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Segundo Pedro Benedito, existiriam queixas contra Walter. Seriam 

casos antigos, mas só agora e só em razão das denúncias de Walter, é que Pedro 

Benedito as estaria apresentando. Pela gravação, erros e falhas – inclusive graves 

– seriam convenientemente desenterrados caso o médico não fosse submisso a 

ele, Pedro Benedito. Em negrito estão as ameaças mais explícitas feitas por Pedro 

Benedito. A ligação telefônica se deu em 9 de abril de 2021422. 

PEDRO BENEDITO: Não faz isso, não, pensa com carinho. 

A empresa que construiu a sua vida, você só esqueceu isso, que nos últimos 

nove anos, oito anos, você só conseguiu ter a sua casa, ter tranquilidade para 

a sua família por causa da empresa, velho. Você só conseguiu estudar por 

causa da empresa, velho.  

WALTER CORREA. Hum 

PEDRO BENEDITO. Você está achando que é espertão? 

Você está sendo manipulado, entendeu? E não está nem percebendo que foi 

manipulado. Só que, cara: eu não sei o que passou na sua cabeça, velho, na 

hora que você foi mentir do jeito que você mentiu. Você fala o que você 

quiser, mas eu só te falo uma coisa, cara: é muito triste isso para a sua vida. 

Eu vou pegar cada um dos prontuários dos pacientes que você não tratou e 

vou mostras quantos deles que foram para a UTI. É isso que eu vou mostrar, 

porque eu tenho que provar alguma coisa.  

WALTER CORREA. Hum, sim. 

PEDRO BENEDITO: E sabe o que eu vou provar? Eu vou 

provar que você mentiu. 

WALTER CORREA. Eu não menti não, cara 

PEDRO BENEDITO. Vou provar que você é um cara 

antiético, que você é um dos caras que tinha compliance. Eu vou levar 

tudo isso, cara. Você só esqueceu que você não era um cara limpo.  

WALTER CORREA. Por que eu não sou limpo, Pedro? 

PEDRO BENEDITO. Porque eu tenho as reclamações dos 

colegas, eu tenho as reclamações dos funcionários. E não é de agora, não. 

Eu tenho o seu histórico inteiro dentro da Prevent.  

WALTER CORREA. Reclamação por quê? O que eu deixei 

de fazer na Prevent? 

PEDRO BENEDITO. Agora não interessa mais, velho. 

Agora não é mais problema seu.  Agora é um problema do mundo, que você 

jogou para cima. Entendeu?  

                                                 
422 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/09/medico-que-denunciou-kit-Covid-diz-ter-sido-

ameacado-por-diretor-da-prevent-senior.shtml Acesso em 27 set 2021 
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WALTER CORREA. Sim 

PEDRO BENEDITO. E você vai sujar o seu nome, cara. 

WALTER CORREA. Ninguém me influenciou a fazer isso 

PEDRO BENEDITO. Eu sei que ninguém te influenciou. 

Porque isso só pode vir de uma cabeça doente, cara. Você tratou os pacientes, 

aliás, você não tratou os pacientes.  

WALTER CORREA. Hum 

PEDRO BENEDITO. Eu peguei todos os pacientes que você 

tratou e você é um dos que tem o pior índice de pacientes que piorou e que 

agravou. 

WALTER CORREA. Humhum 

PEDRO BENEDITO. Eu vou mostrar isso. Olha o que você 

fez com a sua família, velho. 

WALTER CORREA. O que eu fiz com a minha família? 

PEDRO BENEDITO. Você vai ser exposto em rede 

nacional, cara. Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? 

WALTER CORREA. O que a minha família tem a ver com 

isso, Pedro? Por acaso você está me ameaçando?   

PEDRO BENEDITO. Agora você conta para ela o que você 

fez. Você está tentando desviar a conversa... 

WALTER CORREA. Não estou tentando desviar a conversa 

não, bicho. Eu acordo com você me ligando e me ameaçando, fala para eu 

valorizar minha filha e minha família.  

PEDRO BENEDITO. Como você é descompensado... 

WALTER CORREA. Você ligar para falar que tinha que 

valorizar a sua filha e sua família... 

PEDRO BENEDITO. Eu estou ligando para falar para 

você valorizar a sua família e não se expor. Escuta o que estou te falando, 

velho. Sabe o que é triste? Na hora que você se expõe contra uma empresa 

que você trabalha tanto tempo, todos os seus outros empregados vão enxergar 

a mesma coisa... Você pode voltar atrás, porque o cara ainda está fazendo a 

matéria. Você pode falar para ele: Olha, eu estava passando por um mau 

momento e eu não quero que vá ao ar. E se for ao ar, é a mesma coisa que 

você falou para mim: se for ao ar, a minha advogada vai entrar com ação 

contra você por causa da matéria. Igual você ameaçou o cara que está com 

você todos esses anos, você ameaça o repórter que você conhece há meia 

hora e que soltou um monte de linguiça pra você e você caiu na dele. Eu só 

te falei isso nessa ligação: você tem muito a perder, é sua filha, sua 

família, que vai ser exposta, velho. E vai ser exposta por uma mídia que hoje 

destrói tudo, cara. 
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 Em seu depoimento à CPI, em 7 de outubro de 2021, o médico 

Walter Correa acrescentou mais algumas informações a respeito das ameaças que 

lhe foram feitas: 

O SR. WALTER CORREA DE SOUZA NETO – (...) E ele 

cumpre parte das ameaças que ele faz (...) mas tem ameaças muito claras. 

E ele já cumpriu parte dessas ameaças. Ele fala que vai acabar com a minha 

carreira profissional. Inclusive, estava espalhando na Prevent, para colocar 

medo nos outros médicos, que, se alguém tentasse fazer como eu, perderia o 

CRM, porque eu ia perder o meu CRM. 

Ele falou de denunciação caluniosa, mas ele fez uma 

denunciação caluniosa contra mim no Cremesp, dizendo que eu acessei o 

prontuário do Anthony Wong, (...) É surpreendente que essa denunciação 

caluniosa tenha sido aceita pelo Cremesp. Eu tive que me defender. E, 

quando eu tive, de fato, acesso ao prontuário, na íntegra, do Anthony Wong? 

Porque esses prontuários foram anexados ao processo do Cremesp e, aí, sim, 

eu pude ler o prontuário na íntegra e ver detalhes que eu não havia percebido. 

Além disso, em matéria publicada pela Folha de S. Paulo no dia 22 

de setembro de 2021423, o doutor Walter Correa faz afirmações bastante graves. 

Segundo ele, profissionais de hospitais da Prevent Senior eram obrigados a 

prescrever medicamentos do kit-covid, sob pena de demissão. Além disso, contou 

ainda ao jornal paulista que fora obrigado a trabalhar em um plantão, mesmo 

estando infectado pelo coronavírus. O doutor Walter registrou boletim de 

ocorrência contra as ameaças de Pedro Benedito.  

Do mesmo modo, A advogada Bruna Morato nos relatou que: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Perfeito. V. Exa. tem conhecimento de algum 

profissional que tenha sofrido represálias por não seguir o errôneo protocolo 

da Prevent Senior de indicar o tratamento precoce, de impor o tratamento 

precoce a todos os pacientes?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Inúmeros profissionais foram coagidos. Alguns foi chamada a atenção, e 

era um modo muito complicado porque eles eram repreendidos na frente dos 

                                                 
423 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/09/medico-afirma-que-prevent-manipulou-atestado-de-

obito-de-wong.shtml Acesso em 03 out 2021 
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colegas. Outros profissionais foram demitidos. E existia um castigo 

estipulado dentro da rede, que era a redução de plantões, ou seja, se você...  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Ah!, o castigo, a consequência econômica era 

reduzir os plantões. 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Redução de plantões. Se você não demonstrasse lealdade aos preceitos da 

empresa e obediência àqueles protocolos que lhe eram apresentados, você 

sofria punições. 

Ainda segundo a advogada Bruna Morato, médicos que denunciaram 

a empresa “estão sendo perseguidos, estigmatizados e desqualificados”424. Além 

disso, em seu depoimento à CPI, a advogada apresentou a denúncia da invasão 

de seu escritório e roubo de tablets e computadores.  

10.2.6 A falsa autonomia do médico 

Em seu depoimento à CPI, o senhor Pedro Benedito afirmou: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Uma outra pergunta: quantos médicos da 

Prevent Senior foram demitidos ou constrangidos por não seguir as 

orientações da empresa quanto à administração do kit covid e dos 

demais medicamentos utilizados no tratamento precoce do Bolsonaro?  

O SR. PEDRO BENEDITO BATISTA JÚNIOR – Nenhum 

médico. Nenhum médico foi constrangido, uma vez que esses dados e essas 

imagens de anônimos estão tentando apenas usurpar o nome da empresa e 

sua idoneidade. Esses médicos foram excluídos da empresa por graves falhas 

éticas e morais, como invasão de prontuários e tratamento inadequado de 

pacientes, muitos deles com queixas em compliance425. 

 

                                                 
424 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-26/a-cacada-promovida-pela-prevent-senior-para-encontrar-os-12-

medicos-que-a-transformam-em-

vidraca.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR19LM1rav4daVy1NZJv2BrlvIOHbO1m

U2_oLPPkbnK629ZFpzjE04WYds0#Echobox=1632697748 Acesso em 28 set 2021 
425 https://legis.senado.leg.br/escriba-servicosweb/reuniao/pdf/10244. Acesso em 24 set 2021 



 
 

903 

Existem muitos elementos que sugerem que não é verdade o que o 

senhor Pedro Benedito afirmou à CPI. 

O canal de notícia Globonews conversou com cinco médicos que 

trabalharam na linha de frente da covid-19 em unidades na rede Prevent Senior.426. 

Dos cinco, três aceitaram gravar entrevista, mas solicitaram que tivessem a sua 

voz e imagem distorcidas.  

Reproduzimos abaixo algumas das declarações dos médicos.  

“A autonomia, na verdade, é zero. Você não tem escolha de 

deixar de prescrever a medicação. Se você não prescreve, você vai ser 

demitido. Eu não prescreveria isso aos meus pais, por que eu tô prescrevendo 

para outras pessoas?” 

“A gente acaba precisando fazer o que os nossos superiores 

orientam a gente a fazer. Já presenciei casos, comigo mesma, precisando 

internar um paciente que um coordenador passou e falou assim: “oh, esse 

paciente não é para internar. Por que que você está internando esse paciente?” 

“Acabei de prescrever por um único dia (...) e acabei sendo 

chamado até a diretoria.... com orientações bem claras de que eu deveria 

prescrever a medicação.... e o que ficava implícito era que, se não 

prescrevesse a medicação, você estaria fora do hospital”.  

“Todo plantão que eu ia lá, sempre tem alguém que fala: ‘olha, 

tem que prescrever...’... ‘qualquer sintoma gripal, tem que passar para o 

paciente’... então, a gente não tem escolha, não”.  

“É diário mesmo. Se tinha um paciente internado, e aí eu 

deixava uma prescrição...Aí vinha alguém de cima... falava: ‘não, isso. Ah, 

faltou tal coisa’. Ia lá e mexia na minha prescrição e colocava outra. Então, 

isso chegou a acontecer”.  

“É um sentimento de impotência, talvez... de perda total da 

autonomia. De “não sou eu que decido mais o que é melhor para o paciente. 

Sou eu que tô vendo o paciente, eu que decidiria o tratamento, mas o 

tratamento é imposto por um motivo que a gente não sabe qual é.” 

                                                 
426 https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/medicos-denunciam-irregularidades-

na-prevent-senior-9428009.ghtml 
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“Não sei de onde veio esse protocolo, não temos nenhuma 

comprovação disso, mas é muito triste porque é achar que existe uma 

salvação quando, na verdade, não existe isso” 

“É um pouco frustrante. Porque quando a gente se forma a 

gente quer prescrever aquilo que a gente acredita que vai funcionar. Então, 

chegar a alguém e falar: ‘olha, você tem que fazer dessa forma...’ É muito 

ruim, assim... É um sentimento de impotência, né?” 

Abaixo, reproduzimos algumas das imagens transmitidas pela 

matéria da Globonews. Fazem parte de um inquérito em curso no Ministério 

Público do Estado de São Paulo.  
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Em suma, a matéria jornalística resume assim as principais 

denúncias feitas por médicos contra a Prevent Senior: 

 Foram coagidos a receitar medicamentos não indicados para 

a covid-19 a todos os internados com a doença; 

 A operadora orienta a prescrição de medicações sem o 

consentimento dos familiares dos pacientes; 

 A empresa determina a distribuição a pacientes do "kit-

covid", pacote de remédios que não têm efeitos contra a doença; 

 Profissionais foram obrigados a trabalhar e atender pacientes 

mesmo estando infectados com o coronavírus; 

 Pacientes de covid passaram por sessões de ozonioterapia, 

prática vetada pelo Conselho Federal de Medicina. 
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Durante o depoimento do senhor Pedro Benedito à CPI, o Senador 

Rogério Carvalho trouxe-nos a seguinte informação: 

O SR. ROGÉRIO CARVALHO (Bloco Parlamentar da 

Resistência Democrática/PT - SE) – Senador Randolfe, ele [Pedro 

Benedito] está falando de autonomia dos médicos. Nós temos informação 

aqui de que 425 médicos entraram com processos trabalhistas por conta 

de interferência na autonomia desses profissionais. 

Por fim, é importante observar o que afirmou a advogada Bruna 

Morato em seu depoimento à CPI. Segundo ela, médicos a procuraram para que 

fosse mediado um acordo com a Prevent Senior. Os seus clientes desejavam que  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – A 

primeira atitude requerida é que a empresa assumisse publicamente que o 

estudo não foi conclusivo, ou seja, não existiu em nenhum momento, no 

estudo, a comprovação da eficácia do tratamento que eles chamaram de 

preventivo – depois se transformou em tratamento precoce. 

O segundo pedido que eu tinha para levar ao jurídico da 

Prevent Senior era que eles assumissem o protocolo institucional, porque os 

médicos não tinham autonomia. Na verdade, é importante esclarecer que, 

quando nós trouxemos aqui mensagens de 2014, 2015, 2016 e 2017 sobre o 

lema da empresa de lealdade e obediência, o que eu queria esclarecer e expor 

a todos vocês é que essa sempre foi a ideologia da empresa; e onde existe 

uma ideologia de lealdade e obediência, não existe autonomia. Então, os 

médicos eram, sim, orientados à prescrição do kit. E esse kit vinha num 

pacote fechado e lacrado, não existia autonomia com relação até à retirada de 

itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar também que, quando 

o médico queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente 

o recebia completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha de tomar 

aqueles medicamentos, e o médico tinha que riscar, porque a receita também 

já estava pronta – inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Eu 

desconheço qualquer outra instituição médica – e olhem que eu atendo muitas 

instituições médicas – que tenha feito esse tipo de prática. Em nenhum 

momento, eu percebi ou conheci uma empresa em que kits eram entregues 

prontos aos pacientes em casa, chegavam com motoboy, ou que eles ficassem 

disponibilizados dentro do consultório. E foi por conta disso que a segunda 

solicitação foi esta: que a empresa assumisse publicamente esse protocolo, 

até porque é de conhecimento público, não é? 

E o terceiro e último ponto, que aí, sim, está relacionado a 

mim, era com relação à responsabilidade diante de possíveis ações. Como 

esses médicos haviam sido ameaçados, eles tinham muito medo de responder 

a processos e ter que pagar por esses processos, seja de indenização por dano 

material, lucros cessantes, dano moral... E eles queriam que a empresa 

assumisse e fizesse um documento de compromisso de que, caso isso 
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ocorresse, por ter sido um protocolo institucional, ou seja, sem autonomia, a 

empresa se responsabilizasse em arcar com aqueles custos.427 

 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – A senhora está colocando, só para dar a ênfase 

necessária, que não havia autonomia para os médicos. 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Não. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – E que isso confrontava com aquele slogan da 

obediência e lealdade. 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Exatamente. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Que era uma cultura ou ainda é uma cultura da 

Prevent Senior. 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 
Sempre foi. Na verdade... 

