
 

 

Com muita responsabilidade e senso de dever cumprido, entrego o Relatório 

Final da CPI DOS FURA-FILAS DA VACINAÇÃO. 39 parlamentares – mais de 1/3 dos 

membros do Parlamento Mineiro, conforme requer o art. 112 do Regimento Interno e o art. 60, § 3º, 

da Constituição Mineira de 1989 – se uniram para pleitear a constituição de Comissão Parlamentar 

de Inquérito para, no prazo de 120 dias, investigar a operacionalização da Campanha Nacional de 

Vacinação contra Covid-19, em especial as denúncias de desvio de recursos referentes à vacinação 

irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, assim como investigar se 

houve baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado e o 

cumprimento do percentual constitucional mínimo em ações e serviços públicos de saúde.  

Esta comissão iniciou seus trabalhos em 17/3/2021, com a previsão de concluí-los até 

o dia 15/7/2021. Para otimizar seu cronograma, os membros da CPI pactuaram o acordo de 

procedimentos e o planejamento das atividades dividido em duas fases de trabalho.  

Na sequência, ocorreu a primeira fase oficial dos trabalhos, destinada ao 

compartilhamento das informações sobre a operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação 

contra Covid-19, em especial sobre o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos 

não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e o ocorrido na Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais – SES-MG – e sobre as investigações em curso em outros órgãos (Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais e órgãos de controle interno do Poder Executivo). Nessa etapa, ocorrida 

entre 17/3/2021 e 20/5/2021, foram realizadas 16 (computada a reunião especial de eleição dos 

membros) reuniões na Assembleia Legislativa, uma visita técnica à Central Estadual de Rede Frio 

de Minas Gerais e uma diligência ao gabinete do secretário de Estado de Saúde. A segunda fase dos 

trabalhos, destinada a investigar o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da 

pandemia no Estado, concomitantemente à não aplicação do mínimo constitucional em serviços 

públicos de saúde, teve início em 21/5/2021 e se estendeu até o dia 29/6/2021. Nesse período, foram 

realizadas duas reuniões em Belo Horizonte. No total, a CPI realizou uma reunião especial para a 

instauração dos trabalhos, 17 reuniões extraordinárias, sendo uma delas secreta para ouvir uma das 

testemunhas, uma visita técnica, e uma diligência, nas quais 27 depoimentos foram colhidos e 159 

requerimentos foram aprovados. Foram, além disso, recebidos ofícios com documentos e resultados 

de providências tomadas. 

Para melhor apresentação dos resultados da CPI dos Fura-Filas da Vacinação, a 

apuração das irregularidades no processo de vacinação contra a Covid-19 foi dividida em 

ilegalidades e inconstitucionalidades na normativa estadual e ilegalidades e 



inconstitucionalidades na gestão do processo de vacinação e na execução da vacinação 

realizada pela SES-MG. 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES-MG – emitiu dois 

memorandos-circulares fundamentais para o processo de vacinação, os quais serão analisados neste 

relatório. O memorando-circular é um documento que é endereçado a diversos órgãos ou entidades 

vinculados a uma repartição. Sua finalidade é uniformizar procedimentos, transmitir informações, 

ordens, avisos, recomendações ou esclarecimentos sobre normas. 

O conteúdo dos dois memorandos refere-se à definição de novos critérios para os 

subgrupos de trabalhadores de saúde com a finalidade de realizar o escalonamento da vacinação. 

Ocorre que, esses critérios para os subgrupos deveriam ter sido discutidos e delimitados no âmbito 

da CIB-SUS, com posterior apresentação de ofício discriminando a operacionalização dessa 

vacinação em todo o Estado. A primeira ilegalidade dos memorandos-circulares está, 

exatamente, no fato de serem documentos com natureza unilateral, sem debates e pactuações 

sobre suas regras, contrariando as determinações de todo o ordenamento jurídico federal e estadual 

que abrange a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 no Estado de Minas Gerais. 

A efetividade do procedimento disposto no Memorando-Circular nº 6 foi prejudicada 

pelas ambiguidades e dificuldades de se estabelecer, na prática, quem seriam os trabalhadores 

de saúde vacinados naquele momento (considerando-se que, na data da edição do referido 

memorando, haviam sido distribuídas doses para a vacinação de 73% desses trabalhadores). 

Consequentemente, não houve realmente uma uniformidade no tocante à classificação dos 

grupos de risco e as listas foram encaminhadas às secretarias municipais de saúde 

considerando o melhor entendimento de cada dirigente. 

O Memorando-Circular nº 7/2021/SES/SUBVS é o documento primordial para a 

análise das irregularidades no processo de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais – SES-MG. Ele é o ordenamento que desencadeia as irregularidades que serão 

apresentadas neste relatório e serão posteriormente tipificadas, sendo que ele é, em si, um 

documento jurídico eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades. 

