessária a transferência dos sigilos do Sr. Túlio Silveira, representante da
Precisa Medicamentos, para que seja possível avaliar os exatos termos das
tratativas

com

o

Ministério

da

Saúde,

apurando-se

eventual

beneficiamento ilícito.

Documentos apontaram a resistência do governo federal à aquisição do imunizante do Butantan, o que acabou
retardando a aquisição. A adesão do Brasil ao consórcio Covax Facility, escolhendo a menor percentagem das
vacinas e de insumos disponíveis, contrariou a recomendação da equipe técnica.
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Em suma, a posse desses dados poderá contribuir para que a comissão
parlamentar tenha condições de desenhar o adequado e amplo panorama
respectivo e assim propiciar à sociedade, como é o seu dever, o quadro
mais completo possível acerca das negociações de compra e venda de
imunizante.

71.

Diversas diligências têm sido realizadas para o aprofundamento das

investigações, como o depoimento de Emanuela Medrades, Diretora da Precisa
Medicamentos, responsável pelos aspectos técnicos e operacionais do fornecimento
da vacina indiana.

72.

Neste depoimento, Emanuela confirmou que o fornecimento do

imunizante ocorreria pelo preço de U$ 15,00 (quinze dólares), contrariando, assim, a
memória de reunião realizada no dia 20 de novembro de 2020 – documento público
que se encontra em posse da Comissão Parlamentar de Inquérito – em que consta a
informação de que o imunizante fora oferecido aos técnicos do Ministério da Saúde
pelo valor unitário de U$ 10,00 (dez dólares).

73.

Entre os elementos informativos que mais importam à apuração dos fatos,

constata-se que Emanuela afirmou ser comum laboratórios e fabricantes constituírem
representante legal para intermediar seus negócios junto a órgãos governamentais.

74.

De fato, a aquisição da vacina da Oxford/AstraZeneca ocorreu por

intermédio da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, que tem natureza jurídica da
Fundação Pública, de Direito Público. A imunizante CoronaVac, por sua vez, foi
adquirida por intermédio do Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde do governo de São Paulo6.

75.

No caso Coxaxin, contudo, a intermediação ocorreu por meio da Precisa

Medicamentos, sociedade privada que apresentava um histórico turbulento de
relacionamento com o Ministério da Saúde. Também causa perplexidade que,
conforme apurado, o pagamento do valor total, estimado em 1,6 bilhão de reais,
ocorreria em Singapura, tendo como beneficiária uma empresa que, além de

6

Lembrando que lá também existe a Fundação Butantan, com personalidade jurídica de direito privado,
que nasce para apoiar o instituto Butantan.

ser sediada em paraíso fiscal, não constava do contrato celebrado com o
Ministério da Saúde.

76.

Indagada sobre o assunto, Emanuela Medrades foi evasiva sobre aspectos

relevantes do contrato de representação comercial e repetiu em inúmeras
oportunidades que nada poderia informar por força de cláusula de confidencialidade.

77.

Diante da recusa da depoente, a Comissão Parlamentar de Inquérito

aprovou os Requerimentos nº 1123/2021 (DOC 9) e 1126/2021 (DOC 10),
requisitando à empresa Precisa Medicamentos a apresentação de (i) todos os instrumentos
contratuais e eventuais aditivos firmados com a empresa Bharat Biotech e em especial aqueles que
regulem a forma de remuneração da Precisa pela Bharat, para a melhor compreensão deste
relacionamento, mesmo que contenham eventual cláusula de confidencialidade, como repetidamente
alegada pela depoente Emanuela Medrades, tomado no dia 14/07/2021; e (ii) o Contrato firmado
entre a referenciada empresa e a Bharat Biotech mencionado diversas vezes no depoimento de
Emanuela Medrades tomado em 14/07/21 e que conteria cláusula de confidencialidade.

78.

Em resposta aos Ofícios 1918/2021 (DOC 11) e 1923/2021 (DOC 12),

que materializaram a requisição dos documentos, a empresa Precisa Medicamentos
encaminhou apenas um Memorando de Entendimentos (MOU), alegando que este
seria o único instrumento negocial celebrado com o laboratório indiano (DOC 13).

79.

