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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, 

EMINENTE RELATOR DA RECLAMAÇÃO Nº 485291. 

 

URGENTE 

 

 

 

MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO, devidamente 

qualificada nos autos da Reclamação em epígrafe, por seus procuradores, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer resposta com 

fundamento no art. 1019, II, do NCPC, ao agravo interposto pelo Presidente da 

CPI-COVID/19, nos seguintes termos. 

 

Preliminarmente, a impossibilidade da Advocacia do Senado para propositura do 

presente Agravo. 

 

                         O Recorrente transcreveu, na sua petição de interposição do 

presente Agravo, o art. 230 do Regimento Interno do Senado, que respaldaria a 

Advocacia do Senado para ativar a jurisdição no presente recurso:  

 

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 
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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. 

 

Como se vê, o Regimento, além de condicionar a atuação da 

Advocacia do Senado em juízo a uma prévia autorização específica, restringe 

essa atuação À DEFESA DAS PRERROGATIVAS DO SENADO FEDERAL. 

Na espécie, longe de defender as prerrogativas do Senado, o 

Recurso se contrapõe a uma deliberação incontroversa desse eminente Relator 

decorrente do DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. A desobediência 

a uma decisão emanada da Suprema Corte se traduz num fato que depõe contra 

o conceito da Câmara Alta, cujo papel na República pela sua importância, não 

pode conviver com situação aberrante de tamanha gravidade.  

A ordem judicial era clara, precisa e impossível de ser 

desacatada, a menos que se buscasse afrontar o Sumo Pretório, menosprezá-lo, 

sobrepondo-se os seus violadores à força impositiva de suas determinações, 

desmoralizando-o, abalando a harmonia entre os poderes em detrimento do 

conceito do próprio Senado Federal.  

À Advocacia do Senado, enquanto órgão de consultoria e 

assessoria, cabia a adoção de todas as providências para que a determinação 

judicial não fosse desacatada. Uma vez desobedecida a determinação judicial 

pelos respectivos destinatários, caberia, sim, apurar a responsabilidade dos 

infratores por força dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade 

impostos no art. 37, da Constituição. Por isso, não há como reconhecer-lhe 

legitimidade para a propositura do presente agravo. A menos que, entre as 

prerrogativas do Senado, figure a de descumprir impunemente e com soberba 

uma ordem judicial expressa e incontroversa.  

O descumprimento de ordem judicial emanada da Suprema 

Corte não é tema de interesse da União, do Senado e de nenhuma instituição 

que tenha compromisso com a harmonia entre os poderes da República. 

Ainda em sede preliminar, há, porém, algo mais grave que não 

pode deixar de ser levado ao conhecimento desse eminente Relator para uma 
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justa deliberação. O Jornal O Otimista, de ampla circulação no Estado do Ceará, 

na sua edição do dia 25/08/2021, estampou com amplo destaque esta matéria: 

 

Pedido de afastamento de Mayra Pinheiro do Ministério está no STF 

25 de agosto, 2021 

Fontes disseram ao O Otimista, sob reserva, que petição está no Supremo. Decisão 

será de Lewandowski, que já negou HC à medica 

Kelly Hekally 

Correspondente em Brasília 

kellyhekally@ootimista.com.br 

Senadores defendem que secretária da pasta está atrapalhando as 

investigações da CPI  

O pedido de afastamento de Mayra Pinheiro do cargo de secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (GTES) do Ministério da Saúde 

chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira, 23, e foi 

encaminhado a Ricardo Lewandowski, em razão de, em maio deste ano, o 

ministro ter julgado pedido de habeas corpus (HC 201970), negado, da 

gestora para ficar em silêncio na Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Covid (CPI da Covid). 

As informações foram dadas ao O Otimista nesta terça-feira, 24, sob 

condição de resguardo dos nomes das fontes. 

A solicitação corre em segredo de justiça e, até o começo da última noite, se 

encontrava com a Procuradoria-Geral da República (PGR), para 

manifestação do órgão, seguindo o trâmite natural de um processo do tipo. 

A petição foi redigida pela Advocacia do Senado Federal após 

requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ser aprovado 

pela CPI. 

Motivações do pedido 

O pedido deu-se em virtude da médica cearense, conforme o senador, 

utilizar-se do vínculo com a pasta federal para dificultar as investigações 

realizadas pela comissão em torno de seu nome. Mayra Pinheiro é acusada 

de disseminar a crença no chamado tratamento precoce para o combate à 

covid-19. 