Trata-se de um documento de natureza administrativa e instrumental e não poderia 

trazer novidades quanto ao critério de definição de grupos ou subgrupos prioritários para o 

escalonamento da vacinação contra a Covid-19. O conteúdo do Memorando-Circular nº 7 deveria 

ser objeto de pactuação e deliberação em CIB. O formato do documento, portanto, não deveria ser o 

de um memorando-circular, que é uma decisão de gestão apenas informada. O seu conteúdo inova 

na classificação dos subgrupos de trabalhadores de saúde a serem vacinados e deveria ser 

objeto de nova pactuação na comissão intergestores. 



Em especial, é importante ressaltar que o primeiro critério novo e ainda não 

descrito em nenhum outro documento normativo é considerar para fins de prioridade os 

“serviços essenciais da SES, cuja redução de pessoal traz impacto, prejuízo à assistência e 

riscos aos usuários”. Trata-se de um ponto novo e ambíguo a ser considerado nos processos de 

vacinação, pois não se sabe efetivamente a que serviços essenciais está se referindo, quais 

impactos, ou quais riscos. 

Definidos os critérios de maneira ilegal e inovando originariamente o ordenamento 

jurídico, a partir desse exposto, o Memorando-Circular nº 7/2021/SES/SUBVS recomendou a 

vacinação dos trabalhadores da saúde da SES-MG, nos termos que se seguem. Para os trabalhadores 

do nível central, apresentou o seguinte quadro: 

 

Quadro 1 

Trabalhadores da SES-MG Correspondem no município 

Trabalhadores que exerçam suas atividades 

na Rede de Frio Estadual. 

Equipes que estão diretamente envolvidas 

na vacinação e tem contato constante com 

público externo. 

Trabalhadores que exerçam suas atividades 

nas Centrais Regionais de Regulação 

Assistencial. 

Trabalhadores dos serviços de saúde 

públicos e privados, tanto da urgência 

quanto da atenção básica, envolvidos 

diretamente na atenção/referência para os 

casos suspeitos e confirmados de Covid-19. 

Neste caso, equipes que realizam a 

investigação direta de surtos, epidemias, 

necessitam fazer vistorias, inspeções e 

visitas técnicas in loco. 

Trabalhadores que estão ou necessitam 

(com justificativa) ir para o campo 

(investigação, vistorias e visitas técnicas). 

Trabalhadores que exerçam suas atividades 

nos Almoxarifados. 

Trabalhadores da saúde acima de 60 anos 

de idade que estejam em trabalho 

presencial. 

Demais trabalhadores de saúde, 

especialmente enquadrados em grupos de 

maior risco para complicação e óbito. 

Trabalhadores que estejam em trabalho 

presencial. 

Demais trabalhadores de saúde, em contato 

constante (pelo menos mais de 3 vezes por 

semana) com outras pessoas no ambiente 

laboral. 

Trabalhadores da SES-MG que possam 

realizar suas atividades em teletrabalho. 

Demais trabalhadores de saúde. 

Fonte: Memorando-Circular nº 7/2021/SES/SUBVS, de 15/2/2021. 

 



Assim, a primeira flagrante ilegalidade do Memorando-Circular nº 7 refere-se à 

natureza do documento, consubstanciado em uma decisão unilateral de gestão apenas informada 

aos seus servidores. O seu conteúdo é a delimitação de subgrupos prioritários de trabalhadores de 

saúde a serem vacinados de forma escalonada, o que deveria ser negociado, pactuado e deliberado 

em comissão intergestora. 

Por sua vez, há que se considerar a arbitrariedade na definição unilateral de 

público-alvo para a vacinação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde – SES. A 

ilegalidade, conforme avaliado acima é decorrente da definição unilateral de público-alvo e 

consequência, primeiramente, da criação de novo critério. Há, na verdade, uma inovação quanto 

às regras da ordem de vacinação dos trabalhadores de saúde, criadas conforme avaliação apenas 

da Secretaria de Estado de Saúde. Isso, por si só, já é indício de arbitrariedade cometida pela 

SES-MG ao visar definir um regramento exclusivo e específico para a vacinação de seus 

servidores, lotados no nível central e na superintendência regional de Belo Horizonte. 

Não há dúvidas de que tal arbitrariedade decorreu da prática de ato administrativo 

ilegal, porque não autorizado pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19 – PNO – e consistiu na equiparação dos servidores da SES-MG aos trabalhadores da 

saúde para fins de vacinação prioritária. A prova dessa equiparação consta de nota da SES-MG 

divulgada para a imprensa, segundo a qual “todos os funcionários [da SES-MG], independente 

de vínculo e formação acadêmica, são trabalhadores da saúde”. Esse conceito ampliado 

afastou-se do conceito de trabalhador de saúde para fins de vacinação prioritária, constante no 

anexo II do PNO. Bem por isso, a definição unilateral de público-alvo prioritário a ser vacinado 

contra a Covid-19 e diferente daquele previsto no PNO deve ser considerada ilegal, dado que não 

obedeceu aos limites traçado pelo plano nacional e cuja observância era obrigatória para o Estado. 