Indagada pela Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito, por meio

de e-mail enviado em 27.07.2021, a empresa insistiu na evasiva, afirmando que o
MOU seria o único documento relacionado ao negócio firmado com a Bharat Biotech
(DOC 14).

80.

Nesse contexto, considerando que a depoente Emanuela Medrades, em

sessão pública da CPI realizada no dia 14/07/21, confirmou a celebração de contrato
de representação entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech, há relevantes
indícios de ocultação de documentos que assumem especial relevância para
as apurações promovidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito.

81.

É frágil a afirmação de que, das tratativas negociais com o laboratório

indiano, relativas a um contrato estimado em 1,6 bilhão de reais, tenha resultado
somente um Memorando de Entendimentos (MOU), como o único instrumento
negocial celebrado com a Bharat Biotech.

82.

Sabe-se que a utilização de Memorando de Entendimento serve como

instrumento de negociação preliminar de alinhamento entre duas ou mais pessoas.
Evidentemente, a dinâmica do mundo dos negócios exige, em certas hipóteses e em
determinados tratativas, agilidade nas negociações e trâmites, deixando de lado, neste
momento inicial, questões jurídicas mais técnicas e burocráticas.

83.

Esse instrumento consubstancia um primeiro passo na negociação, mas

que, em momentos posterior, irá desaguar na formalização de um documento jurídico
mais elaborado. Vale dizer, o MOU não substitui o contrato formal, mas apenas
retrata, de forma solene, tratativas verbais sobre expectativas e linha de ações entre as
partes. Passado este momento inicial, é natural a formalização de um contrato formal
que forneça segurança aos contratantes em torno dos negócios que serão realizados.

84.

Não é verossímil, portanto, a alegação de que uma negociação bilionária

de imunizantes tenha se lastreado em simples Memorando de Entendimentos.

85.

Ademais, neste mesmo depoimento, Emanuela Medrades foi questionada

pelo Senador da República Alessandro Vieira se no contrato de preservativo feminino –
outro contrato que a Precisa celebrou com Executivo federal –, haveria previsão de
pagamento no exterior, em benefício de sociedade empresarial alheia ao instrumento
contratual. A depoente respondeu afirmativamente:
(...)
O

SR.

ALESSANDRO

VIEIRA

(Bloco

Parlamentar

Senado

Independente/CIDADANIA - SE. Para interpelar.) – Esse ponto que V.
Exa. acabou de tocar... Eu busquei as notas taquigráficas, Sra. Emanuela,
e o que a senhora diz é o seguinte: "A questão de o empenho ter sido...
Referido o nome da Precisa não necessariamente significa que esse valor
vá para a Precisa". E aí vamos à parte que não corresponde à verdade:
"Nós temos outros casos, inclusive dentro da Precisa, em outros
contratos, no caso do preservativo, em que o empenho é para a Precisa,
mas o pagamento é lá fora".
Mas isso não é verdade; todos os pagamentos foram feitos dentro do Brasil
e direcionados à Precisa, as ordens bancárias são em nome da Precisa.
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES (Para
depor. Fora do microfone.) – Não, senhor.

O

SR.

ALESSANDRO

VIEIRA

(Bloco

Parlamentar

Senado

Independente/CIDADANIA - SE) – Tem ordem bancária para o exterior
no contrato de preservativos?
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Tem,
Senador. Por favor, eu preciso que o senhor pesquise dentro do Portal da
Transparência e peça...
O

SR.

ALESSANDRO

VIEIRA

(Bloco

Parlamentar

Senado

Independente/CIDADANIA - SE) – Foi o que eu fiz.
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Não, a
pesquisa do portal é superficial. Peça... Eu tenho, inclusive, os drafts...
Não, como é o nome? Swift codes dos pagamentos que foram feitos, do
Ministério da Saúde...
O

SR.

ALESSANDRO

VIEIRA

(Bloco

Parlamentar

Senado

Independente/CIDADANIA - SE) – Para empresa no exterior?
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Sim, para
quem eu pedi em questão... Eu tenho como garantir. Tudo o que eu estou
falando aqui eu tenho como provar.
O

SR.

