
 

 

 

 

 

NOTA PÚBLICA Nº 01/2020 

 

 

OS PROCURADORES GERAIS DAS CAPITAIS REUNIDOS NO 

FÓRUM NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DAS CAPITAIS, diante 

da hercúlea batalha vivenciada no enfrentamento da Covid-19, vêm a público 

externar sua preocupação com a tentativa de alguns setores de indistintamente 

criminalizar a atuação de gestores públicos nesse contexto do enfrentamento 

à pandemia.  

Como é do conhecimento de todos, estamos tratando de um esforço de 

guerra, social e financeiro, na saúde. Assim, é imprescindível que haja uma 

célere atuação dos gestores públicos para que as demandas da população 

sejam prontamente atendidas e os efeitos dessa terrível crise sejam mitigados 

por meio das ações e políticas públicas. 

Na procura de produtos e serviços, nessa guerra insana de preços e 

prazos, contratações emergenciais e até pagamentos antecipados, permitidos 

pela legislação, precisaram e ainda precisam ser feitos. O cenário impôs e 

continua impondo proatividade e extremo compromisso com a saúde e 

dignidade humana da população, sem deixar de lado a transparência e a 

probidade.  

A história haverá de separar os omissos daqueles que se expuseram ao 

risco de FAZER. 

O momento é de união das Instituições Públicas de todas as esferas 

federativas e da sociedade civil.  

O julgamento antecipado e a propagação do medo nos gestores não 

podem causar asfixia na gestão pública, nem o malsinado “apagão das 

canetas”. 

Os membros e técnicos das mais diversas instituições e dos órgãos de 

controle, em sua maioria, com alta experiência e conhecimento técnico, devem 

se juntar aos “agentes do executivo” que estão no campo de batalha, para 



 

 

ajudá-los preventivamente com uma atuação colaborativa, nessa hora de 

pandemia que atinge toda sociedade. 

Defendemos, de maneira intransigente, que sejam apuradas as 

malversações de recursos públicos. Defendemos, também, a dura punição dos 

corruptos e corruptores. Mas o estado de direito precisa ser preservado, 

evitando-se julgamentos sumários, generalizados e sem o devido processo 

legal. 

 

Fórum Nacional dos Procuradores Gerais das Capitais. 

 

4 de junho de 2020. 