 

 A advogada acrescenta, ainda, que havia uma política explícita de 

coação dos médicos: 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Tem dois pontos nesse caso. A Prevent Senior tem uma política de coerção, 

que ficou bem evidente após a denúncia, na verdade; mais evidente ainda 

com o vazamento de alguns áudios. Todos os clientes que resistiam foram 

demitidos da operadora. Então, existiam aqueles que já tinham sido 

demitidos e que achavam aquela situação repugnante. Outros que ainda 

estavam na operadora ainda lutam pelo bem-estar dos pacientes. Então, 

quando eles me procuraram, eles pediram que eu nem os identificasse para o 

próprio jurídico da empresa, porque eles sabiam que, se fossem identificados, 

eles seriam demitidos. E volto a dizer: são bons médicos428. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da 

Resistência Democrática/PT - PE. Para interpelar.) – é verdade que 

pacientes, que médicos, que enfermeiros infectados foram obrigados a 

trabalhar nessa condição? 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO 

(Para depor.) – As informações que me foram transmitidas é que sim, 

médicos e enfermeiros trabalharam infectados, assim como, no caso do Dr. 

Anthony Wong, volto a dizer: o que me choca não é só o fato de ele ter feito 

                                                 
427 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/10259 Acesso em 30 set 2021 
428 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/10259 Acesso 30 set 2021 
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uso do tratamento preventivo e de ter sido cobaia para determinados 

tratamentos, mas o fato de ele ter sido admitido em uma unidade cardiológica 

em meio a outros tantos pacientes, colocando em risco a vida daquelas 

pessoas que faziam parte, que estavam com ele dentro de uma UTI, que não 

tinha isolamento para covid.  

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. 

PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP. Para interpelar.) – De quem 

partiu a orientação para médicos e enfermeiros trabalharem infectados? A 

orientação, a determinação.  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – A 

orientação, na verdade, era diante, acredito eu, da escassez do corpo clínico. 

Os relatos que eu ouvi eram os seguintes: à medida que os médicos...  

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. 

PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Partiu do comando da Prevent 

Senior?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 
Sim, partiu da diretoria da Prevent Senior, inclusive os superiores 

hierárquicos tinham essas informações. 

 

 O médico Walter Correa foi perguntado se havia autonomia médica 

no ambiente da Prevent. Ele afirmou que não:  

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. 

PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Sr. Relator, se V. Exa. me 

permite. Pra ficar bem claro: existia autonomia médica na Prevent 

Senior? 

O SR. WALTER CORREA DE SOUZA NETO – Não, 

não, não, absolutamente não (...) Tanto é que eu tive até que tirar a 

máscara para me expor ao risco, eu não tinha o direito nem de me 

proteger. Acho que isso é o cúmulo da falta de autonomia. 

 

 E, a respeito da imposição da prescrição do kit-covid, o médico 

Walter Correa nos informou o seguinte: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Houve discussões com outros médicos, colegas, 

na Prevent, sobre as imposições da prescrição do kit covid? 
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O SR. WALTER CORREA DE SOUZA NETO – Sim, sim. 

Isso era, isso era uma coisa que a gente, às vezes, comentava entre a gente. 

Muitas vezes, depois, no final, já não queria mais prescrever. 

O SR. WALTER CORREA DE SOUZA NETO – Mas eu 

acho que é interessante falar um pouco de autonomia, até antes de chegar 

nesse ponto, mas falar sobre a autonomia anterior da empresa, que sempre 

fez parte da história da empresa. 

(...) 

Eu cheguei pra trabalhar na unidade e já estavam alguns 

colegas já indo pra intubação, eu fiquei com medo da doença. Falei: "Vou 

pegar uma máscara". Coloquei uma máscara N95 e fui trabalhar com a 

máscara N95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e 

falou: "Ó, você precisa tirar a máscara". Aí eu falei: "Pô, mas como eu 

vou tirar a máscara? Pra mim é proteção. Eu não posso ficar sem máscara". 

"Não, você precisa tirar máscara." Eu falei: "Mas já estou com a máscara, já 

peguei." "Não, não. Não pode. Não pode, porque vai assustar os pacientes." 

Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia 

pra proteger a sua própria vida. 

Então, o que vale é manter a engrenagem da empresa girando. 

Se aquilo ali atrapalhar de alguma forma o jogo, a sua vida pouco importa. 

Então, eu tive que tirar a máscara e continuar trabalhando sem máscara. E é 

curioso até, só pra dar nome aqui, que quem me fez essa imposição de tirar 

essa máscara foi a mesma Dra. Paola que apareceu ontem numa 

mensagem aqui dizendo que era obrigatório: "Espirrou, tomou", o kit.  

Ainda pra seguir na questão da autonomia, no final do ano já 

apareceu alguma coisa sobre algum médico que denunciou algum outro 

convênio sobre falta de autonomia e eles chegaram a publicar no grupo: 

"Olha, gente, aqui não, aqui vocês têm autonomia, vocês podem ficar sem 

prescrever". Como a política era meio que tudo que estava no grupo você 

podia acreditar: "Opa, agora eu posso parar de prescrever". Eu fui pra um 

plantão, falei: "Pô, agora eu não preciso prescrever pra mais ninguém". Aí eu 

não prescrevi pra nenhum paciente naquele dia. Isso foi num sábado ou 

domingo e o meu próximo plantão era numa quarta-feira. 

Eu fui chamado, convidado a chegar uma hora mais cedo 

porque o diretor da unidade queria conversar comigo. O diretor, naquela 

ocasião, era o mesmo Dr. Fernando Oikawa que foi na reunião do 

pentágono apresentar a hidroxicloroquina. Ele me chamou, foi até... Fez a 

mesma apresentação que ele tinha feito lá em maio, mas isso em dezembro 

já, em dezembro ou novembro fez a mesma apresentação já do kit, que 

naquela época já incorporava outras medicações além daquelas iniciais. E foi 

muito claro: "Olha, tem que prescrever". Não houve, assim: "Olha, vou te 

demitir se você não prescrever", não. "Mas olha, você tem que prescrever". 

E, dentro dessa cultura da empresa, eu vou questionar o quê? Foi dito que eu 

tinha que prescrever: "Você precisa voltar a prescrever". Tudo bem, então eu 

vou voltar a prescrever. 
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(...) Não havia mais uma avaliação adequada do paciente. 

Era uma coisa de... Chegou com sintoma gripal, toma o kit e vai embora. 

Era uma coisa nesse sentido 

 Por fim, segundo o médico Walter Correa, a política da empresa 

era a de punir o bom médico e promover quem faz coisa errada, mas é leal: 

O SR. WALTER CORREA DE SOUZA NETO – (...) E é 

interessante até dizer como que é a política da Prevent. O colega que teve 

essa mensagem compartilhada de alguma forma foi demitido ontem pela 

Prevent, enquanto a Paola continua trabalhando. E esse colega foi demitido. 

A Prevent tem uma política de, às vezes, punir quem é bom médico e 

promover quem faz a coisa errada. Quem veste a camisa da empresa e faz 

a coisa errada, independente de... Não tem ética médica, ele está ali como um 

cão de guarda da empresa. 

 Informações bastante graves, que merecem investigação mais 

profunda. 

10.2.7 Os casos Anthony Wong, Ênio Mainardi e Regina Hang 

10.2.7.1 Anthony Wong 

O caso Anthony Wong é importante porque mostra um determinado 

tipo de estratégia utilizada durante o combate à epidemia do covid-19 e, mais 

importante, de como tal modo de ação foi o paradigma adotado pela Prevent 

Senior. 

Wong era médico bastante conhecido antes mesmo da pandemia. Era 

pediatra, toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Tinha 73 anos. Faleceu no dia 15 de janeiro de 2021. Estava internado 

no Hospital Sancta Maggiore desde o dia 17 de novembro de 2020. O hospital 

pertence à rede de atendimento da Prevent Senior.  
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Oficialmente, as notícias de jornais informaram que morrera após 

sofrer uma parada cardiorrespiratória. “Em nota, a família informou que ele foi 

hospitalizado com queda de pressão e mal-estar e diagnosticado com úlcera 

gástrica e hemorragia digestiva429”. 

Bem mais tarde, no dia 21 de setembro de 2021, a jornalista Ana 

Clara Costa, publicou na revista Piauí que a verdade era outra:  

A nota [distribuída pela família] omite, contudo, que Wong fora internado 

com sintomas de covid-19 e que, ao final de quase dois meses no hospital, 

tornou-se uma das quase 600 mil vítimas no Brasil. A Piauí teve acesso ao 

conteúdo do prontuário médico de mais de 2.000 páginas, no qual se descreve 

todo o tratamento até usa morte. Teve acesso, também, ao atestado de óbito, 

onde não há qualquer menção à morte por covid430. 

Mesmo tendo uma longa carreira – ele se formou em 1972 – ele viria 

a ficar mais conhecido pelo grande público no final da vida, em razão da 

celebridade que ganhou durante a pandemia do covid-19.  

 Ele apareceu, por exemplo,431 em programa de televisão no dia 1º de 

abril de 2020, propagandeando os benefícios da cloroquina e o chamado 

tratamento precoce432. Há várias outras aparições dele em programas de TV ou 

em lives transmitidas pela internet ao longo de 2020.  Podem ser encontradas sem 

muito esforço. Ele ficou conhecido pelas posições em defesa do kit-covid, do 

tratamento precoce e do chamado isolamento vertical.  Eram (ou são) também as 

ideias do presidente da República. 

 Ainda segundo a matéria da Piauí,  

                                                 
429 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/01/15/morre-aos-73-anos-o-pediatra-e-

toxicologista-da-usp-anthony-wong.htm Acesso em 27 set 2021 
430 https://piaui.folha.uol.com.br/morte-em-

segredo/?fbclid=IwAR2eYQ1Nmk46eXDBg9TGuz4xjvBHIgLpMHeBfKPzycSny_Uy7SVjzWYd8dI# Acesso 

em 27 set 2021 
431 Há inúmeros exemplos que podem ser encontrados na Internet 
432 https://www.youtube.com/watch?v=-ETlytGpNVs Acesso em 27 set 2021. 
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quando deu entrada no Sancta Maggiore, o médico [Anthony Wong] contou 

que estava com sintomas de covid-19 havia oito dias. Também disse que 

vinha fazendo uso de hidroxicloroquina, medicamento que os negacionistas 

insistem em receitar contra a covid, apesar de não ter qualquer eficácia 

comprovada (...) Era a segunda vez que Wong contraíra a doença. Da 

primeira, no início da pandemia, em abril de 2020, recuperou-se bem. Disse 

que fora assintomática. 

 Wong, ainda segundo a reportagem, autorizou o uso do kit-covid, 

bem como de diversas outras drogas: heparina inalatória e metotrexato venoso. 

Foi submetido, também, a vinte sessões de ozonoterapia retal. A empresa não 

tinha autorização para esse último tipo de tratamento. Sem melhoras, foi intubado 

em 21 de novembro do ano passado, quatro dias após ser internado. A médica 

responsável era Nise Yamaguchi, figura conhecida pelo seu envolvimento no 

gabinete paralelo de aconselhamento do Presidente Jair Bolsonaro.  

 O tratamento de Wong continuou com os mais variados 

medicamentos e tratamentos – alguns bastante invasivos. Acabou por falecer após 

quase 60 dias internado.  

 Em relação à declaração de óbito, a Piauí informa que: 

O atestado de óbito, no entanto, deveria informar que Wong teve Covid 

porque a infecção pelo vírus foi o que motivou todas as complicações 

subsequentes que o mataram. É essa a orientação das secretarias de Saúde 

dos estados, inclusive a de São Paulo (...) mas o atestado de Wong não 

menciona Covid nem como causa básica nem secundária. Em vez disso, 

limita-se a informar as doenças que decorreram da Covid. No campo da causa 

mortis, diz o seguinte: choque séptico, pneumonia, hemorragia digestiva alta 

e diabetes mellitus.  

Esta CPI teve acesso ao documento, assinado por Fernanda de 

Oliveira Igarashi,  que efetivamente não traz a covid como causa da morte.  

O caso Wong merece investigação mais profunda por várias razões. 

Ao se transformar em uma das cobaias da empresa, tornou-se exemplo 

documentado e paradigmático da forma como a empresa lidou com milhares de 
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clientes. Além disso, como era um dos símbolos da defesa do tratamento precoce 

e emprestava sua credibilidade à tese, a morte de Anthony Wong por covid-19 

após fazer uso do tratamento precoce representaria uma peça de propaganda 

contrária à campanha nagacionista promovida pelo Presidente da República e 

pelo gabinete paralelo, o que pode sugerir motivos políticos para a falsificação do 

documento que atesta as causas da sua morte.  

10.2.7.2 Ênio Mainardi 

 No dia 27 de setembro de 2021, o jornalista Diego Mainardi 

publicou em sua coluna no site O Antagonista433 o seguinte relato a respeito da 

morte de seu pai, que também era cliente da Prevent Senior. 

Hesitei um bocado antes de escrever esta coluna. Meu pai era 

cliente da Prevent Senior. Ele morreu de Covid em agosto do ano passado, 

no hospital Sancta Maggiore. Quando anunciei sua morte, os bolsonaristas 

abarrotaram as redes sociais com mentiras, negando que ele houvesse 

morrido de Covid. Nise Yamaguchi, a principal animadora do gabinete 

paralelo do Ministério da Saúde, encarregou-se pessoalmente de 

espalhar falsidades sobre ele em grupos de Whatsapp. Na véspera de sua 

morte, conversei com a médica que o atendia na UTI. Ela disse o vírus havia 

atingido seu rim (ele só tinha um). Ele disse também que, com toda a 

probabilidade, meu pai havia sido infectado no próprio hospital, depois de 

ser internado com uma pneumonia. 

O motivo pelo qual hesitei em escrever sobre a Prevent Senior 

foi esse meu envolvimento pessoal e direto. Falei diversas vezes sobre a 

morte de meu pai, sem o menor constrangimento, mas não citei o plano de 

saúde porque meu juízo estava envenenado pela dor. Além disso, eu queria 

evitar que seu nome fosse novamente conspurcado pelos bolsonaristas, que o 

usaram para acobertar seus crimes. Só resolvi escrever sobre o tema na 

quarta-feira, depois que a CPI da Covid acusou a Prevent Senior de ter 

fraudado os atestados de óbito de Anthony Wong e Regina Hang. Assim 

como meu pai, eles morreram de Covid. Assim como meu pai, eles estavam 

internados no hospital Sancta Maggiore. Assim como meu pai, houve a 

tentativa de ocultar a causa de suas mortes… 

 

                                                 
433 https://www.oantagonista.com/despertador/a-vala-comum-do-bolsonarismo/ Acesso em 28 set 2021 
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10.2.7.3 Regina Hang 

O empresário Luciano Hang confirmou em seu depoimento à CPI434 

que a sua mãe tinha covid, mas que da declaração de óbito não constava a doença 

como a causa da morte. O documento, ao qual a CPI também teve acesso, traz a 

assinatura dos médicos Daniel Garrido Baena e João Paulo F Barros e realmente 

não faz qualquer menção à covid. Extrai-se do seu depoimento: 

O SR. LUCIANO HANG – Narrativas é uma coisa, fatos são 

outras. É... Vamos lá. Aí, dia 28, eu estava passeando com ela... Dia 27, que 

era um domingo, de dezembro, e ela disse: "Luciano eu estou com frio". Ela 

era uma mulher que tinha sempre muito calor, eu achei estranho porque ela 

estava com frio. E aí, na segunda-feira dia 28, nós levamos ela pra fazer o 

teste de covid, e apresentou positivo. Embora que na casa dela tinha duas 

cuidadoras, que ficavam todas as noites cuidando da minha mãe, nem a minha 

mãe nem as cuidadoras viram que ela já estava há algum tempo com covid. 

Quando nós vimos, ela já estava quase com 90% do pulmão tomado. 

Tratamos ela, ali em casa ainda, com cloroquina, ivermectina, azitromicina, 

vitaminas e tudo, tratamos com ela... Que aí é o tratamento inicial, embora 

que já tinha passado cinco ou seis dias que ela já estava com a doença, e 

levamos... E, quando aumentou o problema dela, no dia 31 de dezembro, 

quando todo mundo já estava aí festejando já o último dia do ano, eu trago 

ela... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – O senhor está dizendo que, respeitosamente, a 

senhora sua mãe estava com covid, é isso? 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Tá. No prontuário da sua mãe... Por favor, escute 

o outro lado. No prontuário da sua mãe, no hospital da Prevent Senior, em 

vários pontos, é informado que ela recebeu cloroquina antes de ser internada. 