ALESSANDRO

VIEIRA

(Bloco

Parlamentar

Senado

Independente/CIDADANIA - SE) – Perfeito.
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Então,
sim, é normal, apesar de constar lá, no empenho, o pagamento como
empenhado para a Precisa, o pagamento em si, por ser em dólar, por ser
em câmbio, vai diretamente para o fabricante. E eu posso compartilhar
com o senhor um dos swift codes.
O

SR.

ALESSANDRO

VIEIRA

(Bloco

Parlamentar

Senado

Independente/CIDADANIA - SE) – Lembrando toda essa situação, o
depoimento – a senhora se comprometeu aqui a falar a verdade...
A SRA. EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES – Sim

86.

Em momento posterior da mesma sessão – e após a assessoria subsidiar

o Senador com a nota de empenho, nota de liquidação e ordem de pagamento da
referida contratação, comprovando que todos os pagamentos ocorreram em nome da
Precisa Medicamentos –, a depoente voltou a afirmar categoricamente que “sim, eu
já disse que o que está no portal da transparência é superficial e eu tenho todos os
swift codes para comprovar que o pagamento foi feito diretamente Kiwpped”. Confira:

87.

Há, portanto, graves indícios de irregularidades contratuais e fiscais na

negociação da imunizante Covaxin. Por esse motivo, torna-se necessária a produção
de provas, realização de diligências, quebras de sigilos e apreensão de documentos
que sejam capazes de esclarecer aspectos relevantes do relacionamento mantido entre
a Precisa Medicamentos e o laboratório Bharat Biotech.

88.

Foge ao bom senso e à razoabilidade que o único documento

disponibilizado pela empresa seja um Memorando de Entendimento.

89.

Daí por que, com absoluta propriedade, o Exmo. Presidente em exercício

da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Randolfe Rodrigues, requisitou, com
urgência, a adoção de medida judicial pertinente com vista à realização da busca e
apreensão nos endereços Avenida Tamboré, nº 267, 28º andar, Barueri - SP e Avenida
Portugal, nº 1100, Bairro Itaqui, Itapevi – SP, isto é, nos endereços informados no
sítio eletrônico da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.
(https://precisamedicamentos.com.br/en/home/).

B) NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.

90.

Os mesmos indícios de autoria e materialidade - causa provável - que

justificam a busca e apreensão na sede da empresa Precisa Medicamentos
recomendam o deferimento da medida cautelar probatória no Ministério da Saúde,
especialmente no Departamento de Logística em Saúde (DLOG) e no gabinete do
Secretário Executivo da pasta.

91.

Contudo, por se tratar de requerimento de busca e apreensão em órgão

do Poder Executivo, são necessárias considerações adicionais para demonstrar a (i)
efetiva necessidade da medida e a (ii) absoluta impossibilidade de obtenção dos
elementos de prova por meio menos invasivo.

92.

De início, registre-se que, evidentemente, o sucesso das investigações

depende de constante e contínuo acesso aos autos do processo administrativo em
que ocorreu a compra do imunizante indiano, bem assim da cooperação do Ministério
da Saúde no que toca ao rigoroso atendimento das medidas investigativas aprovadas

pelo Comissão Parlamentar de Inquérito (requisições de documentos, de informações
e fornecimento de subsídios).

93.

Surpreendentemente, nem um nem outro tem ocorrido. Em vez disso, os

gestores do Ministério da Saúde (i) decretaram, mediante motivação genérica e
vazia, o sigilo do processo administrativo relacionado à aquisição da Covaxin; (ii)
revogaram as credenciais de acesso dos investigadores aos sistemas
eletrônicos do Ministério da Saúde, as quais haviam sido concedidas por
determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito; e (iii) têm oferecido resistência
no que toca ao atendimento de requisições enviadas pela Comissão Parlamentar de
Inquérito.

94.

Como declarado no Ofício 2131/2021, de lavra do Exmo. Presidente da

CPI (DOC 2), há repetidos atrasos no encaminhamento dos documentos e
informações requisitados pela CPI e, o que é mais grave, os gestores do Ministério da
Saúde têm enviado informações genéricas e documentação incompleta.

95.

