MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de São Paulo
Ofício n° 13526/2020 (PR-SP-00134727/2020)

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Ref.: Apurações instauradas no Ministério Público Federal para acompanhamento da estratégia
de vacinação contra a COVID-19

- Procedimento de Acompanhamento de Política Pública nº 1.34.001.007538/2020-53
(Procuradoria da República em São Paulo)

- Procedimento Preparatório nº 1.29.000.003560/2020-02 (Procuradoria da República
no Rio Grande do Sul)

- Procedimento de Acompanhamento de Política Pública nº 1.30.001.001213/2020-14
(Procuradoria da República no Rio de Janeiro)

- Inquérito Civil nº

1.26.000.001401/2020-77

(Procuradoria

da

República

em

Pernambuco)

- Procedimento de Acompanhamento de Política Pública nº 1.35.000.001449/2020-76
(Procuradoria da República em Sergipe)
- Notícia de Fato nº 1.16.000.003184/2020-04 (Procuradoria da República no Distrito
Federal)

- Inquérito Civil nº1.13.000.000476/2020-99 (Procuradoria da República no Amazonas)
- Relatoria nº 1.00.000.014558/2020-79 (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão)
Prezado Senhor,
Cumprimentando-o, os Procuradores da República signatários, diante da
necessidade de amealhar informações para a instrução de apurações instauradas nas Procuradorias da
República de todo o país sobre a questão da estratégia do Governo Federal em relação à vacinação contra a
COVID-19, vêm, por meio deste, solicitar esclarecimentos sobre a produção da Coronavac pelo Instituto
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Ao Senhor Diretor
DIMAS TADEU COVAS
Instituto Butantan
Av. Vital Brasil, 1.500 – Butantã
CEP 05503-900 – São Paulo/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de São Paulo
Butantan, bem como sobre as tratativas acerca do eventual fornecimento dessa vacina ao Ministério
da Saúde, para sua inclusão no Plano Nacional de Vacinação.
Ainda que a Coronavac não figure no “Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a COVID-19”, protocolado pelo Ministro da Saúde no Supremo Tribunal Federal em 12
de dezembro de 2020 e tornado público pelo Ministro Ricardo Lewandowski no último dia 15, ela é a vacina

Some-se a isso a existência de um memorando de intenção de aquisição da
Coronavac enviado pelo Ministro da Saúde ao Instituto Butantan em setembro de 2020 (como afirmado por
Vossa

Senhoria

em

entrevista

concedida

ao

programa

<https://www.youtube.com/watch?v=PejAXQyyCv0>),

Roda

Viva,

ratificado

veiculado
pelo

em

14/12/2020

Ofício

nº

1296/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS, de 19 de outubro de 2020, encaminhado pelo mesmo Ministro a esse
instituto, no qual ele afirma sua intenção de adquirir 46 milhões de doses da referida vacina, condicionada
ao seu regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Diante desse cenário e do natural clamor da população brasileira por uma
resposta rápida e eficiente dos atores envolvidos na implementação da vacinação contra a COVID-19 por
meio do Sistema Único de Saúde (SUS), é salutar promover uma maior transparência dos atos
administrativos, bem como possibilitar o acesso da população a dados que, uma vez conhecidos, estreitam a
relação de confiança entre governante e governado e tendem a diminuir as possibilidades de ajuizamento
de ações que somente servirão para desorganizar um já tão complexo plano de vacinação dessa magnitude.
Sendo assim, é o presente para solicitar, com fundamento no artigo 8º, inc.
II, da Lei Complementar nº 75/1993, que se digne a prestar os seguintes esclarecimentos sobre o tema:
a) Informe se esse Instituto Butantan apresentou resposta ao Oficio no
1296/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS, de 19 de outubro de 2020, do Ministério da Saúde, bem como se o
referido ministério formalizou acordo de intenção de aquisição, encaminhando, em caso positivo, cópia do
conteúdo desta resposta desse Instituto e das decisões posteriores tomadas em função do pedido da Pasta.
b) Esclareça as condições do termo de parceria de desenvolvimento
produtivo firmado pelo Instituto Butantan/Estado de São Paulo com a Sinovac Life Science, delimitando,
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que conta com estudos clínicos e produção mais avançados no Brasil.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de São Paulo
especialmente, se a parceria prevê a transferência com a internalização da tecnologia para a produção
integral da Coronavac pelo Butantan, o prazo de vigência, as suas fases e o cronograma de implantação
com suas etapas para ocorrer esta transferência e internalização, com encaminhamento da referida
documentação.
c) Informe qual a capacidade de produção atual e/ou de fornecimento do
Instituto Butantan para a Coronavac, esclarecendo se ela é suficiente para o fornecimento das doses

d) Informe qual a capacidade programada e a capacidade máxima possível
de produção e/ou de fornecimento do Instituto Butantan para a Coronavac no ano de 2021, caso haja maior
demanda.
e) Ainda sobre a capacidade de produção atual, informe se, ao longo deste
ano, foram realizadas mudanças na planta industrial do Instituto Butantan para adaptação à produção da
Coronavac. Informe também a origem dos recursos destinados a financiar referidas mudanças.
f) Informe se já há uma previsão de data para o protocolo do pedido de
registro da Coronavac pelo Instituto Butantan na ANVISA.
g) Considerando que, até o momento, a Coronavac não foi registrada em
nenhuma das grandes agências de vigilância sanitária mundiais, informe se já houve, ao menos, o protocolo
do pedido de registro ou autorização para uso emergencial em alguma delas.
h) Tendo em vista que a Coronavac já vem sendo aplicada em alguns países
apenas sob autorização emergencial, a exemplo da própria China, informe em quais outros países ela está
sendo utilizada e se esse Instituto Butantan recebeu notificações de reações adversas.

Fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de
resposta1, contado do recebimento deste ofício.

1 Informamos que a resposta deve ser encaminhada por meio de sistema próprio disponibilizado por este MPF

para o
protocolo eletrônico. O acesso ao sistema é realizado pelo endereço www.mpf.mp.br/mpfservicos, evitando assim custos
com postagem e deslocamento à unidade do MPF. Para utilizá-lo, basta escolher a opção que se refere à providência
que deseja realizar; a confirmação do protocolo será enviada por e-mail.
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requeridas pelo Ministério da Saúde.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de São Paulo

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
ALINE CAIXETA
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
ANA PAULA MEDEIROS
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
FABIANO DE MORAES
Procurador da República

Assinatura eletrônica
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República

Assinatura eletrônica
IGOR DA SILVA SPINDOLA
Procurador da República

Assinatura eletrônica
LISIANE BRAECHER
Procuradora da República
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ANA LETICIA ABSY
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Assinatura eletrônica
MARINA FILGUEIRA
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO

Assinatura eletrônica
MICHELE DIZ Y GIL CORBI
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
MELINA CASTRO MONTOYA FLORES
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
ROBERTA TRAJANO PEIXOTO
Procuradora da República

Assinatura eletrônica
SUZETE BRAGAGNOLO
Procuradora da República
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Procuradora da República
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