Verificamos que não houve a publicação desses atos normativos infralegais, que 

diziam respeito à autorização e à organização da vacinação prioritária dos servidores da SES-MG. 

São indícios que apontam para o descumprimento do dever de publicidade dos atos 

administrativos, previsto no art. 37 da Constituição Federal, configurando-se em frontal 

inconstitucionalidade nos processos de vacinação descritos no Memorando-Circular nº 7. 

No exposto, verificam-se os indícios de inconstitucionalidade e ilegalidade do 

Memorando-Circular nº 7. Ele é inconstitucional por ferir os princípios constitucionais da 

administração pública, especialmente os da legalidade, motivação e publicidade dos atos 

administrativos, além da impessoalidade e moralidade administrativa. Também se 

consubstancia em um documento ilegal por ser eivado de irregularidades na gestão do 

processo de vacinação e de arbitrariedades decorrentes do tratamento de seu conteúdo de 

forma unilateral pela Secretaria de Estado de Saúde, abstendo-se de cumprir a normativa da 



vacinação contra a Covid-19 que determina a negociação e pactuação em CIB de matérias 

relacionadas à gestão e organização das ações de saúde. 

Sobre a vacinação contra a Covid-19 realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais – SES-MG, a começar pela operacionalização da vacina, verificou-se que as doses 

utilizadas para a vacinação dos servidores da SES-MG foram retiradas da reserva técnica, como 

confirmou Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis, em seu 

depoimento prestado em 4/5/2021. A resposta ao Requerimento nº 8.649/2021 também informou 

que as vacinas aplicadas nos trabalhadores da SES-MG pertenciam às doses da reserva técnica, que 

ficam sob a guarda da referida secretaria. 

As vacinas utilizadas para a vacinação dos servidores da SES-MG foram faturadas 

em nome do Município de Belo Horizonte. Tais vacinas não foram encaminhadas fisicamente para 

a Central da Rede de Frio do Município de Belo Horizonte, como informou Janaína Passos em seu 

depoimento em 22/4/2021. A depoente também informou que a vacinação dos trabalhadores da SES 

foi contabilizada na cobertura vacinal de Belo Horizonte. 

Especificamente em relação aos atos de gestão vários pontos devem ser ressaltados. 

O primeiro aspecto a ser avaliado é que a normativa do processo de vacinação contra a Covid-19 

estabelece que a gestão do processo de vacinação deve considerar a escassez de vacinas existentes 

no País, organizando-se de forma escalonada e gradativa. Mas não foi este o ponto de partida 

das ações de gestão realizadas pela secretaria. 

Outro ponto é o pressuposto da competência de execução pelo Estado. O Estado só 

pode executar ações de vigilância sanitária de forma complementar. Logo, não é uma regra a 

ser sempre considerada, mas uma exceção que decorre de algumas hipóteses específicas em que o 

Estado poderia atuar de forma supletiva. 

Houve uma diferença de tratamento do Estado quando sabia que não era papel dele 

executar o programa de imunização contra a Covid-19 ou qualquer outro programa de imunização, 

uma vez que as competências estão definidas no plano nacional. Apesar disso, o Estado decidiu 

vacinar o nível central e rompeu a lógica de permitir que o Município de Belo Horizonte 

fizesse a execução do programa nacional. O ponto principal seria, no entanto, a não publicização 

e não discussão dessa ação. 

A execução da vacinação careceu, ainda, de transparência e mecanismos que 

possibilitassem a devida fiscalização, acarretando em flagrante irresponsabilidade administrativa 

para com a coisa pública. 

O Memorando-Circular nº 7 classifica em grupos prioritários para a vacinação contra 

a Covid-19 servidores que ocupam cargo de gestão cujo risco sanitário não se configura a ponto 

de ser considerado como um servidor apto a receber a dose da vacina na primeira etapa da 



vacinação. Decorre dessa incongruência administrativa que são inseridos em listas derivadas dessa 

planilha e são vacinados servidores que, apesar de serem lotados na SES-MG, não possuem 

cargo ou função com efetivo risco sanitário. São atribuições administrativas que parecem não 

trazer nenhuma necessidade real de contato com o público. Portanto, não há risco sanitário 

consistente que autorize a sua vacinação na primeira etapa da campanha. 

Verificou-se, nos depoimentos prestados perante a CPI indícios de confusão e 

contradições em relação às suas responsabilidades no procedimento de triagem que antecedeu 

à vacinação. Mas há também indícios de que realmente não aconteceu nenhuma triagem ou 

avaliação consistente e técnico-científica dos riscos sanitários a que cada servidor se submete, 

relacionando-os com as funções e os cargos que efetivamente exercem. 