O SR. LUCIANO HANG – Não, preventivo ela não teve. Ela 

teve o precoce, ela teve o inicial, mas como nós achamos que ela pegou a 

doença nos dias 22 e 23, quando nós fomos medicar a minha mãe, ela já 

estava no dia 28 e ela já estava com o pulmão já todo quase tomado, tanto é 

que quando ela adentrou ao hospital Prevent Senior, ela estava com 95% do 

pulmão tomado. Olha só, a doença, para pessoas mais velhas, ela não aparece, 

ela é como se fosse uma diabete... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL. Como Relator.) – Como V. Sa. recebeu a 

informação de que a covid-19 não constou da declaração de óbito da senhora 

sua mãe? 

                                                 
434 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/10260 Acesso em 03 out 2021 
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(...) 

O SR. LUCIANO HANG (Para depor.) – Não me cortem. 

Fiquei sabendo através da CPI que tanto o atestado de óbito quanto o 

prontuário da minha mãe foi pego... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Não é essa pergunta. Eu estou perguntando, senhor 

advogado... 

O SR. LUCIANO HANG – ...e lá no atestado de óbito não 

constava covid. Eu sou leigo. Eu não sei se as pessoas... O que tem que botar 

no atestado de óbito. Quando a minha mãe morreu, nós fomos até um 

departamento para conseguir transportá-la para Santa Catarina. 

(...) 

O SR. LUCIANO HANG – Achei estranho não estar na 

certidão, no óbito, mas eu, sinceramente, sou leigo, se vai o quê? Cheio de 

doenças, são cinco doenças lá colocadas, e não estava o pós-covid, mas aqui 

eles me provaram que foi colocado. Segundo eles.. 

 

 Além disso, ele relatou que sua mãe fez uso de diversos 

medicamentos e tratamentos.  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – O senhor sabe informar se a senhora sua mãe foi 

submetida a tratamentos experimentais com heparina inalatória, com 

ozonioterapia e com metotrexato? 

(...) 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – O senhor sabe? É uma pergunta. 

O senhor sabe ou não? 

É uma pergunta! Eu estou fazendo uma pergunta! 

(...) 

O SR. LUCIANO HANG – Todos os tratamentos, todos os 

remédios que foram tomados, claro que não, porque fazia parte da coisa, mas 

a ozonoterapia que o senhor está falando foi autorizada por mim. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Heparina inalatória e... 

O SR. LUCIANO HANG – Não, acho que isso aí eu não sei 

se foi feito. É que eu fui atrás do... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Responda-me, eu estou querendo saber algumas 

coisas... 
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O SR. LUCIANO HANG – Do ozônio foi feita! Do ozônio 

foi feita! 
 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Isso foi informado, desses tratamentos todos? Não 

estou falando só do ozônio. Todos. Isso foi informado previamente a V. Sa.? 

O SR. LUCIANO HANG – Ofereceram-me o tratamento de 

ozonoterapia e eu aceitei. E eu tenho todo o direito pra isso. 

 

Além disso, foi informado, durante o depoimento, que consta no 

prontuário da senhora Regina Hang que ela usou cloroquina antes de ser 

internada. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Tá. No prontuário da sua mãe... Por favor, escute 

o outro lado. 

No prontuário da sua mãe, no hospital da Prevent Senior, em 

vários pontos, é informado que ela recebeu cloroquina antes de ser internada. 

 

 Além disso, a advogada Bruna Morato trouxe outras informações a 

respeito do caso: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Dra. Bruna, algum denunciante passou 

informações a V. Exa. sobre o óbito da Sra. Regina Hang?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – Eu 

tive acesso ao prontuário da...  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – A senhora teve acesso ao prontuário?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – Eu 

tive acesso ao prontuário integral da Regina Hang num processo no CRM 

devidamente registrado e entregue pela operadora de saúde. As informações 

que eu trago referentes à internação e ao óbito tanto da Sra. Regina Hang 

quanto do Dr. Anthony Wong eu conheço em sua integralidade por ter já 

apresentado uma denúncia devidamente munida de procuração. 

Foi uma defesa com relação ao médico que foi injustamente 

responsabilizado por vazar um prontuário que nunca foi vazado. Na verdade, 
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essas informações foram encaminhadas diretamente à Comissão Parlamentar 

de Inquérito, tanto é verdade que esse processo tem data de abril, momento 

em que sequer qualquer um de vocês tinha essas informações. Essas 

informações vieram à tona após a entrega da minha denúncia no dia 31 de 

agosto.  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Por favor, ela recebeu medicamentos do kit covid 

nos hospitais da Prevent Senior ou antes disso?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Segundo consta no prontuário da Sra. Regina Hang, ela fez uso do tratamento 

preventivo. Uma observação diferente do caso do prontuário do Dr. Anthony 

Wong...  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Ela havia feito antes de chegar ao hospital? Se 

puder detalhar melhor... 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Sim. Aqui, a prescrição é que ela recebeu previamente os medicamentos 

hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e colchicina. Contudo, no 

prontuário dela não consta a autorização para o tratamento, diferente do caso 

do Dr. Anthony Wong. No caso do Dr. Anthony Wong, no prontuário, faz 

parte do prontuário, integra o prontuário o termo de autorização. No caso da 

Sra. Regina Hang, não. Então, eu não tenho como afirmar se a família tinha 

ou não conhecimento disso. Apesar de, por inúmeras passagens, a equipe 

relatar conversar com os familiares e passar essas informações, eu não tenho 

esse termo assinado. 

 O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Então, a senhora não sabe se o Sr. Luciano Hang 

sabia que sua mãe tinha recebido o kit covid?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – Eu 

não sei informar, sinceramente.  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Não sabe informar.  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Essa informação não consta no prontuário. Alguém da família informou ao 

médico, que preencheu. Praticamente em todos os dias de evolução...  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Se puder detalhar, o médico que preencheu o 

prontuário informou o quê? Que tinha falado com alguém da família? Foi 

isso?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – É. 

Em todas as passagens do prontuário da Sra. Regina Hang, existe essa 

informação. Então, o que eles relatam é que, nos primeiros dias de sintoma, 

ela teria feito uso do que se chama tratamento precoce, esse conjunto de 

quatro medicamentos, explicação expressa assinada por vários médicos da 

instituição. Então, ela foi avaliada por aproximadamente 50 profissionais – 
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precisamente quarenta e poucos profissionais – que atestaram e assinaram 

cada uma das evoluções, dizendo que ela fez uso desses medicamentos. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Qual foi a causa da morte da Sra. Regina Hang, 

registrada em sua declaração de óbito, portanto?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – A 

causa do óbito da Sra. Regina é desassociada da informação. Ela morre de 

falência múltipla dos órgãos, segundo o atestado de óbito, decorrente de um 

choque hemorrágico. Contudo, a evolução do prontuário mostra que ela foi 

internada por covid, e, até o final, todas as doenças que ela teve decorrentes 

da internação estão relacionadas à covid-19, o que infringe a determinação 

do Ministério da Saúde em informar a ocorrência desse fato em documentos 

públicos. 

(...) 

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – A 

declaração de óbito e a certidão de óbito possuem a mesma informação, 

contudo, destoa da determinação do Ministério da Saúde a citação do motivo 

da internação, uma vez que essas doenças se deram em decorrência da 

internação por covid-19.  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – V. Sa. sabe informar o porquê de o empresário 

Luciano Hang ter feito aquela postagem anteriormente exibida de que sua 

mãe não recebeu o tratamento precoce antes de morrer, infelizmente, de 

covid? 

(...) 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – V. Sa. saberia dizer se a omissão à covid-19 no 

atestado de óbito da Sra. Regina Hang foi um pedido de alguém aos 

empresários da Prevent Senior?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 

Não tenho essa informação, Senador.  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Mas ouviu dizer, por favor?  

A SRA. BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO – 
Não tenho essa informação. O que eu ouvi dizer dos médicos, de forma geral, 

é que existia uma orientação de que, após 14 dias de internação ou após 14 

dias de exames, se fizesse a alteração, conforme o próprio Presidente da 

operadora, o Sr. Fernando Parrillo, confirmou isso em entrevista concedida à 

Folha e conforme o próprio depoimento do Sr. Pedro Batista que veio até 

aqui e confirmou essa informação. Após 14 dias, era retirado "covid" das 

informações do prontuário do paciente, contrário à vontade dos médicos, 

tanto é verdade que a evolução da paciente mostra que eles faziam menção, 

mas essa informação foi suprimida da declaração de óbito e da consequente 

certidão de óbito. 
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O empresário Luciano Hang um dos principais apoiadores das teses 

bolsonaristas e uma das principais vozes contrárias às medidas não 

farmacológicas de controle da pandemia. A morte de sua mãe por covid após 

receber o kit também se revestiu de aspectos políticos, pois poderia prejudicar a 

campanha em favor dos medicamentos ineficazes. Por isso o empresário foi a 

público sugerir que sua mãe não recebeu o kit-covid, quando de fato recebeu e 

pode ter participado da decisão de falsear a declaração de óbito da própria mãe.  

O empresário tentou justificar sua tentativa de enganar seus 

seguidores com a confusão de conceitos que apresentamos no início deste 

Relatório. Poderia ter dito: fez o tratamento precoce, mas não o preventivo, mas 

nesse caso estaria dando atestado da ineficácia do tratamento precoce. Preferiu 

omitir para ludibriar, para confundir as pessoas, para defender o indefensável, 

bem ao estilo da cartilha negacionista adotada pelo governo federal e de seu 

gabinete paralelo.  

 

10.2.8 Depoimento de um paciente da Prevent Senior 

 Compareceram à CPI no dia 7 de outubro de 2021 os senhores 

Walter Correa de Souza Neto, médico que trabalhou por quase 8 anos na Prevent 

Senior, e Tadeu Frederico Andrade435, paciente que recebeu o tratamento precoce 

preconizado pela empresa e ficou internado durante várias semanas em hospital 

da rede Prevent Senior. 

 Ambos os relatos são importantes para a CPI, mas o relato do senhor 

Tadeu Frederico Andrade é particularmente pungente. Traz as informações de 

                                                 
435 Os depoimentos estão disponíveis em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-

/notas/r/10303. Acesso em 07 out 2021 
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alguém que esteve internado nas dependências de um hospital da Prevent Senior 

e só foi salvo da morte graças aos esforços de sua família. 

 Em razão disso, achamos por bem, apresentar os trechos mais 

relevantes em seção à parte neste capítulo. 

10.2.8.1 Depoimento do paciente Tadeu Frederico Andrade 

 Antes de vir à CPI, o senhor Tadeu relatou publicamente como foi o 

tratamento que lhe foi prestado pela operadora privada. Segundo as notícias, ele 

foi infectado pelo coronavírus na véspera de Natal de 2020 e, por telemedicina na 

Prevent Senior, foi receitado o ‘kit-covid’.  

Seguindo a prescrição, ele tomou os medicamentos, mas seu quadro 

clínico se agravou, necessitando de internação em unidade de tratamento 

intensivo. Após um mês, a equipe da Prevent Senior, segundo informação 

prestada pelo beneficiário, queria retirá-lo da internação436, colocando-o sob 

cuidados paliativos437. Segundo o relato dele, tal procedimento significaria, na 

prática, condená-lo à morte.  

A família do senhor Tadeu recusou-se e contratou um médico 

particular para examiná-lo. Finalmente recuperado, denunciou a Prevente Senior 

à CPI e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Dito isso, vejamos os 

pontos principais de seu depoimento: 

                                                 
436 Retirar o paciente da UTI e colocá-lo em tratamento paliativo implicaria, obviamente na redução de custos 

para empresa.  
437 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os cuidados paliativos são um conjunto de cuidados, 

feitos para a pessoa que sofre de uma doença grave ou incurável, e também sua família, com o objetivo de 

aliviar o seu sofrimento, melhorando o bem-estar e a qualidade de vida. Fonte: https://www.tuasaude.com/o-

que-e-cuidados-paliativos/ Acesso em 07 out 2021. 
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 À CPI, o senhor Tadeu se apresentou da seguinte forma e fez as 

seguintes considerações iniciais: 

Eu fiquei 120 dias internado. Eu fui intubado duas vezes; 

tive pneumonia bacteriana; fiz diversas hemodiálises; fiz traqueostomia; 

tive arritmia cardíaca; e tive diversas outras intercorrências. No entanto, 

hoje estou aqui vivo e com saúde. Eu acho que eu sou um sobrevivente, 

graças a Deus, graças a vários profissionais da saúde que estão na linha de 

frente – são profissionais heroicos – e, principalmente, graças à minha 

família. 

Minha família lutou contra essa poderosa corporação 

chamada Prevent Senior. Eles lutaram para que eu não viesse a óbito. Eles, 

minha família, não aceitaram a imposição dos chamados cuidados paliativos, 

que era a prática utilizada pela Prevent Senior para eliminar pacientes de alto 

custo. 

Primeira vez que eu ouvi o termo cuidados paliativos foi nesta 

CPI e foi na fala do senhor, Senador Otto Alencar, ao inquirir o Dr. Pedro 

Benedito Batista Júnior, o Diretor Médico da Prevent Senior. A partir desse 

dia, fui incentivado pelo senhor a dar publicidade e a denunciar o que 

aconteceu comigo e com a minha família. Sou uma testemunha viva da 

política criminosa dessa corporação e de seus dirigentes. 

Quero aqui ressalvar o profissionalismo de vários 

profissionais da saúde dentro da Prevent Senior, desde do auxiliar de 

enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicos de UTI, 

fisioterapeutas, que são verdadeiros heróis. No entanto, me parece que a 

Diretoria e um seleto grupo de outros médicos têm uma política diferente 

e de imposição pra esses verdadeiros médicos que lutam pelas vidas dos 

pacientes. São esses os verdadeiros médicos que, quando terminaram 

suas faculdades, fizeram o juramento de cumprir a verdadeira missão 

que é o médico apoiar a vida do seu paciente. 

 

 Além disso, informou que é associado da Prevent Senior há oito 

anos, mas que, até a pandemia, tivera pouca necessidade dos serviços prestados 

pela rede hospitalar da operadora. Segundo ele, fizera até então apenas alguns 

exames esporádicos.  

Sentiu os primeiros sintomas de covid-19 no dia 24 de dezembro de 

2020. No dia seguinte, por meio do aplicativo da Prevent Senior, entrou em 

contato com uma médica. Na teleconsulta, que durou menos de 10 minutos, ele 
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relatou o que sentia. Foi-lhe informado que medicamentos lhe seriam enviados. 

Ele recebeu, por intermédio de um motoboy, o chamado kit-covid, composto, 

dentre outros medicamentos, por hidroxicloroquina e ivermectina. Seguiu o 

tratamento por 5 dias, sem melhoras. No meio tempo, fez o exame PCR, que 

confirmou a covid. No final desse tratamento inicial, piorava e teve a necessidade 

de ir para um pronto-socorro da Prevent Senior.  

 A partir desse momento, seu relato adquire maior dramaticidade. A 

Prevent Senior desejava removê-lo da UTI e iniciar um procedimento que 

significaria a morte do paciente. São alguns trechos longos, mas em razão dos 

detalhes, entendemos da necessidade da sua transcrição a seguir: 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Fiz lá 

novamente um exame de PCR, de que saiu o resultado na hora, confirmou o 

meu... deu positivo, e também foi confirmado que eu estava com pneumonia 

bacteriana, só que avançada já. 

(...) 

Bom, eu fui imediatamente internado e intubado. Esse 

período de UTI durou praticamente, mais ou menos, uns 30 dias, quando 

uma das minhas filhas recebe um telefonema da Dra. Daniella de Aguiar 

Moreira da Silva, informando, comunicando que eu passaria a ter os 

cuidados paliativos, ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito 

híbrido e lá teria, segundo as palavras da Dra. Daniella, maior 

dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria... 

Seria ministrada em mim uma bomba de morfina e todos os meus 

equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se 

eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação pra não haver 

reanimação. 

Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso 

se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14h54min, 

essa mesma Dra. Daniella, insere, no meu prontuário, o início dos 

tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da 

família, e diz que recomenda que se desligue, não se faça mais 

hemodiálise, não se ministrem mais antibióticos, enfim, também não faça 

a manobra de ressuscitação e que administre a bomba de morfina. E, ao 

final, ela diz o seguinte, nesse prontuário que está nas mãos da CPI já... 

Inclusive, está nas mãos ao Ministério Público também, o de São Paulo. Ela 

escreve: "Em contato com a filha Mayra, a mesma entendeu e 

concorda". Isso é mentira, minha família não concordou. 
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 Aqui, é importante, destacar esse trecho, foi-lhe perguntado se a 

família teria concordado com a sua remoção da UTI. Ele negou:  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – A família não concordou nem houve a autorização 

expressa? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Não 

houve. Foi por telefone, inclusive. 

