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٭ ٭ ٭  

 

Excelentíssimo Senhor Wang Chen, Vice-Presidente 

do Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular e 

Presidente da Sociedade de Direito da República Popular 

da China, na pessoa de quem cumprimento cada uma das 

distintas altas autoridades judiciárias e governamentais dos 

países que participam deste evento. 

Senhoras e Senhores, recebam a cordial saudação da 

Procuradoria-Geral da República Federativa do Brasil.  

٭ ٭ ٭  
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 “A adversidade é o primeiro caminho para a verdade”, 

dizia um poeta ocidental. Em tempos difíceis, nos voltamos 

para a nossa essência, para o que realmente somos, a fim 

de vencer os desafios que se apresentam diante de nós. 

A pandemia de Covid-19, enquanto nos impõe um 

distanciamento, apenas físico, em maior medida nos impõe 

uma aproximação. Diante do infortúnio desse desastre 

biológico que assola o mundo, nossa humanidade é a 

essência que nos desperta à união de esforços, 

promovendo a busca de soluções comuns para a 

preservação da comunidade planetária sem fronteiras, para 

a retomada do desenvolvimento sócio-econômico de todos 

os povos. 

A doença que ameaça os sistemas de saúde pública 

de nossos países, com gravíssimos efeitos colaterais, 

sobretudo econômicos, evidenciou aos homens e mulheres 

do nosso tempo que estamos irmanados no enfrentamento 

de um inimigo comum, invisível aos olhos: o coronavírus 

SARS-CoV-2 e suas consequências devastadoras. 

 Nas instituições que lideramos, o enfrentamento da 

Covid-19 também nos impeliu a uma convergência de 

forças, para a qual se fez imprescindível o trabalho de 

órgãos de centralização e de coordenação 

interinstitucional, possibilitando respostas prontas e 
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eficazes no enfrentamento da pandemia, tanto em nível 

nacional como de governança global.   

 

1. O Ministério Público brasileiro frente à pandemia da 
Covid-19 

 

No Brasil, as consequências decorrentes da pandemia 

têm ensejado, além de medidas sanitárias, inúmeras 

medidas judiciais, tanto em defesa da saúde coletiva 

quanto da ordem econômica e social.  

A situação, portanto, impactou nosso sistema de 

administração de justiça, nos impulsionando à busca das 

melhores estratégias para lidar logística e juridicamente 

com os desafios postos pela Covid-19. 

O obstáculo do distanciamento social foi neutralizado 

por adaptações nas rotinas de trabalho, para a segurança 

sanitária de nossas equipes e da sociedade em geral. 

No Ministério Público brasileiro, o enfrentamento da 

epidemia nacional ocorre ao mesmo tempo em que 

prosseguimos em nossa atuação contra o crime organizado 

e a corrupção, assim como na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos direitos humanos. 
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2. Coordenação interinstitucional para uma resposta 
eficaz no enfrentamento à pandemia 

 

Na nossa Procuradoria-Geral da República, logo no 

começo da epidemia brasileira, criamos o GIAC – Gabinete 

Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19, 

objetivando melhor articulação no enfrentamento da crise 

sanitária. 

Na estrutura do Estado brasileiro, o Ministério 

Público é instituição permanente, independente e 

autônoma, e se organiza em diferentes ramos, distribuídos 

em órgãos com atuação local, estadual e federal.  

Desde o início, o objetivo principal do GIAC foi o de 

promover o trabalho conjunto, interinstitucional e voltado à 

atuação preventiva, extrajudicial, no esforço nacional de 

contenção da epidemia.  

Por meio do GIAC propiciamos uma atuação 

coerente, mais coesa, célere e eficiente, em um trabalho de 

coordenação e cooperação nas questões atinentes à 

doença, como a fiscalização de recursos destinados ao seu 

combate, com o acompanhamento das garantias do direito 

à saúde, à ordem e à segurança. Tudo em prol da unidade 
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institucional e da centralidade no enfrentamento da 

epidemia. 

Buscou-se assim a integração de 13 mil membros e 

45 mil servidores do Ministério Público brasileiro que lidam 

com a pandemia, além de suas atribuições cotidianas. 

Para isso fizemos adaptações normativas e 

tecnológicas para assegurar a continuidade do atendimento 

à população e, ao mesmo tempo, a proteção das equipes 

por meio de teletrabalho, audiências virtuais, e regime de 

escala presencial para serviços essenciais. 