A “capitã cloroquina”, apontam senadores do G7 da CPI, chegou a viajar 

pelo Ministério da Saúde a Manaus para disseminar o tratamento, que não 

possui comprovação científica, em um período em que a capital do 

Amazonas e outras cidades do estado passavam por uma crise aguda na 
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saúde pública, dentre outras razões, pela ocorrência de variantes e falta de 

oxigênio hospitalar. 

Assinatura do Senado 

O envio do processo à Justiça precisava ser autorizado pelo presidente do 

Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por obediência ao Regimento 

Interno da Casa, apurou a reportagem. Os senadores Randolfe Rodrigues e 

Renan Calheiros (MDB-AL), vice-presidente e relator da CPI, 

respectivamente, haviam afirmado à reportagem que estavam confiantes de 

que não haveria óbice por parte de Pacheco para enviar a petição ao STF. 

(Disponível em https://ootimista.com.br/jornal-impresso/pedido-de-

afastamento-de-mayra-pinheiro-do-ministerio-esta-no-stf, consultado em 

27/08/2021). 

Não conseguiu a Agravante, embora parte interessada, ter 

acesso ao conteúdo desse suposto pedido. A ser procedente, porém, tal notícia, 

é explosivamente clara a ausência de legitimidade da Advocacia do Senado 

para promover a citação ação. Afinal, por força do citado art. 230 do Regimento 

do Senado somente pode ela “atuar em juízo na defesa das prerrogativas do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, neste caso mediante autorização 

específica”. 

A matéria, por outro lado, como se vê, bem retrata o nível de 

perseguição, humilhação e intimidação a que submetida uma mulher que, 

devotada à causa pública, arriscou a sua própria vida na luta para restabelecer 

a saúde de pessoas acometidas de COVID-19, em Manaus. NÃO PERDEU 

NENHUM PACIENTE que tratou. Não receitou nenhuma medicação em 

Manaus, NUNCA DESVIOU UM ÚNICO CENTAVO DE DINHEIRO 

PÚBLICO, sendo exposta à execração pública pela CPI de forma injusta, sob 

todos os ângulos. 

Há, porém, algo ainda mais grave, a deixar patente o ânimo de 

perseguição contra a Agravada e o indisfarçável abuso de poder, na ação 

noticiada pela mídia, postulando o seu afastamento do cargo que exerce no 

Ministério da Saúde: a instransponível ilegitimidade da CPI para tal 

pretensão. Mais uma vez, o princípio da legalidade é espantosamente 

sepultado. 

 A Comissão Parlamentar é regida, não apenas pelo Regimento 

Interno do Senado, mas, sobretudo, pela Lei nº 1.579/52, cujo art. 3º-A, 

RESTRINGE, de forma expressa, precisa e inquestionável a postulação da 

https://ootimista.com.br/jornal-impresso/pedido-de-afastamento-de-mayra-pinheiro-do-ministerio-esta-no-stf
https://ootimista.com.br/jornal-impresso/pedido-de-afastamento-de-mayra-pinheiro-do-ministerio-esta-no-stf
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medida cautelar noticiada pela imprensa, exclusivamente aos casos de indícios 

veementes da proveniência ilícita de bens. O texto legal, não poderia, ser mais 

claro:            

Art. 3o-A.  Caberá ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

por deliberação desta, solicitar, em qualquer fase da investigação, ao juízo 

criminal competente medida cautelar necessária, quando se verificar a 

existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens.           

Não assegurou o legislador competência para o Presidente da 

CPI promover ação cautelar para afastar servidor, que NÃO PRATICOU 

DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO, nem tampouco bens públicos de 

qualquer natureza. 

A limitação à atuação da CPI não poderia ser mais incisiva e 

restritiva: “quando se verificar a existência de indícios veementes da 

proveniência ilícita de bens”. Falece, portanto, legitimidade aos senadores e à 

Advocacia do Senado para ativar a jurisdição com o nítido e deliberado 

propósito de PERSEGUIR, HUMILHAR E EXPOR AO RIDÍCULO uma 

servidora exemplar, que não causou dano algum ao erário; arriscou a sua 

própria vida para salvar pacientes cuja saúde foi agravada durante a 

pandemia, em decorrência dos gravíssimos desvios de dinheiro pública da área da 

saúde, fato público e notório  que, inclusive, motivou a prisão de diversas 

pessoas, conforme ampla divulgação na mídia local e nacional. 