 

Em outras palavras, a Prevent Senior desejava removê-lo, sem 

autorização da família, da UTI e pretendia aplicar-lhe procedimentos que, ao fim 

e ao cabo, teriam, muito provavelmente, resultado em sua morte: 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Nesse 

mesmo dia, por volta das 16h30, minhas duas filhas e uma irmã minha 

estiveram presencialmente numa reunião com a Dra. Bianca, Dra. Bianca de 

Carvalho Perri, que se identifica como sendo médica paliativista da Prevent 

Senior... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Certo. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – ... e 

também com o Dr. Fábio da UTI, não sei o sobrenome, e Dr. Gustavo dos 

Santos, não sei também qual é o papel dele nessa estrutura, mas, nessa 

reunião, eles convencem, tentam convencer a minha família de que, 

pelo prontuário na mão, que eu tinha marcapasso, que eu tinha sérias 

comorbidades arteriais e que, enfim, eu tinha uma idade muito avançada. 

Só que esse prontuário não era meu, era de uma senhora de 75 

anos. Eu não tenho marcapasso, a única coisa que eu tenho hoje é pressão 

alta, sempre tive pressão alta. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES 

(PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Sr. Tadeu, só para confirmar, o 

nome da doutora era Dra. Daniella Cabral? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Daniella de 

Aguiar Moreira da Silva. 

(...) 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES 

(PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Os outros médicos quais eram? 
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O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Dra. 

Bianca de Carvalho Perri, que me parece é superiora da Dra. Daniella. Ela 

parece que, pelo que eu apurei, é coordenadora dos cuidados paliativos lá 

dentro da Prevent Senior. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES 

(PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Obrigado. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – E também 

esteve nessa reunião o Dr. Fábio, que era da UTI, e o Dr. Gustavo dos Santos. 

Bom, e finalizando, minha família não concorda nessa reunião 

com o início dos cuidados paliativos, se insurge, ameaça ir à Justiça para 

buscar uma liminar para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a 

mídia. 

Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do 

tratamento paliativo, ou seja, eu, em poucos dias, estaria... Eu estaria vindo à 

óbito e hoje eu estou aqui. 

Eu vim de São Paulo para Brasília sozinho, sem nenhum 

acompanhante. 

O SR. ROGÉRIO CARVALHO (Bloco Parlamentar da 

Resistência Democrática/PT - SE. Fora do microfone.) – Teria sido 

assassinado. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Sim, 

Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – A sua 

família também contratou um médico particular. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Ah, 

perfeito, muito obrigado, Senador Otto Alencar. 

A minha família, desconfiando da estrutura da Prevent 

Senior,contratou um médico particular para fazer a fiscalização dos 

procedimentos internos, porque mesmo com... Eu estando na UTI e não tendo 

iniciado os cuidados paliativos, eu não ter ido ao leito híbrido, a minha 

família não confiava mais na estrutura e esse médico foi um verdadeiro fiscal 

dos procedimentos. Acho que eu estou vivo também por causa dele. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – Além 

disso, a filha dele, Marina, num áudio que nós temos, questiona o Dr. Gustavo 

– eu vi em um áudio que nós temos – questiona o Dr. Gustavo, dizendo que 

não aceitava. Aí o Dr. Gustavo, no áudio, diz: "Olhe, realmente, é preciso 

fazer a diálise que estão suspendendo, até porque o Dr. Tadeu teve queda da 

creatinina, diminuiu, diminuiu a ureia, ele está se recuperando", ou seja, na 

verdade... 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Eu estava 

melhorando. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – Estava 

melhorando, mas, mesmo melhorando, a indicação era uma indicação 

absurda, para acabar com a vida dele. 
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Só algumas informações... 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Pois não. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – ... para a gente precisar aqui. Quando foi o dia da 

internação? Onde é que o senhor foi internado? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Está o.k. A 

minha internação se deu no dia 30 para 31, foi na madrugada do dia 31 e foi 

na unidade, em São Paulo, da Brigadeiro Luís Antônio. De lá, eu fui 

transferido para a unidade Pinheiros, onde eu fiquei na UTI. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Ah, foi transferido para ir... Quantos dias passou 

na UTI? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Até esse 

telefonema, aproximadamente uns 30 dias ou um pouco menos. Só que o total 

da minha internação se deu... Foi de 120 dias. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Em que dia exatamente a equipe médica informou 

a V. Sa. que o senhor sairia da UTI, mesmo sem ter melhorado? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Ah, eu 

acredito que foi no dia 28 ou 29 de janeiro. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Dia 28 ou 29. 

Quais foram os argumentos que eles usaram para o senhor... 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Os 

argumentos... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – ... ou para os familiares? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Para meus 

familiares. O argumento de que meu caso não tinha mais solução, que eu 

estava com os rins comprometidos, com os pulmões comprometidos e que, 

eventualmente, eu seria um... Se sobrevivesse, seria um paciente com 

problemas renais crônicos e problemas respiratórios também. No entanto, os 

últimos exames que eu fiz: meus pulmões estão ótimos, meus rins estão 

ótimos. Além disso, o argumento foi de que – este é um argumento da 

teoria ou do conceito dos cuidados paliativos – seria mais confortável 

para o paciente e mais digno para o paciente morrer, vir a óbito com a 

bomba de morfina. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – E o que os familiares disseram nessa...? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – É graças 

aos meus familiares que estou aqui, Senador. Eles, como eu lhe disse, 

ameaçaram procurar a Justiça, uma liminar, e a mídia. Eu acho que foi nesse 

momento que... Nessa reunião, esses três profissionais, esses três médicos 
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recuaram, mas aí entrou em cena também o médico particular para 

fiscalizar... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – E não houve, consequentemente, os cuidados 

paliativos? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Não. 

Dito isso, foi-lhe perguntado se tinha conhecimento de outros casos 

similares ao seu. Respondeu que sabia de pelo menos um outro caso: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – V. Sa. acredita ou teve informação ou ouviu dizer 

que a Prevent Senior submeteu outros pacientes que tinham condições de 

sobreviver da covid-19 a esse procedimento de cessar os esforços de cura da 

doença, o que configura uma prática de mistanásia? Ouviu falar ou...? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Sim. 

Senador, pelo menos um caso. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Certo. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Uma das 

minhas filhas relatou que fez amizade com uma pessoa, uma mulher que 

estava acompanhando a avó dela num quarto, num leito de UTI próximo ao 

meu, e elas se encontraram várias vezes. E, pelo que a gente sabe, essa 

senhora foi para cuidados paliativos e veio a óbito. Então, eu não posso 

generalizar, mas esse caso minha filha testemunhou. Minha filha 

testemunhou. Uma parente dessa senhora relatou isso pra minha filha. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Perfeito. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Então, eu 

não fui o único. Aliás... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Claro. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – ... acredito 

que tenha sido muito mais... ido aos cuidados paliativos. 

 Relatou, ainda, que encaminhou denúncia ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – V. Sa. levou as denúncias das violações e crimes 

praticados contra sua saúde pela Prevent Senior a órgãos públicos de 

apuração? 
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O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Sim. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Quais foram as providências, por favor? 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – 

Recentemente, eu fiz essa mesma denúncia ao Ministério Público do Estado 

de São Paulo. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Do Estado de São Paulo. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Está no 

MP. Eu, antes de vir pra cá, há uns dois dias atrás, entrei em contato com a 

Secretaria Executiva do MP de São Paulo e me informaram que a 

documentação que eu enviei, que a minha denúncia já está com força-tarefa 

dos promotores. Lá em São Paulo, formaram uma força-tarefa de cinco ou 

oito promotores que iniciaram as investigações, junto até com o DHPP. Me 

parece que ontem até o Dr. Pedro Benedito Batista Junior foi depor. 

 E informou, ainda, do experimento – não há outro termo mais 

adequado – não autorizado que lhe fizeram com a flutamida, aquele remédio 

destinado ao tratamento de câncer de próstata. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Então, eu 

preciso fazer uma triagem – inclusive até pra colaborar também com o 

Ministério Público, né? – do que é pertinente e não, do que interessa ou não, 

porque existe muito... o prontuário tem muita coisa do dia a dia, né? 

Eu quero fazer uma... ressalvar uma coisa... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Por favor. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – No meu 

prontuário, eu fui... foi ministrada flutamida pra mim, sem autorização da 

minha família. E flutamida, eu descobri depois que eu tive alta, que é um 

remédio pra... 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – É uma 

medicação usada para o câncer de próstata. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – Pois é. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – Uma 

medicação que não tinha nenhum... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Nenhum sentido. 

O SR. TADEU FREDERICO DE ANDRADE – 

Experimental. 
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O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – ... não é, 

Walter? – nenhum estudo nesse sentido. Então é usado pro câncer de próstata 

e fez esse teste com ele, usando a flutamida... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Prescrição criminosa. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. PSD - BA) – Quer 

dizer, fizeram todo tipo de teste sem nenhum estudo clínico respeitoso, 

correto. 

 Em suma, um relato bastante dramático, ainda mais que a vida do 

paciente foi colocada sob ameaça por iniciativa da própria empresa. Destaque-se, 

por fim, que, pelo seu relato, a Prevent Senior teria transformado em rotina a 

cessação abrupta do tratamento de pacientes que, imaginamos, estariam há tempo 

demais ocupando um leito em seus hospitais. É comprovação do “Óbito é também 

alta”, frase dita nos corredores da empresa, segundo relatou a advogada Bruna 

Morato.  

 No caso do senhor Tadeu, a proposta de interrupção do tratamento 

seria feita quando havia sinais – como ele próprio nos narrou – que estava se 

recuperando.  

 Em nosso entendimento, os “cuidados paliativos” praticados pela 

Prevent Senior, que em nada correspondem a verdadeiros cuidados paliativos, 

merecem a abertura de inquérito policial urgentemente. 

10.3 O depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar 

 Remanesceram muitas dúvidas a respeito do papel da ANS – 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – durante a pandemia do covid-19. A 

fim de dirimi-las, no dia 6 de outubro de 2021, compareceu à CPI o senhor Paulo 

Rebello, diretor-presidente da Agência.  
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 Inicialmente, ele fez uma apresentação para esclarecer, dentre outras 

coisas, as competências da Agência que preside. Segundo ele, “na medida em que 

esta CPI trouxe denúncias novas, ela contribui para o aprimoramento para todas 

as instituições brasileiras. Com a ANS não é diferente. […] A ANS está fazendo 

tudo o que lhe cabe nas ações regulatórias” 438. 

O senhor Paulo Rebello afirmou que até agora [ou seja, até o início 

da CPI] a ANS não tinha quaisquer indícios de irregularidade na Prevent Senior. 

Vejamos: 

Contudo, há que se registrar que os fatos trazidos nesta CPI, como disse, são 

de extrema gravidade. A ANS vem focando a sua ação para contribuir com o 

combate à pandemia, todos imbuídos pelo propósito de salvar vidas, com um 

olhar atento para a regulação, e sinceramente fomos surpreendidos com essas 

novas denúncias, que apontam indícios de infração contra pacientes 

atendidos em hospitais próprios da Prevent Senior, que está devidamente 

autorizada para funcionar e sobre a qual a ANS até agora não tinha 

qualquer indício de descumprimento de sua função social, como apontado 

aqui. 

De qualquer modo, afirmou que a ANS já está apurando os fatos 

apresentados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Informou que, em 17 de 

setembro de 2021, foi realizada diligência na operadora Prevent Senior. Nessa 

ocasião foram solicitados esclarecimentos sobre dois temas: o cerceamento da 

atuação de médicos e a falta dos devidos esclarecimentos dos termos de 

consentimento para o uso do chamado kit-covid. 

Na oportunidade foram constatados indícios de irregularidades e, 

assim, lavrado auto de infração no dia 27 de setembro. De tal modo, a operadora 

está sob investigação da Agência. Portanto, estão em fase de apuração o 

cerceamento da atividade médica dos prestadores vinculados à rede própria da 

                                                 
438 Todas as referências do depoimento do senhor Paulo Rebello estão em 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/10292 Acesso em 06 out 2021. 
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Prevent Senior e o cometimento de práticas irregulares ou nocivas à política de 

saúde pública. 

Além disso, foi convocado o presidente da empresa para comparecer 

à Agência. Na qualidade de investigado ficou com obrigação de apresentar suas 

considerações sobre os fatos apresentados na CPI. Também foram requisitadas à 

Operadora diversas informações, como, por exemplo, a relação de profissionais 

demitidos durante a pandemia.  

Acrescentou, ainda, que foi instaurado processo administrativo para 

identificar anormalidades na assistência prestada pela operadora. Servidores da 

ANS realizaram, para tanto, visita técnica-assistencial à Prevent Senior nos dias 

4 e 5 de outubro.  

Também foi importante, em seu depoimento, a informação que a 

ANS decidiu instalar uma direção técnica na Prevent Senior.  

Perguntado sobre o que seria a direção técnica, respondeu que 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – A direção técnica é um regime especial, ao contrário do que foi 

feito na Susep e no Banco Central. Na verdade, a essência é a mesma, mas a 

lógica é que nós... O Diretor Técnico não tem poder de gestão, mas ele 

acompanha e pode ficar solicitando várias informações, para ver como é 

que está o seu fluxo de trabalho, se há alguma situação que o aponte 

delicada, aí a gente vai e intervém de forma mais dura, mais específica. 
Mas, neste caso, está longe de isso acontecer. Os beneficiários podem ficar 

tranquilos: a assistência está sendo prestada por parte da operadora, e a gente 

está acompanhando. 

 

 Mais adiante em seu depoimento, ele estabeleceu que esse diretor-

técnico começará a trabalhar no dia 14 de outubro de 2021: 
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O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – Então, esse diretor técnico vai pra operadora, ele não vai gerir a 

operadora – não é isso –, ele vai estar lá na operadora solicitando 

informações, corrigindo fluxo, estabelecendo metas junto com a operadora e 

acompanhando esses indícios de irregularidades que foram apontados pela 

CPI e reportando todas essas informações à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. Então, a partir do dia 14, ele vai estar lá na operadora fazendo 

esse trabalho e reportando esse trabalho à Agência Nacional de Saúde. 

Em relação à autonomia do médico, esclareceu que não cabe à 

Agência estabelecer quais medicamentos são ou não cabíveis de serem prescritos 

pelo médico. Lembrou, nesse momento, do papel do CFM – Conselho Federal de 

Medicina. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – V. Sa. saberia dizer se a adoção de conduta sem 

comprovação científica, como a prescrição do chamado tratamento precoce, 

foi frequente na rede de saúde suplementar? 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – Excelência, só esclarecer: na verdade, é importante essa pergunta 

porque, na verdade, não cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar 

qualquer interferência com relação à receita desses medicamentos, à 

prescrição desses medicamentos, porque, sim, cabe à autonomia médica, 

aí, sim, cabe ao CFM e ao CRM fiscalizarem esse tipo de conduta. Então, 

da parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar não tem qualquer tipo 

de competência pra tanto. Agora, como V. Exa. mencionou, uma vez 

havendo, por parte da operadora, qualquer tipo de pressão pra que ele receite 

esse ou aquele medicamento aí, sim, cabe a intervenção da agência – tanto é 

que nós já o fizemos. Após relatos aqui desta CPI, já foi aberto e autuada a 

operadora, tanto é que encontra-se na condição de investigada e tem dois 

autos de infrações lavrados contra a operadora exatamente em razão dessa 

conduta que V. Exa. acaba de narrar. 

 Como não poderia deixar de ser, foi questionado a respeito do 

tratamento precoce. Sobre o tema, prestou os seguintes esclarecimentos: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – A ANS recebeu reclamações relacionadas ao uso 

do tratamento precoce pelos serviços de saúde privados? Em que magnitude 

e em que quantidade essas coisas existiram? 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – Desse quantitativo que eu apresentei a V. Exa. e que o Presidente 

Omar perguntou, das duzentas e poucas mil reclamações, nós fizemos um 
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levantamento relacionado à covid, às reclamações da covid: foram 14 mil 

aproximadamente reclamações. E, em razão do requerimento que foi 

aprovado ontem pelo Senador Rogério Carvalho, nós levantamos essas 

informações e iremos protocolar aqui às 5h da tarde, que é o prazo, em que 

encontram-se 38 reclamações específicas relacionadas ao kit covid. E as 

nossas respostas são nesse sentido que eu acabei de informar a V. Exa., no 

sentido de que não compete à agência qualquer tipo de interferência na 

prescrição do médico em razão da sua autonomia, cabendo, sim, ao 

Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais de medicina. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – Dr. Paulo Roberto, a ANS acompanha a 

administração de tratamentos experimentais no âmbito da saúde 

suplementar, como nós comprovamos aqui a existência, na própria 

Prevent Senior, da ozonioterapia, por exemplo, sem consentimento dos 

pacientes e dos familiares? 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – Na legislação, na 9.656, há expressamente a proibição de 

qualquer tratamento experimental, ou seja, não há possibilidade de 

acontecer na saúde suplementar. E a agência, baseada nas denúncias que 

foram apresentadas aqui por esta CPI, esteve lá no último dia 4 e 5 de outubro 

fazendo uma visita técnica e, em razão disso, de indícios que a gente precisa 

levantar e apurar melhor, é que estamos encaminhando pela decretação da 

direção técnica na operadora pra que o diretor técnico possa acompanhar pari 

passu os fluxos e os processos que estão sendo aplicados dentro da operadora. 

