
Resposta à nota da PGR sobre a entrega dos documentos da CPI

A Procuradoria-Geral da República, nesta sexta-feira (18), demonstrou mais
uma vez a sua subserviência ao Presidente da República e seu descaso com a
apuração dos graves crimes revelados pela CPI da Pandemia da Covid-19. Além de
prevaricar no seu dever constitucional, a PGR falta com a verdade em sua nota.

Durante os seis meses de duração da CPI da Pandemia, os Senadores da
República, a equipe de assessoria do Senado Federal e a sociedade civil atuaram
com zelo, dedicação e competência ímpar para apurar todas as ações, omissões e
erros durante o enfrentamento da pandemia no Brasil. Produzimos e entregamos a
todos os órgãos competentes um vasto conjunto probatório que demonstra, com
clareza solar para aqueles que têm olhos de ver, a gravidade dos crimes cometidos
durante o período.

O Ministério Público, no entanto, protela, sem qualquer justificativa
republicana, a etapa de abertura dos inquéritos criminais para que se possa
aprofundar as investigações. É preciso que a instituição cumpra com o seu dever
constitucional de responsabilizar todas as autoridades que contribuíram para o
agravamento da crise e que se locupletaram às custas de vidas brasileiras.

A CPI da Pandemia foi fundamental para que não se repitam os absurdos
vivenciados no Brasil desde março de 2020. Os Senadores da República
integrantes da direção da CPI, no pleno exercício dos seus deveres fiscalizatórios,
exigem o devido respeito da Procuradoria-Geral da República e seguirão firmes em
busca de justiça e reparação às mais de 640 mil vítimas.

Para que fique clara a desídia da PGR no cumprimento de seu múnus
constitucional, acompanhe a cronologia dos eventos até o momento:

● 26/10/2021 - Foi aprovado o relatório final da CPI da Pandemia.
● 27/10/2021 - Senadores foram à PGR entregar cópia do relatório final e ofício

que encaminhava os documentos públicos e colocava toda a documentação
sigilosa da CPI à disposição.

● 03/11/2021 – Ofício da PGR informa dados da pessoa que receberá
documentos e encaminha termo de sigilo assinado. Os documentos sigilosos
são encaminhados para download em um link, por orientação do setor de
informática do Senado, para a economia de recursos públicos com HDs, à luz
do princípio constitucional da eficiência. Todos os demais órgãos informaram
que receberam a documentação por link sem intercorrências. Somente a
PGR afirmou que não, alegando que os downloads não eram concluídos.

● 04/11/2021 - PGR entrega HDs para o Senado, para que a documentação
sigilosa da CPI seja neles copiada.



● 09/11/2021 - HDs contendo toda a documentação sigilosa relativa à PGR, na
forma do relatório, é entregue individualizadamente em pastas por nome do
investigado. Todo e qualquer documento sigiloso que contivesse, por
exemplo, o nome do indiciado, foi colocado na pasta do mesmo, para análise
da PGR.

● 09/11/2021 - Foram entregues, em relação a 13 indiciados de competência
da PGR, mais de 800 arquivos de documentos sigilosos. Há diversas provas
que estão indicadas e até transcritas no próprio relatório da CPI. Nas
acusações de Fake News, por exemplo, há a transcrição das postagens, link
para vídeos e documentos que são de conhecimento público, que provam a
prática do crime.

● 25/11/2021 - A PGR faz o protocolo de petições no STF e solicita o envio de
anexo ao relatório final, quando poderia ter solicitado isso diretamente ao
Senado. O anexo era apenas um documento com a listagem do nome dos
arquivos sigilosos que foram entregues. Os arquivos sigilosos já estavam à
disposição da PGR desde o dia 27/10/2021 e foram entregues em HDs em
09/11/2021, após alegação da PGR de falha no download de documentos por
link.

● 21/12/2021 – Data de assinatura de ofício do Diretor das Comissões e do
Coordenador de CPIs encaminhando o anexo ao relatório final.

● 08/02/2022 - Procuradores da República solicitaram reunião no Gabinete do
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP). Os procuradores cobraram que a
CPI fizesse uma nova análise dos documentos enviados, algo que é da
responsabilidade da própria PGR. Um dos participantes da reunião, por parte
da PGR, foi indagado a respeito da possibilidade de requisitar policiais
federais para a análise dos documentos, mas afirmou que não seria possível,
pois, se fizesse, seria obrigado a abrir inquérito.
Já ao serem questionados sobre o motivo de terem ingressado no Supremo
Tribunal Federal com uma petição, responderam que consideravam as
petições como extensão do inquérito parlamentar e que, se os parlamentares
quisessem, poderiam solicitar ao STF, via Advocacia do Senado, a
reclassificação das petições. Fica evidente, assim, que a PGR não cumpriu
com suas responsabilidades, pois, de um lado, se negou a abrir inquérito
contra integrantes do Governo Jair Bolsonaro, e, de outro, solicitou
extraoficialmente que a própria CPI solicite a abertura de inquérito ao STF, o
que é atribuição da PGR.
Agindo dessa forma, a PGR cria um novo princípio jurídico, o da inércia
ministerial, porque não se move e não se digna a analisar os documentos
que lhe são entregues a respeito do maior morticínio que houve no Brasil.
Logo mais, pedirão para que os Senadores ofereçam a denúncia aos juízos
competentes.

● 18/02/2022 - A PGR recebe ofício do relator da CPI da Pandemia
encaminhando novamente a documentação solicitada.




