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Esclarecimento sobre as atribuições do GiacCovid-19
O Giac-Covid-19 reitera que sua atuação não objetiva substituir a
independência dos membros do Ministério Público na escolha da solução
que entendam ser adequada para os problemas locais relacionados à crise
do Covid-19.
A finalidade do Gabinete Integrado é a de servir como facilitador na busca de
alternativas para situações com potencial conflituoso e para a troca de
informações, sempre com o propósito de dar agilidade à solução dos
impasses evitando-se judicializações desnecessárias.

O que está sendo feito?
1. Orientações para membros do MPU
O Giac-Covid-19 orienta membros do MPU que atuam junto à Justiça
Federal e à Justiça do Trabalho que, em casos de manifestação para
aplicação de verbas decorrentes de suas respectivas atuações no
enfrentamento da Covid-19, façam a indicação para que os valores sejam
transferidos para a União, com destinação ao Ministério da Saúde. Dessa
forma, fica assegurada a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) e demais órgãos federais de controle.
A orientação não vale para os membros dos Ministérios Públicos Estaduais,
que poderão fazer a indicação para órgãos de saúde estaduais e municipais,
e, se for o caso, também para o Ministério da Saúde.
A destinação de recursos decorrentes de condenações judiciais, multas
extrapenais e acordos de colaboração para o combate ao novo coronavírus
tem sido incentivada pelo coordenador-geral do Giac, o procurador-geral da
República e presidente do CNMP, Augusto Aras. A medida consta da
Recomendação 001/2020, expedida no último sábado (20).

Para controle, transparência e para viabilizar futura prestação de contas à
sociedade, o Giac solicita que as destinações sejam informadas ao Gabinete
Integrado pelo e-mail pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br.

2. Novo site do Giac-Covid-19
Está disponível o novo site criado pelo Gabinete Integrado de
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac-Covid-19) www.conexao.mp.br/covid19. O espaço tem a finalidade de contribuir para a
divulgação da atuação coordenada de procuradores e promotores e de reunir
dados e informações sobre o trabalho desenvolvido no enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus.
O conjunto de páginas virtuais pode ser acessado pelos integrantes do
Ministério Público brasileiro e também por toda a sociedade. O espaço reúne
informações sobre a estrutura do Gabinete e os membros focalizadores no
âmbito do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do
Trabalho (MPT) e dos MPs Estaduais, dados da pandemia disponibilizados
por instituições oficiais, manifestações públicas relacionadas à atuação
finalística, além de notícias.