Mas é preciso investigar, é preciso apurar, e é isso que nós estamos 

fazendo. 

 Em relação à alteração do CID para descaracterizar covid: 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – No tocante a essa questão do CID (...). É um fato grave de que a 

agência não tinha conhecimento, não teve conhecimento, e que estamos 

apurando agora. Sobre aquela informação que o Sr. Pedro mencionou ali, 

tratando-se de uma decisão da agência em razão de uma situação específica, 

ela se refere a uma coisa completamente diferente dessa questão da 

transferência de paciente. E, aí, eu posso fornecer ao senhor qual foi o 

encaminhamento da agência naquele caso específico, que nada tem a ver com 

relação a alteração de CID, transferência de paciente cobaia ou coisa 

parecida. Ou seja, a agência jamais se manifestou sobre esses pontos que ele 

narrou e que estão sendo desnudados através desta CPI. 

 Informou, ainda, que existem dois autos de infração já lavrados 

contra a Prevent Senior: 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – Na verdade, são questões relacionadas a exatamente isso, ou seja, 
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nós conseguimos coletar, conseguimos contato nas visitas, na visita que nós 

fizemos no último dia 17/09, nós solicitamos da operadora tanto informações 

dos beneficiários que tinham sido atendidos durante esse período da 

pandemia, bem como os médicos que fizeram os atendimentos desses 

pacientes. 

Além disso, nós solicitamos os 42 médicos que foram 

demitidos durante a pandemia e nós, através de ligações para esses médicos, 

conseguimos a informação de que havia, sim, uma orientação da operadora 

para que fosse receitado esse kit covid, inclusive dois desses médicos são 

aqueles dois que estavam num programa jornalístico relatando essa questão 

num programa jornalístico, relatando essa questão. 

 Em relação ao que pode acontecer com a Prevent Senior foi assim 

questionado: 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos 

pelo Brasil/MDB - AL) – (...) Objetivamente, eu queria saber o seguinte: 

mais uma vez, quais são as consequências possíveis, no âmbito da Agência 

Nacional de Saúde, para a conduta da Prevent Senior e de seus diretores? O 

que V. Sa. pretende fazer pra punir os responsáveis e, consequentemente, pra 

proteger os usuários da Prevent Senior? 

O SR. PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO 

FILHO – Senador Renan, a decretação da direção técnica é um primeiro 

passo desse processo, ou seja, um processo em que o diretor vai estar 

levantando as informações e, como consequência final disso, na verdade, 

pode haver... Uma vez encontrando problemas assistenciais que possam ser 

solucionados, existe um programa, o Prass, em que a operadora precisa 

demonstrar que houve o conserto, vamos dizer assim, do atendimento que 

estava sendo prestado. E, no fim da linha, pode haver, inclusive, a liquidação 

da operadora. Isso não quer dizer que esteja perto de acontecer, muito pelo 

contrário. A agência vem monitorando e a operadora não está nem de longe 

numa situação como essa. Como o senhor, V. Exa., está perguntando qual 

seria o último passo, o que a agência poderia fazer numa situação como essa, 

caso demonstre a má prestação de serviço assistencial por parte da operadora 

– repito que não é o caso –, pode haver a liquidação extrajudicial da operadora 

e o cancelamento do seu registro junto à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. 

 Em suma, o senhor Paulo Rebello informou que há diligências em 

curso. Como foram instauradas recentemente, ainda não têm uma conclusão. De 

qualquer modo, a Prevent Senior recebeu auto de infração e, a partir de 14 de 

outubro, haverá na operadora um diretor técnico nomeado pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar. 
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10.4 Conclusões parciais 

“A história e a ciência saberão responsabilizar a todos”439. Essas 

palavras foram pronunciadas pelo presidente brasileiro na abertura da 76ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 21 de setembro de 2021.  Que tal 

vaticínio se cumpra. A história e a ciência já sabem o quão sulfuroso foi o modo 

como o presidente da República lidou com a pandemia do covid-19.  

A história, sim, há de julgar muitos desses que se alinharam 

cegamente, com obediência e lealdade – para lembrar o lema da Prevent Senior – 

ao pior que a sociedade brasileira já produziu. A Justiça e a sociedade brasileira 

também estarão diante da necessidade de lidar com o que há de pior em nosso 

País.  

A pandemia ceifou milhares de vidas brasileiras. Mas também 

produziu outros efeitos deletérios. Retrocedemos como civilização. Vimos o lado 

sombrio do brasileiro. Ele escancarou seus dentes e presas. Elie Wiesel, escritor 

e premiado com o prêmio Nobel da Paz de 1986, escreveu que  

Se um Eichmann nos choca, um Mengele nos revolta. Eichmann era um 

sujeito bastante comum, de origem pobre, sem educação ou cultura, enquanto 

Mengele teve uma longa passagem pela universidade. O primeiro representa 

o Mal no seu nível burocrático. O segundo representa o Mal em um nível 

intelectual. Nenhum dos médicos nazistas foi coagido. Eles poderiam ter dito 

não. Até o fim, eles se consideravam patriotas, devotados à pesquisa 

científica440. 

                                                 
439 https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2021/discurso-do-presidente-da-

republica-jair-bolsonaro-na-abertura-da-76deg-assembleia-geral-da-onu Acesso em 24 set 2021 
440 Introdução ao livro Doctors from hell: the horrific account of nazi experiments on humans, de Vivien 

Spitz.  
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 Em alguma medida, esse Mal em um nível intelectual foi visto aqui. 

Brasileiros e brasileiras formados em excelentes universidades, muitos com 

estudos realizados em outros países.  

É preciso procurar muito na história do Brasil para encontrar algo 

similar ao que aconteceu nos corredores da Prevent Senior. Talvez apenas seja 

comparável aquilo que se deu no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, 

episódio tenebroso da história Brasileira441.  

 É preciso distinguir entre a empresa e os seus dirigentes. Isso me 

parece importante em razão da quantidade de beneficiários que são atendidos. 

Milhares, milhões, de brasileiros dependem dos serviços privados de saúde.  

Além disso, parece fundamental que os Conselho Regionais de 

Medicina, Ministérios Públicos Estaduais e ANS façam uma grande devassa. 

Prevent Senior, Hapvida, várias Unimed e muitas outras operadoras de planos de 

saúde e hospitais públicos e privados podem ter abraçado a insânia comandada 

pelo Presidente da República.  

Olhamos com mais atenção o caso da Prevent Senior, empresa que 

fez parte do Pacto, a associação sinistra na cúpula do governo brasileiro que, sob 

o lema “O Brasil não pode parar”, resultou na morte de milhares de brasileiros. 

Antes de concluir, é preciso falar do depoimento do senhor Tadeu 

Frederico Andrade, que trouxe à superfície novos horrores praticados no interior 

da Prevent Senior. A empresa tornou-se caso de polícia, a ser examinado em 

inquérito próprio. A empresa utilizou o termo “cuidados paliativos” de forma 

completamente divorciada dessa parte da ciência da saúde, violando seus 

princípios mais basilares e ainda usurpando sua denominação como um 

                                                 
441 Relatado muito bem no livro Holocausto brasileiro, de Daniela Arbex. 
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eufemismo para abandonar o paciente à própria sorte, para morrer sem cuidados. 

Praticaram mistanásia, e não cuidados paliativos, e por isso devem ser 

investigados homicídios, consumados e tentados. A acusação é de uma gravidade 

inimaginável e merece, urgentemente, a abertura de inquérito pelas autoridades 

policiais do Estado de São Paulo.  

Além disso, é verdade que o CFM – Conselho Federal de Medicina 

– é tratado com atenção em outro capítulo deste Relatório. De qualquer modo, 

antes de concluir, é preciso recordar a responsabilidade do Conselho durante a 

pandemia.  

O Parecer nº 4/2020 emitido pelo Conselho acabou por se tornar um 

escudo para gestores públicos ou privados. No caso desses últimos, trouxemos a 

resposta da Hapvida, uma das maiores operadoras de planos privados de saúde no 

Brasil. A empresa se utilizou do parecer exarado pelo Conselho Federal de 

Medicina para se eximir de responsabilidades a respeito da prescrição do kit-

covid.  

Eis o que está declarado no item d da conclusão do parecer do CFM: 

O princípio que deve obrigatoriamente nortear o tratamento do paciente 

portador da COVID-19 deve se basear na autonomia do médico e na 

valorização da relação médico-paciente, sendo esta a mais próxima possível, 

com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível 

no momento. 

O conceito de autonomia do médico, nobre em seu sentido original, 

transformou-se, por causa do parecer do Conselho, assinado por seu presidente, 

que avocou para si as funções de relator, em autêntica carta de permissão para 

que qualquer coisa fosse feita pelo médico, em especial o tratamento precoce 

defendido pelo Presidente Jair Bolsonaro sem qualquer fundamento científico. 
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No caso específico da Prevent Senior, tal autonomia valeu como justificativa para 

o uso generalizado e incentivado do tratamento precoce.  

As evidências contra a Prevent Senior gritam: práticas incompatíveis 

com quaisquer padrões éticos acabaram por se tornar a regra. Foram tantas as 

barbaridades, que cabe perguntar: que experimentos a empresa não fez em seus 

clientes?  

 Enfim, encerrada a CPI muito trabalho restará a fazer para curar as 

feridas abertas que foram deixadas na sociedade brasileira. 

11. ASPECTOS LEGAIS E JURÍDICOS 

Conforme registrado no item 3 deste Relatório, o fato determinado 

que ensejou a instauração da presente Comissão Parlamentar de inquérito foram 

as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da covid-

19. 

Como estamos falando de evento que resultou no óbito de mais de 

600 mil brasileiros, contaminou outras dezenas de milhões e causou danos 

materiais e morais incalculáveis, não há dúvidas de que trataremos de condutas e 

omissões que poderão se subsumir a tipos penais, a atos de improbidade 

administrativa e a crimes de responsabilidade. 

Assim, antes da análise dos fatos ocorridos propriamente ditos, 

traremos breves orientações teóricas que auxiliarão no entendimento de como as 

ações e omissões dos representantes do governo federal e de pessoas de fora da 

Administração Pública, relacionadas ao enfrentamento da pandemia, serão 

examinadas reste Relatório. 
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11.1 Das condutas comissivas e omissivas e da omissão penalmente relevante 

As condutas tipificadas como crime em nossa legislação penal 

preveem “ações” (condutas comissivas) e “omissões” (condutas omissivas), 

sendo que neste último caso há o que se denomina de dever genérico de 

proteção442.  

A par desses dois tipos de conduta, ainda há a “omissão penalmente 

relevante”, prevista na art. 13, § 2º, do CP: 

Art. 13 - ..................................................................... 

..................................................................................... 

        Relevância da omissão  

        § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente 

devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:  

        a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;   

        b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 

resultado;   

        c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência 

do resultado.   

Nesses casos, o tipo penal especifica uma ação, mas o indivíduo 

mantém-se inerte, mesmo podendo e devendo agir para evitar o resultado. Nessa 

situação, há um dever especial de proteção443 e o agente ocupa a chamada posição 

de “garante”, pelo fato de ter a obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância; 

ter assumido a responsabilidade de impedir o resultado; ou ter criado o risco da 

ocorrência do resultado.   

Para os fins de presente Relatório, que apura as ações e omissões do 

governo federal no enfrentamento da pandemia de covid-19, interessa-nos 

analisar as condutas realizadas e aquelas que deixaram de ser realizadas pelas 

                                                 
442 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 8ª ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 151. 
443 Op. Cit. p. 151. 
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autoridades que executaram e influenciaram as políticas públicas de saúde 

estabelecidas para o momento emergencial que vivenciamos. 

11.2 Da imputação objetiva 

Nos dias atuais vivemos em uma sociedade de riscos. Alguns desses 

riscos, todavia, são considerados permitidos. Um claro exemplo é a condução de 

veículos automotores, conduta potencialmente lesiva a terceiros, mas que é 

considerada lícita, desde que realizada em conformidade com a legislação 

vigente. Outros riscos são considerados proibidos ou não permitidos e, a depender 

da sua relevância, podem ensejar a responsabilização do infrator caso sejam 

realizados. 

Para o direito penal, a análise do risco é de fundamental importância 

para identificar se uma conduta lesiva deve ou não ser objeto de investigação e 

processamento criminal. Assim, se a conduta causa uma lesão, antes de se avaliar 

se o agente agiu com dolo, o resultado somente lhe deverá ser imputado se: a) o 

comportamento criou um risco não permitido para o objeto da ação; b) o risco se 

realizou no resultado concreto; c) o resultado encontrava-se dentro do alcance do 

tipo444. 

  A ideia da criação de um risco não permitido poderá ser afastada 

quando se demonstrar que se diminuiu o risco; não se criou um risco 

juridicamente relevante; não houve aumento do risco; ou os danos diretos estão 

fora da esfera de proteção da norma445. 

                                                 
444 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado -  parte geral. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2009, p. 228. 
445 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 8ª ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 238/239, 

apud. ROXIN, Claus. Problemas fundamentais do direito penal, p. 148. 
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Dessa forma, partindo desse quadro teórico inicial, procuraremos 

verificar se as providências tomadas ou ignoradas pelo governo federal, seus 

integrantes, servidores e eventuais apoiadores, de algum modo criaram ou 

aumentaram um risco juridicamente desaprovado relacionado à pandemia do 

novo coronavírus, bem como se houve a realização desse risco no resultado 

observado.  

11.3 Do dolo e da culpa 

Considerando que algumas das condutas praticadas pelos 

investigados, no combate à pandemia do novo coronavírus, podem se amoldar a 

tipos penais dolosos ou culposos, vale esclarecer que sobre o assunto o CP 

estabelece: 

Art. 18 - Diz-se o crime:   

Crime doloso  

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-

lo;  

Crime culposo 

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 

negligência ou imperícia.  

O dolo reúne os elementos volitivo (vontade) e intelectual 

(consciência) direcionados à prática do crime. Assim, na conduta dolosa, 

portanto, sempre há uma finalidade ilícita. 

O nosso Código Penal acolheu as teorias da vontade e do 

assentimento em relação ao dolo. A primeira reflete a efetiva intenção do 

criminoso em praticar o delito, tal qual tipificado pela legislação. Diz-se nesse 

caso que há o “dolo direto”. A segunda prevê que se o agente antevê o resultado 

previsto no tipo penal, mesmo não o desejando, e prossegue com a conduta e 

assume o risco de produzi-lo, pratica o crime com o chamado “dolo eventual”.  
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No que diz respeito à culpa, embora a finalidade prevista pelo agente 

seja lícita, pela inobservância do dever de cuidado objetivo, em razão de um 

comportamento direcionado pela imprudência, negligência ou imperícia, a 

conduta causa um resultado lesivo, que era previsível (mas não aceito) e, portanto, 

poderia ter sido evitado. 

11.4 Crime de Responsabilidade 

Os crimes de responsabilidade estão previstos na Lei nº 1.079, de 

1950 – Lei dos Crimes de Responsabilidade –, bem como na Constituição. 

Embora intituladas como crimes, as condutas que se amoldam aos tipos previstos 

nas referidas normas constituem, na verdade, infrações político-administrativas, 

puníveis com a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função 

pública por oito anos, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  

No que interessa à presente investigação, que trata das condutas 

cometidas no combate à pandemia, deve-se verificar a existência ou não de atos 

que tenham atentado contra direitos sociais, especificamente contra a saúde 

pública. Ademais, levando-se em consideração o âmbito de aplicação das normas 

mencionadas, importante frisar que, na forma prevista pela Constituição, podem 

ser responsabilizados por esse tipo de conduta autoridades como o Presidente da 

República (art. 52, I), o Vice-Presidente (art. 52, I) e os Ministros de Estado, nos 

crimes conexos com os praticados pelo Presidente da República (art. 52, II).  