Todo o procedimento se pautou por uma análise de gestão, muitas vezes realizada 

por um chefe que não possui competência técnica efetiva para criar uma ordem de prioridade 

conforme o risco sanitário. Além disso, não houve nenhuma dissociação entre a área assistencial e 

a área de gestão. 

A partir da análise da gestão do processo de vacinação realizada pela Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais, verificam-se improbidade e irresponsabilidade administrativa. 

Tal improbidade decorre, em resumo, de uma gestão que parte do pressuposto da não escassez e 

que se orienta pela atribuição de risco conforme análises de gestão, não realiza efetiva 

fiscalização e coordenação do processo de vacinação, não realiza triagens avaliativas 

consistentes e não é transparente nos seus procedimentos e documentos. 

Para melhor apresentação dos resultados da CPI dos Fura-Filas da Vacinação, a 

apuração das irregularidades no processo de vacinação contra a Covid-19 foi dividida em 

ilegalidades e inconstitucionalidades na normativa estadual e na gestão do processo de 

vacinação, conforme acima; e na execução da vacinação realizada pela SES-MG, que passo 

apresentar. 

O primeiro ponto de destaque referente à irregularidade da execução do processo de 

vacinação é a ausência de triagem avaliativa que, de forma consistente, justifique a vacinação dos 

servidores públicos da SES-MG. É possível verificar que o preenchimento não foi padronizado e 

que as planilhas têm diferentes formatos, dificultando a organização e consolidação dos dados. 

A execução da vacinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas 

Gerais – SES-MG – foi realizada utilizando-se de duas estratégias: da vacinação extramuros e do 

uso da reserva técnica. 

A vacinação extramuros é uma prática da ação compartilhada entre os entes 

federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, por se tratar de um instrumento de apoio mútuo 

de gestão. Na prática da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu as 



doses de imunizante e deveria repassá-las para um ente municipal para que fosse executada a 

vacinação. Entretanto, por liberalidade da própria secretaria, tal execução foi realizada por 

ela. 

O município é taxativo em afirmar que não houve nenhuma autorização municipal 

e nenhuma tratativa entre a secretaria estadual e a secretaria municipal que permitisse a 

SES-MG realizar a vacinação contra a Covid-19 específica em seus servidores. 

Por sua vez, a respeito da reserva técnica, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais considerou que a reserva técnica enviada pelo Ministério da Saúde era suficiente para a 

finalidade a que se destina, como recompor as perdas e danos, quebra de frascos e desvios de 

temperaturas das vacinas do ente municipal. Partindo-se, então, do pressuposto equivocado da 

não escassez e não precaução, a SES-MG compreendeu que poderia utilizar parte da reserva 

técnica das vacinas municipais para a vacinação de seus próprios servidores. Se a reserva 

técnica não precisar ser empregada para esses fins, é distribuída para todos os municípios. 

Ressalte-se que tal decisão resultou na execução, pela SES-MG, da vacinação 

extramuros com utilização das vacinas da reserva técnica sem nenhuma tratativa com os municípios 

e sem nenhuma negociação ou pactuação. Há indício, portanto, de desvio de finalidade, pois a 

referida secretaria realizou uma ação sem motivação legal justificada e utilizando-se de recursos 

que não eram estaduais. 

Houve uma decisão colegiada de alguns servidores da SES-MG sobre a utilização da 

reserva técnica dos municípios. Foi uma decisão colegiada da secretaria que, ainda, não autorizou 

uma conversa de área técnica para área técnica entre servidores estaduais e municipais. Ela ainda 

acrescenta que não foi autorizada a conversa com o Município de Belo Horizonte. 

Há, portanto, indícios de usurpação da SES-MG da atribuição do município em 

executar a vacinação, bem como flagrante desvio de um recurso público municipal, sem 

conhecimento e autorização deste, em benefício próprio. 

Um ponto de destaque da execução da vacinação realizada pela Secretaria de Estado 

de Saúde é a vacinação de Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Saúde do Estado de Minas 

Gerais, no dia 19/2/2021. Nessa data, estava sendo realizada a primeira etapa da Campanha de 

Vacinação contra a Covid-19 e, devido à escassez de vacinas disponíveis no território nacional, não 

havia doses para todos os trabalhadores de saúde, sendo necessário seguir os critérios de ordem de 

prioridade.  

O ex-secretário afirma que ele foi classificado no grupo prioritário nº 3 do 

Memorando-Circular nº 7, que são os “trabalhadores que estão ou necessitam (com 

justificativa) ir para o campo (investigação, vistorias e visitas técnicas)”. No correspondente 

municipal referente a esse grupo 3, a planilha fixa que se trata de “equipes que realizam as 



investigações diretas dos surtos, epidemias, necessitam fazer vistorias, inspeções e visitas técnicas 

in loco”. 