O GIAC favoreceu a interlocução da instituição com 

o Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias, 

além de manter importante diálogo com os três poderes da 

República (o poder executivo, o poder legislativo e o poder 

judiciário), com o setor privado, sobretudo com atuação em 

ciência, tecnologia e inovação. Assim também estivemos 

ao lado e contando com a Ordem dos Advogados do Brasil, 

a sociedade civil e, em cooperação internacional produtiva, 

com as autoridades congêneres estrangeiras. 

 

2. A destinação e a fiscalização de recursos públicos 
no enfrentamento à pandemia 



6 
 

São várias as nossas frentes de atuação diante da 

pandemia. Priorizamos o acompanhamento e a fiscalização 

das destinações de recursos para o enfrentamento da 

Covid-19, assegurando a transparência de contas e a 

proteção do patrimônio público. 

Unindo esforços, o Ministério Público brasileiro tem 

buscado as medidas necessárias para dotar a União, os 

Estados, municípios, e também o Distrito Federal, de 

recursos vultosos para serem destinados às medidas de 

contenção e enfrentamento à pandemia, advindos de ações 

judiciais e processos extrajudiciais, como acordos de 

leniência, multas administrativas, acordos de colaboração 

e, mais recentemente, dos acordos de não-persecução 

penal e cível, que passam a integrar nosso direito penal 

negocial moderno. 

 

3. Cooperação para um acesso amplo e igualitário à 
insumos e vacinas 

Antes de encerrar, enfatizo a importância da 

cooperação internacional para garantirmos a efetividade de 

estratégias que possibilitem a toda a comunidade 

planetária o acesso amplo e igualitário a insumos, 

infraestrutura, atendimento, vacinas e tecnologias, 

garantindo o direito fundamental à vida e à saúde, 
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sobretudo das parcelas mais vulneráveis de nossas 

populações. 

Acompanhamos diariamente os números de novas 

contaminações e de casos fatais, mas sempre mantendo a 

esperança bem brasileira de que estamos chegando ao fim 

da pandemia.  

Esse esperado desfecho depende diretamente de 

iniciativas técnico-científicas, desenvolvidas em 

laboratórios de distintos países; e que os sistemas 

normativos não dispõem de instrumentos para resolver 

certos conflitos em razão das incertezas empíricas, cujos 

conhecimentos refogem aos profissionais da carreira 

jurídica.  

Isso nos impõe uma maior compreensão acerca da 

problemática jurídica da solução dos conflitos, 

especialmente no pós-Covid, no “novo-normal”, como 

dizemos no Brasil; onde será mais exigido de nós a 

criatividade, a busca de autocomposição e, assim, a 

redução dos litígios. 

No Brasil é necessário observar as regras da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, que é a 

nossa autarquia preparada para fazer a verificação da 

validade dos insumos e das vacinas.  
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De nossa parte, no Ministério Público, também 

estamos empenhados no devido acompanhamento das 

compras e da distribuição desses medicamentos e 

insumos, de modo que nosso sistema de saúde, sobretudo 

o Sistema Único de Saúde, público e gratuito, venha 

atender a todos os brasileiros de maneira equânime, por 

meio de seu já eficaz e exemplar Programa Nacional de 

Imunizações. 

Esperamos estar, à essa altura, já próximos do 

desfecho deste momento difícil da história planetária e do 

Brasil.  

Estamos juntos nessa luta humanitária que é do 

Brasil, da China e de todos os países, respeitada a 

soberania das Nações, mas privilegiando sempre a 

solidariedade entre os povos, todos com igual dignidade na 

comunidade planetária. 

Nesse sentido, respeito e acompanho o empenho 

de Vossas Excelências em seus países e enalteço nossos 

esforços conjuntos de cooperação jurídica internacional em 

prol da saúde pública global. 

Expresso a disposição da Procuradoria-Geral da 

República Federativa do Brasil à Comunidade planetária, 

nessa contribuição e apoio recíprocos, seguindo nossa 
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histórica relação de multilateralismo, bem como o princípio 

inscrito na Constituição brasileira de cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade. 

“A vida é a arte do encontro, embora haja tantos 

desencontros...” como disse o poeta brasileiro. E esta 

grave crise pandêmica é a oportunidade para que todos os 

povos e Nações se unam em torno da comunidade 

planetária na defesa da nossa civilização, seja agora no 

âmbito da pandemia da Covid-19, seja no futuro 

desconhecido, porém sempre possível. 

 

Pela atenção, muito obrigado. 

 

٭ ٭ ٭  