Em relação ao Presidente da República, a CF trata do assunto em seu 

art. 85, verbis: 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 

contra: 

I - a existência da União; 
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II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do País; 

V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que 

estabelecerá as normas de processo e julgamento. 

 Praticamente idêntica é a redação que consta do art. 4º da Lei dos 

Crimes de Responsabilidade:  

Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 

que atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: 

I - A existência da União: 

II - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos 

poderes constitucionais dos Estados; 

III - O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais: 

IV - A segurança interna do país: 

V - A probidade na administração; 

VI - A lei orçamentária; 

VII - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; 

VIII - O cumprimento das decisões judiciárias (Constituição, artigo 89). 

Essa lei ainda trata do crime de responsabilidade praticado por 

Ministro de Estado em seu art. 13: 

Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado; 

1 - os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados; 

2 - os atos previstos nesta lei que os Ministros assinarem com o Presidente 

da República ou por ordem deste praticarem; 

3 - A falta de comparecimento sem justificação, perante a Câmara dos 

Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando 

uma ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente, prestarem 

informações acerca de assunto previamente determinado; 
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4 - Não prestarem dentro em trinta dias e sem motivo justo, a qualquer das 

Câmaras do Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicitar por 

escrito, ou prestarem-nas com falsidade. 

Demais disso, em seu art. 7º, traz tutela específica para os direitos 

sociais: 

Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos 

direitos políticos, individuais e sociais: 

1- impedir por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto; 

2 - obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais; 

3 - violar o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu 

resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material; 

4 - utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral; 

5 - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar 

abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão 

sua; 

6 - subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e 

social; 

7 - incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina; 

8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas 

contra as instituições civis; 

9 - violar patentemente qualquer direito ou garantia individual 

constante do art. 141 e bem assim os direitos sociais assegurados 

no artigo 157 da Constituição; 

10 - tomar ou autorizar durante o estado de sítio, medidas de repressão que 

excedam os limites estabelecidos na Constituição. [destacamos] 

Dessa forma, no exame dos fatos analisados por esta CPI, eventual 

subsunção de condutas aos preceitos legais incriminadores acima transcritos 

serão levados em consideração, com a disponibilização das nossas conclusões 

para a adoção das medidas competentes cabíveis.  

11.5 Improbidade Administrativa 

Ato de improbidade administrativa pode ser definido como aquele 

que seja ilícito ou que contrarie os princípios básicos da Administração Pública 
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A Lei nº 8.429, de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa –, que 

regula a matéria, pune os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público ou por quem, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para 

a prática do ato, inclusive pessoa jurídica, conforme entendimento já consolidado 

do Superior Tribunal de Justiça.  

Na forma dos arts. 9º a 11 da referida lei, constituem atos de 

improbidade administrativa os que: 

 Importem em enriquecimento ilícito em razão do 

exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades;  

 Ensejem perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades públicas ou daquelas que, na forma da lei, 

tenha recebido subvenção do erário; 

 Concedam, apliquem ou mantenham benefício 

financeiro ou tributário contrário ao que dispõem 

o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, 

de 31 de julho de 2003; 

 Atentem contra os princípios da administração pública, 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições. 

 Figuram como vítimas desses atos ilícitos, entre outros entes, a 

Administração Pública direta ou indireta. Assim, em vista do que interessa à CPI, 
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os causadores de atos que importaram em enriquecimento ilícito, dano 

patrimonial ou violação de princípios da administração pública, durante o 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, terão a sua responsabilidade 

apontada por esse Relatório.  

12. DOS CRIMES 

Encerrada a fase instrutória realizada pela CPI, foi possível 

identificar a ocorrência dos seguintes crimes previstos no Código Penal (CP): i) 

tentativa de homicídio (art. 121 c⁄c art. 14); ii) perigo para a vida ou saúde de 

outrem (art. 132); iii) epidemia (art. 267); iv) infração de medida sanitária 

preventiva (art. 268); v) omissão de notificação de doença (art. 269); vi) 

charlatanismo (art. 283); vii) incitação ao crime (art. 286); viii) falsificação de 

documento particular (art. 298); ix) falsidade ideológica (art. 299); x) uso de 

documento falso (art. 304), xi) emprego irregular de verbas ou rendas públicas 

(art. 315); xii) corrupção passiva (art. 317); xiii) prevaricação (art. 319); xiv) 

advocacia administrativa (art. 321); xv) usurpação de função pública (art. 328); 

xvi) corrupção ativa (art. 333); xvii) fraude em licitação ou contrato (art. 337-L); 

xviii) fraude processual (art. 347). Da mesma forma, se identificou o crime contra 

humanidade (Decreto nº 4.388, de 2002 – Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, art. 7º, 1, k), bem como o crime de organização criminosa, previsto 

na Lei nº 12.850, de 2013.   

Homicídio 

O crime homicídio implica na eliminação da vida (extra-uterina) de 

um ser humano por outra pessoa. Como regra é um crime comissivo, mas também 

pode ser praticado por omissão, como nos casos já mencionados em que a pessoa 
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deve funcionar como garante, mas se manter inerte com a intenção de atingir o 

resultado morte. 

Essa infração penal pode ocorrer nas modalidades dolosa ou culposa. 

O CP tipifica esse delito da seguinte forma: 

Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Caso de diminuição de pena 

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 

social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço. 

Homicídio qualificado 

§ 2° Se o homicídio é cometido: 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 

II - por motivo futil; 

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 

meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 

que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; 

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 

outro crime: 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Feminicídio 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:  

VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 

Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 

Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra 

seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em 

razão dessa condição:  

VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:  

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando 

o crime envolve:  

I - violência doméstica e familiar;  

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  
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Homicídio culposo 

§ 3º Se o homicídio é culposo:  

Pena - detenção, de um a três anos. 

Aumento de pena 

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o 

crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, 

ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 

diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. 

Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime 

é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) 

anos.  

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a 

pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma 

tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.  

 § 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de 

segurança, ou por grupo de extermínio.  

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se 

o crime for praticado:  

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;  

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, 

com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem 

condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;  

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da 

vítima;  

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas 

nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006.  

Nas situações de homicídio qualificado, o crime é também 

considerado hediondo. No caso de homicídio tentado, aplica-se a regra disposta 

do art. 14 do CP, que dispõe que “diz-se o crime: tentado, quando, iniciada a 

execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”. 

Perigo para a vida ou saúde de outrem 

Trata-se de delito previsto no art. 132 do CP: 

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
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Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais 

grave. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a 

exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de 

pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer 

natureza, em desacordo com as normas legais. 

Esse tipo penal envolve a conduta de colocar a vida ou a saúde de 

alguém em risco direto e iminente, ou seja, deve haver um risco real. Não 

obstante, a consumação do crime ocorre independentemente da concretização do 

risco criado, bastando a prática do ato de exposição. Um último requisito para 

que se possa falar nessa infração penal é que a vítima nesses casos deve ser pessoa 

certa e determinada. 

 

Epidemia  

O crime de epidemia está assim tipificado no CP: 

Art. 267. Causar epidemia, mediante a propagação de germes 

patogênicos: 

Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, 

de 25.7.1990) 

§ 1º Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 

§ 2º No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se 

resulta morte, de dois a quatro anos. 

O núcleo desse tipo penal é a ação de “causar”, que significa 

produzir, provocar, originar epidemia. Para a prática dessa infração penal, o 

agente se vale da propagação, ou seja, espalha e difunde germes patogênicos.446 

                                                 
446 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 12 ed. rev. ampl. e atual. Niterói, RJ: 2018, p. 968. 



 
 

949 

De acordo com Fragoso, germes patogênicos “são todos os microorganismos 

(vírus, bacilos e protozoários), capazes de produzir moléstias infecciosas”447.  

O objeto jurídico tutelado pelo crime de epidemia é de forma mais 

abrangente a incolumidade pública e, especificamente, a saúde pública.  

Trata-se de delito que pode ser cometido de forma dolosa ou culposa 

e, no que interessa a esse relatório, é classificado como de perigo comum e 

concreto. Além disso, pode ser cometido por ação (comissivo) ou por omissão 

(comissivo por omissão), o que significa que o agente que funciona como 

garantidor e se mantém omisso poderá ser responsabilizado. 

Trata-se, ainda, de crime considerado hediondo pela Lei nº 8.072, de 

1990 – Lei dos Crimes Hediondos –, quando for praticado na forma dolosa com 

resultado morte (art. 267, § 1º, do CP), conforme estabelece o seu art. 1º, inciso 

VII. 

Infração de medida sanitária preventiva  

O crime de infração de medida sanitária preventiva é previsto na 

modalidade dolosa e está tipificado no art. 268 do CP, verbis: 

Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é 

funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, 

dentista ou enfermeiro. 

Trata-se de tipo penal que se encaixa no que se denomina de norma 

penal em branco, pois para o adequado amoldamento da conduta ao tipo previsto 

                                                 
447 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal – Parte especial, v. 3, p. 200 apud GRECO, Rogério. 

Código Penal: comentado. 12 ed. rev. ampl. e atual. Niterói, RJ: 2018, p. 968. 
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no art. 268, faz necessária uma complementação, que no caso é dada por uma 

norma editada pelo poder público (regulamento, portaria, decreto etc. emanados 

por autoridade competente), que seja destinada a evitar a introdução ou a 

propagação da doença contagiosa. 

O núcleo do tipo prevê a conduta de “infringir”, ou seja, aquela que 

desatende, desobedece ou inobserva a determinação do poder público. Ney 

Moura Teles conceitua doença contagiosa como “[...] o agravo à saúde, 

determinado por um agente infeccioso específico ou por seus produtos tóxicos e 

que ode ser transmitida a outro individuo ou suscetível de transmissão por 

diversos mecanismos. É também chamada de doença infectocontagiosa ou 

doença transmissível.”448 

Da mesma forma que o crime de epidemia, é um crime cujo objeto 

jurídico protegido é a saúde pública e se classifica como crime de perigo comum 

e concreto (há quem entenda que seja crime de perigo abstrato) e que pode ser 

cometido por ação ou por omissão. 

Omissão de notificação de doença 

Trata-se de conduta omissiva praticada pelo médico que tem a 

obrigação de notificar à autoridade de saúde sobre a ocorrência de doença cuja 

notificação é compulsória, nos termos da legislação vigente (lei ou ato 

administrativo). É o caso do SARS-CoV-2, nos termos da Portaria de 

Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde. O Código 

Penal prevê esse delito contra a saúde pública em seu art. 269: 

Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja 

notificação é compulsória: 

                                                 
448 TELES, Ney Moura. Direito penal, v. e, p. 239, apud GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 12 ed. rev. 

ampl. e atual. Niterói, RJ: 2018, p. 968. 
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Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Esse tipo penal é de fundamental importância, pois pune quem não 

fornece às autoridades de saúde informações imprescindíveis para a definição de 

políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate de determinadas doenças. 

Assim, quando o crime é praticado em situação de pandemia, reveste-se de 

especial desvalor. 

Charlatanismo 

O charlatanismo é conduta criminosa que também atenta contra a 

saúde pública. Envolve os comportamentos que insuflam a cura a uma 

enfermidade por meio secreto ou infalível. O CP trata desse comportamento nos 

seguintes moldes:   

Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

Trata-se de crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. O 

charlatão alardeia a cura, sem se valer de respaldo científico, seja sem divulgar 

como (meio secreto), seja garantindo a infalibilidade do meio utilizado (meio 

infalível), normalmente com o uso algum tipo de substância. 

A ação de inculcar envolve o convencimento das pessoas, quando o 

agente se vale da recomendação e do aconselhamento. O ato de anunciar, por sua 

vez, pode ser feito por qualquer meio, tais como em jornais, rádio ou televisão ou 

ainda nas mídias sociais digitais. 

Em meio a uma pandemia, a conduta de um charlatão adquire 

especial gravidade, haja vista que encontra um ambiente em que as vítimas estão 
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na busca desesperada de cura e, portanto, se encontram em situação de maior 

fragilidade.   

Incitação ao crime 

O tipo está previsto da seguinte maneira no Código Penal: 

 
Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime: 

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. 

 

A incitação pode se dar pela instigação e pelo induzimento. No 

conceito de instigação estão compreendidas tanto a influência psíquica, 

representada pela determinação (induzimento), que se concretiza em fazer surgir 

em terceiros um propósito criminoso antes inexistente, quanto a instigação, que é 

o reforçar o propósito já existente.  

Incitar significa “levar a”, “estimular”, “provocar”, “mover”, 

“instigar”. A publicidade constitui elemento essencial do tipo. O crime consuma-

se com a incitação pública, desde que percebida por um número indeterminado 

de pessoas. A incitação deve, portanto, ser proferida em lugar público ou ser 

dirigida ao público, como, por exemplo, via imprensa ou redes sociais. 

Falsificação de documento particular 

A conduta de falsificar um documento particular encontra-se 

tipificada como crime no art. 298 do CP: 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar 

documento particular verdadeiro: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

Falsificação de cartão  
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Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento 

particular o cartão de crédito ou débito. 

 

Esse tipo penal é de fácil compreensão, não sendo necessários 

esclarecimentos mais profundos. De qualquer forma, cabe informar que o 

documento particular para ser considerado um documento, deve atender aos 

seguintes requisitos: i) forma escrita; ii) autor determinado; iii) conteúdo; e d) 

relevância jurídica449. 

Falsidade Ideológica 

Outro delito contra a fé pública identificado pela CPI foi a prática da 

falsidade ideológica prevista artigo 299 CP: 

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que 

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de 

réis, se o documento é particular.     (Vide Lei nº 7.209, de 1984) 

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime 

prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento 

de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

A diferença dessa infração penal para aquelas previstas nos arts. 

297 e 298, falsificação de documento público e falsificação de documento 

particular, respectivamente, é que não se trata de uma falsidade de natureza 

material, ao contrário, refere-se a uma falsidade ideológica, ou seja, o conteúdo 

que consta do documento que não é verdadeiro. 

 

                                                 
449 COSTA JR., P. J da. Comentários ao Código Penal. P. E., III, p. 366-368; FRAGOSO, H. C. Lições de 

Direito Penal. P. E., IV, p. 306, apud PRADO, Luiz Regis. Comentários ao código penal: jurisprudência, 

conexões lógicas com vários ramos do direito.11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2017, p.789. 
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Uso de documento falso 

O uso de documento falso é infração penal que se relaciona a uma 

conduta criminosa anterior relacionada à falsificação. Se uma mesma pessoa 

falsifica e usa o documento posteriormente, responderá apenas pela falsificação. 

Contudo, não havendo como identificar o autor da falsificação, o indivíduo 

responde pelo uso.   

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que 

se referem os arts. 297 a 302: 

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração. 

Importante lembrar que para a ocorrência desse crime é necessário 

que o documento saia da esfera de domínio pessoal do agente, ou seja, que ocorra 

o efetivo uso, com a entrega do documento forjado para a finalidade almejada 

pelo autor da infração penal. 

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 

O crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas está 

previsto no art. 315 do CP, nos seguintes termos: 

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 

estabelecida em lei: 

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa. 

De acordo com STOCO:  

“O crime somente pode ser praticado por funcionário público que tenha poder 

de administração, o que, como diz Soler, exige uma certa facultade de 

disposição sobre os fundos.  

Cometem, pois, o delito, o Presidente da República e seus ministros, os 

governadores e seus secretários, os prefeitos, os presidentes ou diretores de 

entidades parestatais e, em geral, os administradores públicos.”450 

                                                 
450 Op. Cit., p. 3847. 
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O bem jurídico que se busca proteger é a regular aplicação das verbas 

ou rendas públicas. Segundo Fragoso, citado por Greco, verbas “são os fundos 

que a lei orçamentária destina aos serviços públicos ou de utilidade pública 

(dotações e subvenções)”. Rendas, por sua vez, seriam “todos os dinheiros 

recebidos pela fazenda pública, seja qual for a sua origem”451. 

Para a incidência dessa infração penal é necessário o 

descumprimento de regramento legal e aqui estamos falando de lei em sentido 

estrito. Importante registrar que não há necessidade de que haja dano material. 

Basta o descumprimento da lei, ou seja, a aplicação de recursos ou rendas 

públicas de forma diversa da prevista em lei, pois o tipo penal é voltado à 

preservar o regular funcionamento da Administração. 