Entretanto, não consta dos dados e documentos apurados por esta CPI nenhum ato 

administrativo válido, legal e legítimo que anteceda e fundamente a vacinação do ex-secretário. 

Evidencia-se que sua vacinação se deu em descompasso com os princípios da 

impessoalidade e da finalidade pública, já que há evidências de que esta autoridade não estava 

exposta ao grau de risco por ela informado que justificasse sua vacinação. 

Verifica-se que das viagens citadas, em apenas três o ex-secretário visitou 

efetivamente estabelecimentos de saúde. As viagens foram realizadas em carro particular e não 

houve diárias, pois o ex-secretário ia para o local de manhã e voltava no final da tarde. Essas visitas 

eram realizadas para ver o local e conversar com as pessoas e não se tratava de “investigação, 

vistorias e visitas técnicas”, conforme determina o Memorando-circular nº 7. Trata-se de 

visitas de um agente político para ver a situação dos municípios e apoiar a população e 

gestores. 

Outro ponto é que na ADPF nº 756, o Supremo Tribunal Federal – STF – afirma que 

visitas eventuais não autorizam a vacinação. 

Por fim, destaca-se que a vacinação de todos os trabalhadores de saúde descritos na 

planilha de nível prioritário do Memorando-Circular nº 7 deveria ser realizada de forma escalonada, 

respeitando-se as ordens de prioridades. Se o ex-secretário foi considerado como trabalhador de 

saúde no nível 3, ele deveria ser vacinado após a vacinação do nível 1 e do nível 2. Entretanto, 

ele foi vacinado no dia 19/2/2021, anteriormente à vacinação de vários profissionais de saúde 

lotados em órgãos do nível estadual que estão efetivamente sujeitos ao risco sanitário previsto nos 

níveis 1 e 2 da planilha do memorando. 

Há indícios, então, de ilegalidade na vacinação do ex-secretário de Estado de Saúde 

na primeira fase do processo de vacinação contra a Covid-19, bem como da configuração dos 

privilégios e dos benefícios ilegais que ele recebeu devido ao cargo que ocupava. 

 

 

A segunda etapa dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fura-Filas 

da Vacinação, refere-se à análise do “baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento 

da pandemia no Estado, concomitantemente a não aplicação do mínimo constitucional em serviços 

públicos de saúde”. 

A Associação Mineira de Municípios, sobre possíveis atrasos nas transferências dos 

recursos devidos pela SES-MG aos municípios, bem como sobre a ocorrência de repasse parcial 

pela SES-MG dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias de 



leitos de UTI Covid-19, informou que há um atraso nas transferências de recursos pela SES-MG aos 

municípios no valor total de R$6.890.338.240,17. 

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais – 

Federassantas – informou que, “de forma recorrente, os recursos da União não têm sido 

repassados com a agilidade necessária que a situação exige”, o que acaba por piorar a já difícil 

situação econômica das filantrópicas. Informou, ainda, que “a ocorrência de repasse parcial pela 

SES dos valores oriundos do MS destinados ao pagamento de diárias de leitos de UTI Covid-

19 se estendeu durante todo o terceiro trimestre de 2020”, devido ao entendimento da SES-MG, 

naquele período, de que o pagamento não se daria por disponibilidade, mas, sim, pelo número de 

diárias geradas, ou seja, por produção. A situação foi solucionada nos últimos meses de 2020, a 

partir do consenso construído na Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, sob a coordenação 

da Procuradoria-Geral de Justiça – MPE-MG. “Os valores das habilitações federais dos leitos 

UTI Covid-19, que se iniciaram em junho de 2020, foram transferidos parcialmente e em 

desacordo com o que havia estabelecido o MS, sendo repassados através de indenizações aos 

hospitais ao longo do último trimestre do ano”. 

Kátia Rocha também afirmou que o total de leitos de UTI Covid-19 autorizados no 

Brasil é de 44.103, 10% dos quais em Minas Gerais (atualizado em 29/6/2021) e que a demora não 

ocorreu apenas nos leitos UTI Covid. O prazo médio de pagamento das despesas das entidades é, 

em geral, de 20 dias, e o tempo médio de repasse do pagamento às filantrópicas foi de 71 dias, 

o que fez com que os hospitais tivessem quase dois meses de exposição de caixa e, como 

consequência, tenham aumentado o seu endividamento. “O tempo médio de repasse dos 

recursos sacrificou os hospitais filantrópicos, que representam cerca de 70% dos leitos SUS” 

Observamos que as medidas da SES-MG para ampliar o número de leitos para 

assistência a pacientes com Covid-19 foram, desde o início da pandemia, fundamentadas nas 

normativas do SUS, consultando sempre a instância de pactuação e deliberação da CIB, e 

formalizando as decisões tomadas por meio da publicação das respectivas resoluções e deliberações. 