Eis o que informou o eminente Senador da República Omar Aziz (DOC

2):
Esta comissão parlamentar de inquérito fez diversas requisições de informações
a diversos órgãos e empresas, mas o Ministério da Saúde, de maneira contumaz,
não tem atendido os prazos consignados ou tem encaminhado respostas
incompletas.
Apenas a título de exemplo, no Documento 1000, relativo ao Requerimento nº
562/2021, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, o Ministério deixou de
encaminhar: Detalhamento de pedidos de inserção, produção e dos demais
produtos ou serviços no governo federal; notas fiscais dos pagamentos realizados
por CNPJ contratado por agência de publicidade; critérios para a distribuição de
verba publicitária, dentro uma série de outros documentos.
Para além disso, o Ministério da Saúde extinguiu, mesmo com as
investigações em andamento, recentemente o acesso dos servidores do
Senado aos seus processos eletrônicos, acesso este aprovado por meio de
requerimento desta comissão.
O referenciado órgão evidentemente não tem colaborado com os trabalhos do
colegiado, tem descumprido praticamente todos os prazos que lhe são

consignados, bem como nos tem enviado informações incompletas e dificultado
os trabalhos desta CPI, ao interromper o acesso aos processos eletrônicos
relevantes às investigações, em contrariedade a requerimento aprovado pelo
colegiado, que dispõe de poderes próprios de autoridade judicial (...).

96.

No que mais importa para a demonstração do propósito de obstruir as

investigações, destaca-se que recentemente o Serviço de Análise Técnica
Administrativa do Ministério da Saúde passou a indeferir pedidos de acesso aos autos
do processo administrativo relativo à compra do imunizante, mediante motivação
genérica e inidônea (DOC 15):
O Processo Administrativo nº 29/2021, que versa sobre a aquisição da
vacina COVAXIN, encontra-se suspenso e restrito no momento, pelo
fato de estar em fase ainda preparatória, impossibilitando no presente
momento a divulgação de documentos ou o processo em questão, até que
se finalize as tratativas, art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011, por ser
documento preparatório, de modo que as informações nele contidas
constituem fundamento de tomada de decisão, podendo sua divulgação
prejudicar o andamento, sendo o acesso assegurado a partir da edição do
ato ou decisão correspondente. por sua vez, cabe ressaltar, que sua
suspenção não caracteriza sua conclusão e encerramento.

97.

A imposição do sigilo em documentos públicos, que interessam à

Comissão Parlamentar de Inquérito, à imprensa e, de maneira geral, à sociedade como
um todo, configura evidente desvio de finalidade, excesso de poder e abuso de
autoridade. Igualmente, denota clara intenção de impedir a continuidade das
investigações conduzidas pelo Poder Legislativo, a ponto de representar uma grave
ameaça ao funcionamento desse importante instrumento democrático.

98.

Dada a resistência do Poder Executivo quanto ao atendimento das

determinações aprovadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e considerando
que o sucesso das investigações depende de acesso constante aos documentos que se
encontram em poder da pasta, conclui-se que não resta alternativa senão a postulação

de busca e apreensão no Ministério da Saúde, especialmente no Departamento de
Logística em Saúde (DLOG) e no gabinete do Secretário Executivo.

99.

Por fim, registre-se que a indicação desses locais (DLOG e Secretaria

Executiva) decorre dos depoimentos prestados por Roberto Dias, antigo Diretor do
DLOG, Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato administrativo, e de Luís Ricardo
Miranda, chefe de importação do DLOG, os quais afirmaram que as negociações e
tratativas relacionadas à celebração do contrato foram realizadas no âmbito da
Secretaria-Executiva e do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da
Saúde. Por esse motivo, há indícios de que os documentos necessários ao
esclarecimento dos fatos apurados na CPI encontram-se armazenados em arquivos,
físicos e digitais, dos referidos setores.