Corrupção passiva e ativa 

Ainda que se trate de condutas criminosas independentes, esses dois 

crimes com frequência caminham juntos. É comum que, em situações de 

corrupção, de um lado, haja solicitação de vantagem indevida pelo funcionário 

público e, de outro, oferta ou promessa de oferta pelo corruptor. Ambas as 

condutas são tipificadas como crime, na forma dos arts. 317 (corrupção passiva) 

e 333 (corrupção ativa) do CP: 

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem 

ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 

ou o pratica infringindo dever funcional. 

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, 

com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 

                                                 
451 Op. Cit., p. 1124/1125. 
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 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

  

Art. 333.  Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 

para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei nº 10.763, de 12.11.2003) 

 Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da 

vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 

pratica infringindo dever funcional. 

 

A corrupção é um grave problema que assola o País. De acordo com 

dados da Transparência Internacional, em 2020, o Brasil ocupa a 94ª posição no 

ranking que mede o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) no mundo, do qual 

constam 180 países. Esse quadro preocupante, que já se arrasta por longa data, 

fez com que o governo brasileiro se posicionasse de forma mais efetiva contra 

atos de corrupção. 

Com efeito, em 31 de janeiro de 2006, aderimos à Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção - Convenção de Mérida - (Decreto 5.687), que 

tem por objetivo específico o combate à corrupção. Além disso, em 2013, 

editamos a Lei nº 12.846 – Lei de Combate à Corrupção –, para a 

responsabilização objetiva, civil e administrativa de pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.  

A repercussão de atos de corrupção para a sociedade é imensurável. 

Estamos falando de recursos destinados, por exemplo, à educação, à segurança 

pública ou à saúde, que são desviados e, portanto, geram enorme prejuízo aos 

cidadãos. Em uma situação de pandemia, como a que estamos enfrentando, a 

prática desse crime reveste-se de especial desvalor, haja vista que é um momento 

em que elevados gastos são necessários para a aquisição de equipamentos 

hospitalares, de proteção individual, insumos, medicamentos, vacinas, etc. 
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No que diz respeito à tipificação penal propriamente dita, importante 

pontuar que, no caso da corrupção passiva, basta a solicitação da vantagem 

indevida para que o crime se aperfeiçoe, ou seja, não é necessário que ocorra o 

efetivo recebimento da vantagem. Já em relação à corrupção ativa, o delito já se 

consuma com o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida ao funcionário 

público, e aqui deve-se entender que basta que se coloque a vantagem à 

disposição do funcionário. 

Prevaricação 

A prevaricação é crime cometido contra a administração pública que 

está previsto no art. 319 do CP: 

Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 

ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Esse delito tem como sujeito ativo o funcionário público452 e como 

sujeito passivo o Estado. No escólio de Rui Stoco, “prevaricação é infidelidade 

ao dever de ofício, à função exercida. É o não-cumprimento das obrigações que 

lhe são inerentes, movido o agente por interesse ou sentimentos próprios. Nossa 

lei compreende a omissão de ato funcional, o retardamento e a prática, sempre 

contrários à disposição legal”453. 

É classificado como crime essencialmente doloso, que pode ser 

praticado mediante omissão, aqui se encaixa os núcleos do tipo “retardar” ou 

“deixar de praticar”, ou mediante ação (conduta comissiva), com a conduta de 

                                                 
452  CP, Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
453 FRANCO, Alberto Silva. II. STOCO, Rui. Código penal e sua interpretação jurisprudencial, volume 2: parte 

especial. 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 3881. 
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“praticar contra disposição expressa de lei”, e cujo bem jurídico protegido é a 

Administração Pública. 

Advocacia administrativa 

O patrocínio de interesse particular junto aos órgãos da 

Administração Pública configura o delito de advocacia administrativa, previsto 

no art. 321 do CP, que se encontra assim tipificado: 

Art. 321 – Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 

        Pena – detenção, de um a três meses, ou multa. 

        Parágrafo único – Se o interesse é ilegítimo: 

        Pena – detenção, de três meses a um ano, além da multa. 

Trata-se de tipo penal incriminador voltado à preservação da 

imparcialidade da atuação funcional dos agentes públicos e, consequentemente, 

tutela o correto e normal funcionamento da atividade pública. Pelo núcleo do tipo 

“patrocinar”, inserem-se condutas como “advogar, proteger, defender” interesse 

privado junto à administração pública. 

É crime próprio, que somente pode ser cometido por determinadas 

pessoas, no caso, por meio de funcionário público (conceito dentro do qual se 

inclui o agente político), que se vale da facilidade e do poder de influência 

decorrente do cargo para atender ao interesse privado. Somente é previsto na 

modalidade dolosa e para a sua consumação, basta a prática de um ato de 

advocacia administrativa, sendo indiferente a obtenção do benefício 

pretendido.454 

                                                 
454 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao código penal: jurisprudência, conexões lógicas com vários ramos do 

direito.11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 854. 
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Usurpação de função pública 

A usurpação de função pública é delito que se aperfeiçoa com o ato 

do agente que, de forma ilegítima, se faz passar por funcionário público 

devidamente investido no cargo. Exige-se, ainda, que haja a prática de ato 

relacionado ao exercício da função. O CP tipifica esse crime nos seguintes 

moldes: 

Art. 328. Usurpar o exercício de função pública: 

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem: 

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

Esse tipo penal é voltado à proteção do regular funcionamento da 

Administração Pública, que somente pode ter pessoas atuando em seus quadros 

se obedecidos os respectivos requisitos e exigência legais.   

Fraude em licitação ou contrato  

O crime está assim tipificado no CP: 

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou 

contrato dela decorrente, mediante: 

................................................................................................ 

V – qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para 

a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato: 

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 

O tipo tutela os processos de contratação pública de obra, serviço ou 

compra de produtos, punindo entrega de produto ou prestação de serviços em 

quantidade ou qualidade diversas das previstas no edital, fornecimento de produto 

falsificado ou deteriorado, entrega de produto errado ou alterado, e uso de 
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qualquer meio fraudulento que torne o contrato mais oneroso para a 

Administração Pública, que é o aspecto que interessa a esta CPI. 

Organização Criminosa 

A Lei nº 12.850, de 2013 - Lei das Organizações Criminosas -, em 

seu art. 1º, § 1º, traz a seguinte definição de organização criminosa:  

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional. 

À semelhança do que ocorre com a associação criminosa, crime 

previsto no art. 288 do CP, uma organização criminosa tem como principal 

característica a reunião de agentes (quatro ou mais) de forma estável e duradoura, 

com o objetivo de praticar infrações penais (com penas máximas superiores a 

quatro anos). Com a comprovação da referida reunião o crime já se consuma, 

sendo desnecessária, assim, a ocorrência de qualquer resultado naturalístico, ou 

seja, a consumação do crime independe da prática dos delitos pretendidos. 

O tipo penal básico que trata das condutas relacionadas à 

organização criminosa e que interessa às condutas investigadas por esta Comissão 

está previsto no art. 2º, caput, da Lei das Organizações Criminosas: 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 

correspondentes às demais infrações penais praticadas. 
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Comunicação falsa de crime ou de contravenção 

Trata-se de infração penal prevista no art. 340 do CP, que busca 

impedir o acionamento sabidamente infundado do sistema de persecução penal. 

Não é necessária a instauração de inquérito ou a apresentação de ação penal para 

que o crime ocorra. Basta que se provoque a atuação de uma autoridade, com a 

comunicação de delito que saiba não ter sido praticado. Esse é exatamente os 

contornos dados pelo tipo penal que trata do assunto: 

        Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 

ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

Fraude processual 

O crime de fraude processual objetiva dificultar os trabalhos 

realizados em processo judicial ou administrativo, por meio da indução a erro dos 

respectivos responsáveis pela condução do processo. 

Essa infração penal é tratada pelo art. 347 do CP: 

Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou 

administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir 

a erro o juiz ou o perito: 

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. 

Trata-se de delito de elevado desvalor, pois atinge a administração 

da justiça, ao, de algum modo, iludir o responsável pelo processo, induzindo-o a 

erro. A consequência desse tipo de crime são processos com resultados 

equivocados que inevitavelmente resultam em injustiça, daí porque deve ser 

tratado com o máximo rigor. 
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Crime contra a Humanidade 

Os crimes contra a Humanidade estão previstos no Estatuto de Roma 

do Tribunal Penal Internacional, o qual, no Brasil, foi aprovado pelo Congresso 

Nacional, por meio do Decreto Legislativo no 112, de 6 de junho de 2002, e 

promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. 

Trata-se de crimes direcionados contra qualquer população civil, por 

meio de ataques generalizados ou sistemáticos, que não precisam 

necessariamente ser armados. Em um contexto de pandemia e de ações e 

omissões intencionais por parte das autoridades responsáveis, insere-se nesse tipo 

de infração penal o ato desumano e intencional que cause grande sofrimento, ou 

afete gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. 

O Estatuto de Roma define esse caso específico de crime contra a 

Humanidade do seguinte modo: 

Artigo 7º 

Crimes contra a Humanidade 

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a 

humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro 

de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, 

havendo conhecimento desse ataque: 

[...] 

k) Outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem 

intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade 

física ou a saúde física ou mental. 

2. Para efeitos do parágrafo 1º:  

[...] 

 b) O "extermínio" compreende a sujeição intencional a condições de vida, 

tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a 

causar a destruição de uma parte da população;   
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[...] 

g) Por "perseguição'' entende-se a privação intencional e grave de direitos 

fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados 

com a identidade do grupo ou da coletividade em causa; 

 

13. INDICIAMENTOS 

As provas produzidas por esta CPI, em especial as oitivas coletadas 

e os documentos recebidos, permitem que se proceda ao indiciamento de algumas 

pessoas, agentes políticos e servidores públicos, que de algum modo tinham o 

poder de definir ou influenciar a tomada de decisões no que diz respeito ao 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, bem como de particulares que 

tiveram envolvimento com práticas delituosas.  

À semelhança do que ocorre no processo penal, havendo indícios de 

autoria e materialidade da prática de crime, ainda que paire alguma dúvida no 

bojo da apuração realizada, esta CPI deve privilegiar o interesse público, no caso, 

da sociedade (in dubio pro societate). Isso porque estamos falando de 

investigação parlamentar que, dentre outras finalidades, se presta a subsidiar as 

autoridades persecutórias competentes, para, se for o caso, dar início a uma 

persecução penal.   

Nesse sentido, levando-se em conta a possível prática de condutas 

comissivas, comissivas por omissão e omissivas tipificadas como infração penal, 

assim como a competência para agir das autoridades implicadas, a busca pelo 

atendimento do interesse público e a atuação em conformidade com a lei, estamos 

procedendo aos indiciamentos que se seguem. 
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13.1 Geração de risco proibido – mortes evitáveis 

Estudos feitos na pandemia já mostram alguns resultados 

importantes. Muitos são preprints, ainda sem a revisão por pares, mas 

importantes no meio acadêmico e científico, dada a necessidade de agilizar 

comunicação e divulgação, notadamente num momento de crise.  

Pesquisadores da Universidade de São Paulo, da FGV, do Butantan 

e da London School escreveram um artigo455 em que propuseram um modelo 

matemático para estimar o impacto do atraso da vacinação contra a covid-19 no 

número de casos e mortes no Brasil. 

O modelo projetou que, na ausência de vacinação, haveria cerca de 

350 mil mortes no Brasil até o final de 2021. Se, contudo, o Brasil tivesse iniciado 

uma campanha de vacinação à taxa máxima, poderia ter evitado cerca de 127 

mil mortes. Essa taxa, conforme simulação, é de atingimento de imunização de 

70% da população em 9 meses (544 mil pessoas por dia), o que é plenamente 

factível dada a experiência brasileira em vacinação em massa. Em 2010, foram 

vacinadas 80 milhões de pessoas em 3 meses contra o H1N1. Se as propostas 

iniciais da Pfizer e do Butantan tivessem sido aceitas, esse cenário seria possível 

de ser atingido. 

O gráfico abaixo mostra a importância do ritmo de vacinação (tempo 

para alcançar a imunidade de rebanho - em dias - como função da taxa de 

vacinação): 

Figura 13 – Ritmo de vacinação 

 

                                                 
455 AMAKU et al. Modelling the impacto f delaying vaccination against SARS-CoV-2 assuming unlimited vacines 

supply. February 2021. Preprint. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.02.22.21252189. 
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Ou seja, o ritmo lento de vacinação produz sérias consequências na 

mortalidade pelo vírus, e deve servir de alerta para as autoridades, para que o 

maior número possível de pessoas seja imunizado no menor período de tempo 

possível. 

O atraso na aquisição de vacinas impôs escassez à população e 

redução do ritmo de vacinação, o que aumentou a mortalidade pelo vírus. Usando 

o valor estatístico de uma vida (VSL)456 – valor que as pessoas em geral atribuem 

à redução do risco de morte e que captura todos os benefícios que um indivíduo 

espera derivar de sua própria vida, incluindo lazer, tempo com amigos e família, 

assim como consumo de bens e serviços –, com base em estudo de Pereira, 

Oliveira e Almeida (2020)457, 127 mil vidas salvas equivaleriam a um benefício 

social de R$ 418 bilhões, o que em muito supera o custo de aquisição de vacinas 

                                                 
456 O VSL é um referencial muito usado nos EUA e no mundo por agências governamentais para aumentar a 

segurança de produtos e serviços no mercado. O VSL médio para o Brasil foi calculado em R$ 3,294 milhões, 

conforme Pereira, Almeida e Oliveira (2020). O VSL  é calculado a partir dos diferenciais compensatórios de 

salário recebidos pelos trabalhadores brasileiros com base no Registro Anual de Informações Sociais (RAIS) e 

em taxas de acidentes fatais de trabalho. O VSL é a quantia que os trabalhadores estão dispostos a pagar, em 

conjunto, para reduzir a probabilidade de um deles sofrer um acidente fatal em determinado ano. 
457 PEREIRA, R. M.; OLIVEIRA, C.; ALMEIDA, A.N. O valor estatístico de uma vida: estimativas para o Brasil. 

Julho 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0101-41615022rac. 
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(US$ 10/dose em média) para toda a população e de eventuais indenizações e 

custos hospitalares decorrentes de efeitos colaterais. 

Oportuno mencionar, ainda, os estudos de Santos et al. (2021)458. 

Até o momento foram produzidos 3 artigos, que buscam mensurar o impacto das 

decisões das autoridades públicas na vida e na morte da população, com foco 

na covid-19. O objetivo do primeiro artigo foi responder à pergunta: entre as 

pessoas que faleceram de covid-19 com 80 anos ou mais de idade no mês de 

março de 2021, no Brasil, quantas dessas poderiam estar vivas, caso o Ministério 

da Saúde tivesse adquirido, em agosto de 2020, as 70 milhões de doses da vacina 

Pfizer/BioNTech? 

O segundo artigo focou nas pessoas com 70 anos ou mais de idade 

que não teriam falecido de covid-19 no mês de abril de 2021 e o terceiro artigo 

nas pessoas com 60 anos ou mais que não teriam falecido no mês de maio de 

2021. A metodologia é a mesma nos 3 artigos. 

Uma quantidade estimada de 13.855 pessoas com 80 anos ou mais 

de idade faleceu no Brasil no mês de março de 2021 vítima da covid-19. A 

imunização com as duas doses da vacina Pfizer teria representado um percentual 

aproximado de imunização de 27,08% da população com idade igual ou superior 

a 80 anos que estava sujeita ao risco de falecer por covid-19 nesse período no 

Brasil (com controle para idosos que só tomaram uma dose e para idosos que 

declararam não ter interesse em se vacinar). O estudo considerou a eficácia de 

95% da vacina para prevenção do óbito por covid-19. 

Ou seja, 13.855 x 27,08% x 95% equivaleriam a 3.564 vidas salvas 

em março de 2021. 

                                                 
458 Santos et al (2021). Impacto das decisões das autoridades públicas na vida e na morte da população: covid-

19 no Brasil. Março de 2021. Preprint. DOI: https://doi.org/10.1590/ScieloPreprints.2182. 
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Considerou-se um atraso de 5% na entrega das doses e a perda de 

1% das doses por conta de eventuais desperdícios, acidentes etc. 

O segundo artigo, seguindo a mesma metodologia, estimou que 

5.326 pessoas com 70 anos ou mais de idade não teriam falecido de covid-19 no 

Brasil no mês de abril de 2021, e o terceiro artigo estimou que 3.773 pessoas com 

60 anos ou mais não teriam morrido de covid-19 no Brasil em maio de 2021.  