A bem da cristalina verdade, caberia o manejo da medida 

cautelar noticiada pela mídia para o caso da compra de 300 respiradores pelo 

Consórcio Nordeste, pagos, conforme documentos fiscais exibidos 

publicamente no Plenário da CPI, mas não entregues com danos irreparáveis 

aos pacientes que, sem condição de respirar, foram a óbito durante o período 

crítico da pandemia. 

Como se sabe, cada leito de UTI necessita de um respirador. Em 

média, uma UTI possui 10 leitos e cada paciente ali permanece por 15 dias. 

Portanto, 300 respiradores pagos e não entregues deixaram de equipar 30 UTIs, 

no momento mais crítico da pandemia. Quantos óbitos poderiam ser evitados, 

em um ano, se ao invés de se apropriarem do dinheiro tivessem essas pessoas 

inescrupulosas disponibilizados os aparelhos hospitalares às vítimas da 

COVID?  
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Ao invés de postular em juízo, violando texto expresso de lei, a 

exoneração de uma servidora exemplar, que arriscou a própria vida na defesa 

das vítimas da pandemia, deveria a CPI, concessa vênia, utilizar o art. 3º-A da Lei 

que a rege para exigir, em juízo, a entrega dos respiradores pagos. Afinal, a 

ausência destes, sim, continua a motivar óbitos de enfermos pela razão, 

cientificamente comprovada, de que COVID mata por falta ar. É dizer, pela 

falta dos respiradores pagos, mas não recebidos pelo Poder Público.   

Requer, diante da notícia com grave impacto no direito à 

ampla defesa da Agravada, vista dos autos para manifestação sobre o 

descabido pedido de seu afastamento do cargo que ocupa. Caso haja 

confirmação da notícia e conhecidos os fundamentos da postulação, 

demonstrará a sua total improcedência, inclusive, por indiscutível configuração 

do venire contra factum proprium, consagrado nos arts. 5º e 323 do NCPC, a ser 

cristalinamente demonstrado. 

No mérito, a decisão agravada deve ser integralmente mantida. 

Trata-se, na verdade, de medida de preservação da integridade das decisões 

judiciais. A prova da violação é documental e incontroversa. Não bastasse a sua 

exuberância, houve expressa confissão do Agravante de que não tinha 

condições de resguardar o sigilo dos documentos em poder da CPI. 

O argumento de que sobre os seus ombros pesa a 

“responsabilidade de presidir o inquérito parlamentar sobre a maior catástrofe 

sanitária,” que já ceifou 577.000 brasileiros, não pode ser invocado para 

descumprir ordem judicial. Maxime quando essa violação tem por objetivo 

expor ao ridículo, humilhar e ofender uma mulher indefesa, que zela pela saúde 

das pessoas e JAMAIS DESVIOU DINHEIRO PÚBLICO. 

Há, noutro passo, é imperioso reiterar pela contundência do 

fato, manifesto paradoxo na postura do Agravante em relação “à maior 

catástrofe sanitária da história”. No que pese, ser fato público e notório, os 

acintosos desvios de verbas indevidamente subtraídas da União, inclusive, pelo 

Consórcio Nordeste, que comprou, pagou e NÃO RECEBEU respiradores, 

recusa-se a CPI a investigá-lo, assumindo, assim, é forçoso e doloroso 

reconhecer, uma postura, no mínimo, de conivência e tolerância com aqueles 

que contribuíram com a morte de inúmeros pacientes, que faleceram por falta 

de ar, justamente por não lhes serem disponibilizados tais aparelhos 
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hospitalares. Quantos foram punidos com a perda da vida, pela falta dos 

equipamentos não entregues por malfeitores que a CPI se recusa a identificar, 

embora instalada para apurar a aplicação de dinheiro destinado à saúde? 

Por fim, ao se insurgir contra a sugestão do encaminhamento 

do processo à Corregedoria do Senado, contida na decisão agravada, não está a 

considerar o Agravante que o descumprimento de ordem judicial expressa, não 

configura apenas violação ao Código de Ética do Senado, mas, também, crime 

previsto no art. 330, do Código Penal.   

Isto posto requer, seja integralmente mantida a decisão 

agravada, bem como seja aberto vista à Recorrida sobre a petição noticiada pelo 

Jornal O Otimista para que sobre ela se manifeste, demonstrando a sua total 

inconsistência. 

 

 P. deferimento, 

 Fortaleza, 28 de agosto de 2021. 
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