Os dados indicam a pressão sobre o sistema de saúde para o atendimento à demanda 

gerada pela pandemia de Covid-19 e sinalizam a necessidade de reforço nas respostas para a 

contenção da propagação do vírus e ampliação da oferta de leitos, especialmente para o atendimento 

a pacientes com quadros mais severos. Causa preocupação, porém, a situação crítica no sistema 

de saúde do Estado durante a segunda onda da pandemia, apesar dos alertas de autoridades 

sanitárias, desde o ano anterior, sobre a iminência de piora nos indicadores relativos à Covid-

19. 

O governador do Estado admitiu que “o sistema de saúde de Minas Gerais entrou 

em colapso” e que o número de pessoas que demandam cuidados médicos é maior que a 



capacidade de atendimento”. Na mesma ocasião, o secretário de Estado de Saúde disse que 

“Estamos vivendo um momento de alta taxa de incidência e ocupação de leitos. É a primeira vez 

que as unidades de saúde de todas as regiões estão sobrecarregadas. Não temos mais capacidade de 

transferir pacientes de uma macrorregião para outra (...)”. 

Levando em conta essa situação, cabe questionar se o planejamento do Estado 

para a estruturação da rede hospitalar e para a oferta de leitos foi adequado, uma vez que a 

capacidade da rede assistencial não foi suficiente para o atendimento à demanda em 

determinados momentos. 

A maior parte (68,26%) da despesa realizada pelo Estado até a data de referência 

com vistas a garantir a disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19 foi custeada com 

recursos provenientes da União, ao passo que o esforço fiscal realizado com recursos do Tesouro 

Estadual foi proporcionalmente bem menor (23,41% sobre o total). A parcela complementar, 

custeada com recursos advindos de desastres e danos, correspondeu a 8,33% sobre a despesa total 

com abertura e manutenção de leitos. 

Sobre o Hospital de Campanha, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão 

informou que não houve gasto público para a implementação das estruturas temporárias 

relacionadas ao hospital de campanha, as quais foram obtidas por meio de doação. A gestora 

afirmou, ainda, que a despesa executada para aquisição de materiais e insumos foi da ordem de R$5 

milhões. 

Segundo ofício da Polícia Militar que acompanhou a resposta, o total de recursos 

públicos investidos na implantação do hospital foi de R$3.837.536,30, oriundos da Fonte 95. 

A secretária atribuiu a responsabilidade pela decisão de implementar o hospital 

de campanha ao Comitê Covid, instituído pelo governo, ao passo que a montagem ficou a 

cargo da Polícia Militar, uma vez que se necessitava de logística rápida. Ela também informou 

que se estudou a possibilidade de contratar uma fundação para fornecer pessoal ao hospital 

de campanha, mas que tal contratação não se concretizou e que o Estado não efetuou 

qualquer pagamento a organização do terceiro setor. 

Apesar dos dados obtidos pela CPI, o secretário de Estado de Saúde informou que 

nenhum paciente precisou ser internado no hospital de campanha, porque houve expansão dos 

leitos na rede permanente e o número foi suficiente. 

A garantia do direito universal à saúde no Brasil depende fundamentalmente do 

financiamento do SUS. Por essa razão, é indispensável discutir aspectos do processo de execução 

orçamentária que interferem na disponibilidade de recursos para o SUS. Um dos mais críticos é a 

inscrição recorrente em restos a pagar dos gastos em saúde, que, sem a devida compensação no 

exercício subsequente dos restos a pagar que porventura tenham sido cancelados e que 



originalmente tenham sido contabilizados no mínimo constitucional a ser aplicado em Asps, pode 

gerar postergação indefinida do cumprimento do comando constitucional. 

Em reunião desta CPI realizada na data de 29/6/2021, Julvan Lacerda, presidente da 

Associação Mineira de Municípios – AMM –, convidado para prestar esclarecimentos sobre os 

recursos repassados pelo Estado aos municípios, em especial para a ampliação de leitos destinados 

ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado, informou que havia recebido, naquele 

mesmo dia, comunicação oficial do TCEMG com a certificação dos valores devidos pelo 

Estado aos municípios no âmbito da saúde. 

Na análise da dívida por exercício de origem da despesa, chamou-nos a atenção o 

fato de que os dois últimos anos – 2019 e 2020 –, que se inserem na administração atual, 

respondem, somados, por mais da metade do estoque de restos a pagar pendentes na área da 

saúde. Os valores não quitados nesses dois anos totalizam aproximadamente R$4,3 bilhões, 

correspondentes a cerca de 53% do total apurado pelo TCEMG. Só no primeiro ano da 

pandemia, no qual a demanda pelos serviços públicos de saúde apresentou significativo aumento, o 

Estado deixou de pagar a seus credores – dentre eles os municípios – aproximadamente R$1,3 

bilhão. 