3. PEDIDOS
100.

Ante o exposto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, representada por

seu Presidente, requer a expedição de mandado de busca a apreensão nos locais de
funcionamento

da

empresa

PRECISA

COMERCIALIZAÇÃO

DE

MEDICAMENTOS LTDA. (Avenida Tamboré, nº 267, 28º andar, Barueri - SP e
Avenida Portugal, nº 1100, Bairro Itaqui, Itapevi – SP), em qualquer andar ou sala,
contínua, adjacente ou em outra localidade, nas quais a prova se localize, com o
objetivo de:
i)

coletar elementos de prova relacionados aos ilícitos apurados no
inquérito parlamentar, especialmente instrumentos contratuais e
eventuais aditivos firmados entre a Precisa Medicamentos e o
laboratório Bharat Biotech; e (ii) o contrato firmado entre a Precisa
Medicamentos e a Bharat Biotech para regulamentar a forma de
remuneração da representante comercial;

ii) apreender documentos, arquivos físicos ou digitais, smartphones,
computadores,

notebooks,

discos

rígidos,

dispositivos

de

armazenamento de dados, mídias digitais (DVD, Blu-ray, CD-ROM e

similares) e quaisquer outros objetos que, a juízo ponderado do
executor da ordem, puderem ser utilizados na comprovação da
materialidade e autoria delitivas.

101.

Requer, ainda, a execução simultânea de busca a apreensão no

MINISTÉRIO DA SAÚDE - localizado na Esplanada dos Ministérios, bloco G especialmente no Departamento de Logística em Saúde (DLOG) e no gabinete do
Secretário Executivo da pasta, com o objetivo de:
i)

coletar elementos de prova relacionados aos ilícitos apurados pela
Comissão Parlamentar de Inquérito, em especial documentos,
informações e arquivos, físicos ou digitais, relacionados ao processo
de aquisição do imunizante Covaxin e a requisições aprovadas pelo
colegiado, mas não respondidas, ou respondidas de maneira
incompleta;

ii)

apreender documentos, arquivos físicos ou digitais, smartphones,
computadores,

notebooks,

discos

rígidos,

dispositivos

de

armazenamento de dados, mídias digitais (DVD, Blu-ray, CD-ROM
e similares) e quaisquer outros objetos que, a juízo ponderado do
executor da ordem, puderem ser utilizados na comprovação da
materialidade e autoria delitivas;
iii)

autorizar servidores do Senado Federal, designados pela
Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, a
acompanhar a diligência e, sobretudo, a extrair dados,
informações e documentos dos sistemas de informática do
Ministério da Saúde.

102.

Requer, por fim, no que toca ao cumprimento da diligência:

i)

autorização de acesso dos investigadores aos dados, arquivos
eletrônicos e mensagens eletrônicas armazenadas em eventuais
computadores ou em dispositivos eletrônicos de qualquer natureza,
inclusive smartphones, que forem encontrados, com a impressão ou
cópia do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão de
dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos
rígidos;

ii)

autorização de acesso das autoridades policiais e parlamentares ao
conteúdo dos computadores e dispositivos no local das buscas e de
arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações
eventualmente registradas;

iii)

autorização de arrombamento de cofres, caso não sejam
voluntariamente abertos, com autorização expressa no mandado de
busca e apreensão;

iv)

determinação

de

que

todas

as

diligências

ocorram

simultaneamente e, se necessário, com o auxílio de autoridades
policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes
públicos;
v)

seja possibilitado o acompanhamento da diligência por Senadores da
República e servidores indicados pelo Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 149 do Regimento
Interno do Senado Federal;

vi)

no que toca à busca e apreensão no Ministério da Saúde, seja a
medida executada com discrição e cautelas necessárias para o não
comprometimento dos relevantes trabalhos desempenhados pela
pasta.

Solicita que os autos tramitem sob segredo de justiça, até que sejam
finalizadas as medidas relativas à busca e apreensão.

103.

Requer, ainda, nos exatos termos do art. 14, §2º, da Lei nº 12.016 de

2009, a intimação de seus advogados infra-assinados para todos os atos,
inclusive para fins recursais, assim como para prestar informações
complementares, caso necessário.
104.

Postula-se, por fim, a intimação do Advogado do Senado Federal

infra-assinado para todos os atos deste processo, sob pena de absoluta nulidade.
105.

Nestes termos, pede-se e aguarda-se deferimento com a máxima

urgência possível ante a excepcional relevância das medidas requeridas nestes
autos.
Brasília, 12 de agosto de 2021.

(assinatura digital)
EDVALDO FERNANDES DA SILVA
Advogado do Senado Federal
Coordenador do Núcleo de Processos Judiciais
OAB/DF nº 19.233 / OAB/MG nº 94.500
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