Tendo em vista que a realização de atendimentos tempestivos e de qualidade pelo 

SUS depende, por óbvio, de que seus mecanismos de financiamento operem com a regularidade 

devida, é possível concluir que a atual inadimplência do Estado – certificada pela Corte de Contas – 

gera impactos negativos sobre o funcionamento dos serviços ofertados pelos municípios, 

dentre eles os relacionados ao combate da pandemia de Covid-19. Conclui-se, ainda, que a 

maior parte desse passivo é referente não a despesas realizadas por governos anteriores, mas sim a 

obrigações assumidas – e não cumpridas – pela gestão atual. 

Sobre as Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS – percebe-se que, no 

comparativo entre 2019 e 2020 – vale lembrar, o primeiro ano da pandemia – a despesa empenhada 

em Asps apresentou redução, uma vez que passou de R$6.717.688.869,59 para 

R$6.608.069.854,22. Isso corresponde, em termos relativos, a uma variação de -1,63% na 

despesa de um ano para o outro. 

Assim, o valor da despesa empenhada em Asps no exercício de 2020 se movimentou 

em sentido contrário ao esperado perante a conjuntura – isto é, foi a despesa reduzida 

justamente no ano em que, na história recente do País, houve a maior demanda da sociedade 

por Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

Outro elemento destacado nessa resposta foi o não cumprimento do índice 

constitucional em saúde em 1,78% das receitas líquidas de impostos e transferências, no 

exercício de 2018, que significaram R$892.963.024,25 não aplicados em saúde. 



Com a devida vênia à justificativa apresentada, cabe pontuar que a redução da 

despesa empenhada em Asps pelo Estado de Minas Gerais em 2020 ocorreu na mesma 

conjuntura em que quase todos os Estados federados, diante do aumento da demanda, 

ampliaram seu esforço fiscal na política pública. 

O estudo comparativo apresentado indica que, no universo dos estados para os 

quais foi possível obter informações, apenas dois reduziram, de 2019 para 2020, o valor 

empenhado em Asps: Roraima (-5,01%) e, infelizmente, Minas Gerais (-1,63%). Nos demais 

estados pesquisados, identificou-se, ao contrário, aumento no esforço fiscal em Ações e Serviços 

Públicos de Saúde. 

Pois bem: segundo o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do Poder Executivo para o 

3º quadrimestre de 2020, o valor da disponibilidade de caixa líquida na conta contábil referente ao 

mínimo constitucional – “Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde” – era, 

antes da inscrição em RPNPs no exercício, de R$ - 8.052.335.047,27, ou seja, um valor negativo. 

Ao final do exercício de 2020, consideradas a disponibilidade bruta de caixa e as 

obrigações financeiras já existentes, o Poder Executivo não dispunha de reservas financeiras para 

lastrear os novos RPNPs que foram inscritos, referentes às Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

A análise da tabela indica que, pelo critério da despesa liquidada, que deve ser 

aplicado pelas razões já discutidas, o Estado de Minas Gerais deixou de cumprir o mínimo 

constitucional no exercício de 2020, uma vez que o índice correspondente foi de 10,75% – abaixo, 

portanto, do patamar de 12% estabelecido. 

Cabe, aqui, colocar esse dado em perspectiva diante dos demais resultados 

apresentados na tabela. De fato, o índice de aplicação em Asps em 2020, considerando-se a 

despesa liquidada, foi o maior da série histórica recente. No entanto, esse desempenho 

relativamente superior não descaracteriza o fato de que o mínimo constitucional não foi 

cumprido no primeiro ano da pandemia, segundo os critérios estabelecidos na lei.  

É necessário salientar que transcende o escopo desta CPI verificar o 

cumprimento do mínimo constitucional em exercícios anteriores à pandemia, razão pela qual 

não é cabível, neste relatório, pronunciarmo-nos a respeito da matéria. 

Passando para a tipificação das condutas: 

A partir das investigações levadas a cabo pela CPI e descritas neste relatório, 

conclui-se que há indícios da prática, em tese, do delito de peculato, previsto no art. 312, caput, do 

Código Penal, que assim estabelece: 

Peculato 

Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 

qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em 

razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 



Pena –  reclusão, de dois a doze anos, e multa.  

 

As investigações da CPI demonstraram que, em razão do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação da Covid-19 – PNO –, o Estado de Minas Gerais recebeu, a partir 

de 19/1/2021, lotes de imunizantes contra a Covid-19 que deveriam ser distribuídos para os 

municípios mineiros e aplicados nas pessoas que compunham os públicos prioritários definidos no 

PNO. Por força da estrutura hierárquica e pelas funções desempenhadas, a posse indireta dos 

referidos imunizantes cabia, ao fim e ao cabo, ao secretário de Estado de Saúde que estava à frente 

da pasta à época em que as vacinas foram recebidas. 

Para a criação dessa estrutura “paralela” de vacinação prioritária, voltada para 

contemplar público não previsto no conceito de trabalhador de saúde do PNO, o secretário de 

Estado de Saúde contou com o auxílio material e intelectual do secretário adjunto de Saúde do 

Estado, Luiz Marcelo Cabral Tavares, do chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, 

João Márcio Silva de Pinho e da subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado, Janaína 

Passos de Paula. 

Em 19/2/2021, o secretário de Estado de Saúde, o secretário adjunto de Saúde e o 

chefe de gabinete – que compõem o gabinete da Secretaria de Estado de Saúde – receberam a 

primeira dose da vacinação contra a Covid-19, mesmo sem se enquadrarem no conceito de 

trabalhador da saúde para fins de vacinação prioritária pelo PNO. 

A partir desse contexto fático bem fixado e baseado nos elementos de convicção 

apurados pela comissão, podemos afirmar que Carlos Eduardo Amaral, em conluio com Luiz 

Marcelo Cabral Tavares, João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paula praticaram, 

em concurso de pessoas, o crime previsto no art. 312 do Código Penal, por no mínimo três 

vezes, a saber, quando os três primeiros foram vacinados em regime prioritário mesmo sem 

que se enquadrassem em qualquer hipótese prioritária prevista no PNO. Assim, esses 

servidores públicos, ao serem vacinados contra a Covid-19 antes de outros trabalhadores da 

saúde previstos no regime prioritário do PNO, desviaram em proveito próprio e alheio bem 

público móvel (doses de vacina que se destinavam a público alvo do qual eles não faziam parte) 

do qual o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, tinha a disponibilidade. 

Além do crime de peculato identificado aqui e cuja autoria não hesitamos em apontar, 

não escapamos da conclusão de que essas condutas também aperfeiçoaram a prática de ato de 

improbidade administrativa previsto no caput do art. 10 da Lei Federal nº 8.429/92, na modalidade 

desvio de bem público. Veja: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 



patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

(...). Grifos nossos. 

 

Ademais, as investigações levadas a cabo pela comissão demonstraram que o Sr. 

Carlos Eduardo Amaral, em conluio com Luiz Marcelo Cabral Tavares, João Márcio Silva de Pinho 

e Janaína Passos de Paula, foram os responsáveis pela edição dos Memorandos-Circulares nºs 6 e 7. 

Apurou-se que esses atos normativos infralegais foram emitidos em contradição com o disposto no 

PNO, na medida em que desrespeitaram o conceito de trabalhadores da saúde para fins de vacinação 

prioritária e ampliaram, sem autorização legal para tanto, o público prioritário a ser vacinado no 

Estado de Minas Gerais. Além disso, esses atos não foram publicados no Diário Oficial do Estado e 

foram emitidos sem a devida motivação que os justificassem. 

Esses atos administrativos foram praticados com vícios graves que ofendem 

diretamente os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal, a saber, a 

legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a publicidade, que devem reger a Administração 

Pública. 

Temos, também, como dever de consciência consignar expressamente neste relatório 

que não foi apurada qualquer participação do Sr. Everton Luiz Lemos de Souza, ex-assessor-chefe 

de comunicação social, e da Sr. Virgínia Cornélio da Silva, ex-chefe da assessoria de comunicação 

da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES-MG nos atos, em tese, ilícitos apurados ao 

longo dessas investigações. 

As irregularidades foram apuradas nesta CPI que, no item 7 deste relatório, sugeriu 

infrações a serem tipificadas a partir de fatos, documento e depoimentos colhidos. Verifica-se que 

há indícios da prática, em tese, do delito de peculato, previsto no art. 312, caput, do Código Penal, 

bem como de configurações de ato de improbidade administrativa. 

Consideramos, entretanto, que, conforme observado por esta CPI, há indícios de que 

a SES falhou como gestora do sistema estadual de saúde no que se refere à gestão dos sistemas 

públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional, atribuição específica da direção 

estadual do SUS conforme disposto no inciso IX do art. 17 da lei supracitada, tendo em vista que os 

leitos disponibilizados foram insuficientes para atender à demanda. Também deixou de administrar 

adequadamente os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde na medida em que, 

como vimos, não aplicou o percentual mínimo constitucional em Ações e Serviços Públicos de 

Saúde. 

O papel da SES como gestora estadual do SUS não se restringe ao gerenciamento 

apenas de sua rede própria de prestação de serviços. No contexto da pandemia, a gestão eficiente do 

sistema poderia significar a redução da mortalidade da população mineira. 