A tabela abaixo informa a diferença na quantidade de doses da 

vacina Pfizer entre a proposta da Pfizer de 26 de agosto de 2020 e as doses 

recebidas pelo Ministério da Saúde referente ao contrato assinado em 19 de março 

de 2021: 

 

Na tabela abaixo, vemos o cronograma projetado da imunização 

contra a covid-19 com a vacina Pfizer até 30 de abril de 2021, caso tivesse sido 

contratada em agosto de 2020, e considerando o intervalo de um mês entre as 

duas doses (uma vez que o intervalo de 3 meses foi imposto em razão da escassez 

da vacina – Nota Técnica 836/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS –, o que não 

ocorreria se as vacinas tivessem sido adquiridas em agosto de 2020). Ao final, a 

quantidade de pessoas que teriam sido imunizadas com as duas doses até o final 

de abril de 2021: 
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Os três estudos supracitados estimam que 12.663 pessoas com 60 

anos ou mais de idade não teriam falecido nos meses de março, abril e maio 

de 2021 caso o Ministério da Saúde tivesse contratado, em agosto de 2020, as 

70 milhões de doses da vacina Pfizer. 

Os pesquisadores Pedro Hallal e Jurema Werneck trouxeram outros 

dados para a CPI.  Conforme estudo de Hallal, quatro de cada cinco mortes no 

Brasil teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial de mortalidade, 

conforme gráfico a seguir: 

Figura 14 – Comparação da mortalidade: Brasil x Mundo 
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Oportuno citar o estudo Werneck et al. (2021)459 sobre mortes 

evitáveis por covid-19 no Brasil. Mortes evitáveis são estimadas em duas etapas. 

Na primeira, calcula-se o excesso de mortes comparando o número registrado de 

mortes durante a pandemia com o número esperado de mortes que ocorreriam no 

mesmo período casa não houvesse a pandemia. Esse excesso foi calculado em 

305 mil mortes. Na segunda, dada a ausência de vacinas, calcula-se as mortes que 

teriam sido evitadas por ações (testagem em massa, rastreamento de contatos e 

isolamento, uso de máscaras, distanciamento físico, restrição da mobilidade etc.) 

e serviços de saúde (recursos humanos, leitos hospitalares e de UTI, 

medicamentos, oxigênio, ventiladores mecânicos etc.). 

O Brasil não fez uso sistemático de medidas não farmacológicas 

rígidas e ampliadas, conforme já visto neste Relatório. Com base em dados da 

literatura especializada, a pesquisa infere que medidas não farmacológicas 

intensas, se tivessem sido aplicadas de forma sistemática no País, poderiam ter 

                                                 
459 WERNECK et al. Mortes evitáveis por covid-19 no Brasil. Junho 2021. Idec, Oxfam. 
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reduzido os níveis de transmissão da covid-19 em cerca de 40%, o que significa 

que 120 mil vidas poderiam ter sido salvas até o final de março de 2021. 

 

Por fim, conforme estudo do IPEA460 recebido pela CPI, o Brasil 

registrou, em 2020, em proporção de sua população total, mais mortes por 

covid-19 do que 89,3% dos demais 178 países, segundo dados compilados 

pela OMS. Quando a comparação é ajustada à distribuição populacional por 

faixa etária e sexo com cada país, o resultado brasileiro se torna pior que os 

de 94,9% dos mesmos 178 países.  

Todos esses dados apontam para uma gestão temerária por parte do 

governo federal no combate à pandemia. 

Conforme levantamento feito pelo Centro de Pesquisas e Estudos de 

Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade de Saúde Pública da USP e 

Conectas Direitos Humanos (Boletim no 10, de 20/01/21), foram editadas 3.049 

normas relacionadas à covid-19 em 2020 pelo governo federal. De forma geral, 

as normas apontam para uma estratégia de propagação do vírus conduzida 

de forma sistemática pelo governo federal, seguidas por tentativas de 

resistência dos demais Poderes e entes federativos.  

Oportuno citar, em ordem cronológica, alguns desses atos 

normativos:  

a) Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus em Povos Indígenas, apresentado em 16 de março, não previu 

medidas concretas, cronograma ou definição de responsabilidades, além de não 

contar com a participação de comunidades indígenas. Em liminar de 8 de julho, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a adoção de medidas como a 

                                                 
460 HECKSHER, M. Mortalidade por covid-19 e queda do emprego no Brasil e no mundo. IPEA, 2021. 
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criação de sala de situação, barreiras sanitárias, plano de enfrentamento da covid-

19, contenção de invasores e acessibilidade à saúde própria ou diferenciada para 

indígenas aldeados e não aldeados, estes na falta de vagas no Sistema Único de 

Saúde (SUS); 

b) Medida Provisória (MP) nº 926, que alterou a Lei 13.979, de 2020 

para, entre outras medidas, atribuir ao Presidente da República a competência de 

dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais por meio de decreto, 

como tentativa de redistribuição de poderes de polícia sanitária em prol da União. 

Em 24 de março, o STF concedeu liminar assegurando que a MP não afaste a 

competência concorrente nem a tomada de providências normativas e 

administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Em 11 

de agosto, a MP é convertida na Lei nº 14.035, de 2020, que atribui explicitamente 

às autoridades federativas (Estados e Municípios) a competência de dispor, 

mediante decreto, sobre serviços públicos e de atividades essenciais; 

c) Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 354, de 23 de março 

de 2020, que retira a exigência de receita médica especial para pacientes que 

recebem medicamentos à base de cloroquina e hidroxicloroquina por meio de 

programas governamentais; 

d) Decreto nº 10.292, de 2020, que incluiu atividades religiosas de 

qualquer natureza e unidades lotéricas entre atividades essenciais durante a 

pandemia. Decisão de primeira instância suspendeu seus efeitos por alguns dias, 

mas foi revista pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de 31 de março; 

e) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

requereu ao STF, em 1º de abril, concessão de medida cautelar para que determine 

ao Presidente da República o cumprimento do protocolo da OMS: sobre adoção 

de medidas de isolamento social; respeito às determinações de governadores e 

prefeitos relacionadas ao “funcionamento das atividades econômicas e regras de 
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aglomeração”; não interferência na atuação técnica do Ministério da Saúde, 

parametrizada pelas recomendações da OMS; implementação imediata de 

benefícios emergenciais para desempregados, trabalhadores autônomos e 

informais e a imediata inclusão no programa Bolsa-Família das famílias que se 

encontram na fila de espera. Em 8 de abril, o STF concede liminar que reconhece 

e assegura o exercício da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 

respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas 

legalmente permitidas durante a pandemia, independentemente de superveniência 

de ato federal em sentido contrário, sem prejuízo da competência geral da União 

para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda 

necessário; 

f) Decreto nº 10.342, de 2020 incluiu a construção civil entre as 

atividades essenciais durante a pandemia; 

g) Decreto nº 10.344, de 2020 incluiu salões de beleza e barbearias, 

academias de esporte de todas as modalidades, e atividades industriais (sem 

especificação) entre atividades essenciais durante a pandemia; 

h) MP nº 966, de 2020 isentou agentes públicos de responsabilização 

civil e administrativa por atos e omissões diante da pandemia, podendo ser 

responsabilizados apenas os servidores que agirem ou se omitirem “com dolo ou 

erro grosseiro”. Em 21 de maio, o STF decidiu que os atos de agentes públicos 

em relação à pandemia da covid-19 deveriam observar critérios técnicos e 

científicos de entidades médicas e sanitárias, e deveriam observar o princípio da 

autocontenção no caso de dúvida sobre a eficácia ou o benefício das medidas a 

serem implementadas. O Congresso Nacional não a apreciou e seu prazo de 

vigência é encerrado no dia 10 de setembro de 2020; 
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i) Protocolo do Ministério da Saúde, de 20 de maio, recomendou uso 

de cloroquina em todos os casos de covid-19, inclusive com sintomas leves, sendo 

o paciente obrigado a assinar um Termo de Ciência e Consentimento em que 

assume a responsabilidade pelo tratamento. No mesmo dia, em nota oficial, o 

Conselho Nacional de Secretários da Saúde indicou que o documento não teve 

participação técnica nem pactuação junto aos entes federativos, que não se baseia 

em evidências científicas, e questiona: “Por que estamos debatendo a cloroquina 

e não a logística de distanciamento social? Por que estamos debatendo a 

cloroquina ao invés de pensar um plano integrado de ampliação da capacidade de 

resposta do Ministério da Saúde para ajudar os estados em emergência?”; 

j) O TCU, em 24 de junho, alertou a Casa Civil sobre a ausência de 

diretriz estratégica clara de enfrentamento à covid-19, com a respectiva gestão de 

riscos, bem como a ausência de um plano de comunicação coordenado e 

abrangente, que poderia comprometer os gastos e os resultados do enfrentamento 

à pandemia e impedir uma efetiva coordenação política e articulação entre órgãos 

e entidades, federais e subnacionais, e fez numerosas recomendações (Acórdão 

1.616); 

l) Pela Mensagem nº 374, de 2 de julho, o Presidente da República 

vetou 25 dispositivos da Lei nº 14.019, de 2020, que instituem a obrigatoriedade 

do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos 

religiosos, escolas e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, sob 

a justificativa de que o dispositivo incorreria em possível "violação de domicílio". 

Também vetou a imposição de multa pelos entes federados em caso do 

descumprimento da obrigação de uso de máscaras, e aos estabelecimentos 

autorizados a funcionar durante a pandemia da covid-19 que deixassem de 

disponibilizar álcool em gel a 70% em locais próximos às suas entradas, 

elevadores e escadas rolantes. Em 19 de agosto, o Congresso Nacional derrubou 

o veto presidencial, mantendo os dispositivos na lei; 
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m) O Presidente da República publicou Despacho no Diário Oficial 

da União (DOU) que modificou a Mensagem nº 374 para fazer novos vetos à Lei 

nº 14.019, de 2020 que já havia sido promulgada e publicada, apesar da expiração 

do prazo de 15 dias úteis para exercício do direito de veto em 2 de julho. Novos 

vetos suprimiram a obrigação dos estabelecimentos em funcionamento durante a 

pandemia de fornecer gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscaras 

de proteção individual (ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros 

equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de segurança e 

saúde do trabalho) e sua obrigação de afixar cartazes informativos sobre a forma 

de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo 

tempo dentro do estabelecimento. Vetou ainda a obrigatoriedade de uso de 

máscaras de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos 

estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas. Em 3 de agosto, 

o STF concede liminar restabelecendo a vigência dos dispositivos vetados, 

entendendo que o “exercício renovado” do poder de veto não está conforme a 

Constituição Federal; que veto, após manifestado, é insuscetível de retratação; e 

que “a inusitada situação dos autos” gera forte insegurança jurídica, dificultando 

“identificação de qual é o direito vigente”. Além disso, considera que o dever de 

afixar cartazes informativos sobre o uso correto de máscaras e o número máximo 

de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro dos estabelecimentos fechados 

garante o direito à informação, e que a obrigatoriedade legislativa de uso de 

equipamentos de proteção individual em presídios e estabelecimentos 

socioeducativos é de extrema relevância, diante da precariedade estrutural das 

políticas de saúde nesses sistemas”, em vista da letalidade da doença nos presídios 

e nos estabelecimentos socioeducativos, que atinge não só os detentos, mas 

também os trabalhadores; 

n) Pela Mensagem nº 378, de 7 de julho, o Presidente da República 

vetou 14 dispositivos da Lei nº 14.021, de 2020, que determina medidas de 
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proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de covid-19, entre eles: 

o acesso com urgência a seis serviços gratuitos e periódicos (água potável, 

materiais de higiene e limpeza, leitos hospitalares e de UTIs, ventiladores e 

máquinas de oxigenação sanguínea, materiais informativos sobre a covid-19, e 

internet nas aldeias); a obrigação da União de distribuir alimentos durante a 

pandemia, na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas; a 

extensão a quilombolas, pescadores artesanais e demais povos tradicionais das 

medidas previstas no plano emergencial; a dotação orçamentária emergencial 

específica para garantir a saúde indígena; e a criação de um mecanismo de 

financiamento específico para governos estaduais e prefeituras. Em 19, de agosto, 

o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial, mantendo os dispositivos na 

lei; 

o) Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 405, de 22, de 

julho, regulou e flexibilizou em alguns aspectos a prescrição de ivermectina e 

nitazoxanida (Annita), além de cloroquina e hidroxicloroquina distribuídas fora 

dos programas governamentais; 

p) Por meio da Mensagem nº 431, de 03, de agosto, o Presidente da 

República veta integralmente Projeto de Lei nº 1.826, que dispunha sobre 

compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores 

de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus, por terem trabalhado 

no atendimento direto a pacientes acometidos pela covid-19, ou realizado visitas 

domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários 

de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados 

para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos 

seus herdeiros necessários, em caso de óbito; 
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q) Analisando o perfil de gastos do governo federal no combate a 

pandemia, TCU verificou-se que, dos R$ 286,5 bilhões já pagos até 31 de julho 

de 2020, apenas R$ 22,06 bi (7,67%) referiam-se diretamente ao combate à 

doença. Já gastos relacionados a medidas de proteção econômica, excluindo o 

auxílio a Estados, DF e Municípios, correspondiam a 78,35% do total, 

representando a “opção política do Centro de Governo de priorizar a proteção 

econômica”. O TCU determinou, ainda, que a Casa Civil apresentasse, no prazo 

de 15 dias, as ações planejadas para permitir imunização da população brasileira, 

ou na hipótese de inexistência de plano, o elaborasse no prazo de 60 dias, além 

de formular diversas recomendações (Acórdão 2.092); 

r) A Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA nº 420, de 1º de 

setembro, flexibilizou ainda mais prescrição de ivermectina e nitazoxanida, 

dispensando a retenção de receita médica para venda em farmácias; 

s) O Ministério da Saúde apresentou, em 16 de dezembro, Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação. Em 17 de dezembro, cautelar do 

STF assegurou que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de 

descumprimento do plano da União, ou na hipótese de que ela não proveja 

cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderiam 

dispensar às respectivas populações as vacinas das quais dispusessem, 

previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não 

expedisse a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderiam importar e 

distribuir vacinas registradas por, pelo menos, uma das autoridades sanitárias 

estrangeiras, ou quaisquer outras que vierem a ser aprovadas em caráter 

emergencial. 

Em janeiro de 2021, como já exposto neste Relatório, o Ministério 

da Saúde lançou o aplicativo TrateCov para “auxiliar os profissionais de saúde na 

coleta de sintomas e sinais de pacientes visando aprimorar e agilizar os 
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diagnósticos da covid-19”, e escolheu Manaus para sua estreia. Após o médico 

cadastrar sintomas do paciente e comorbidades, a plataforma sugeria a prescrição 

de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina 

e doxiciclina. 

13.2 Configuração do dolo  

A teoria penal contemporânea oferece elementos para 

a caracterização do dolo.  O direito penal não pode mais se contentar com a 

concepção tradicional de dolo, que não oferece resposta adequada para crimes 

cometidos por meio de estruturas organizadas, como governos e empresas, o 

que é fundamental numa sociedade de riscos.  

A doutrina brasileira trabalha com uma bipartição do dolo: o dolo 

direto (quando o agente quer o resultado) e o dolo eventual (quando o agente 

assume o risco de produzi-lo) – art. 18, I, do Código Penal (CP). O primeiro trata 

de propósito, aquilo que o agente efetivamente quer obter. O segundo mira efeitos 

colaterais que o agente sabe serem certos ou possíveis. Há três teorias básicas 

usadas pela doutrina: a da vontade (para a qual haveria dolo somente quando o 

agente quisesse o resultado); a da representação (para a qual a consciência da 

possibilidade do resultado e o prosseguimento na conduta fundamentaria o dolo); 

e a do consentimento ou anuência, que, segundo o entendimento dominante, foi 

a adotada pelo CP brasileiro, para a qual há dolo quando o agente anui, aceita, 

consente com o resultado.   

São teorias volitivas, para as quais importa um posicionamento 

pessoal do agente, uma tomada de posição, uma decisão. Não se contentam com 

o simples conhecimento da possibilidade do resultado. As teorias cognitivas, por 

outro lado, são aquelas que fundamentam o dolo num dado cognitivo: no 

conhecimento da possibilidade de ocorrência do resultado; ou no conhecimento 



 
 

978 

de que a ocorrência do resultado não é meramente possível, mas provável; no 

conhecimento de um perigo intenso etc.   

As primeiras (volitivas) valorizam o agente. As segundas 

(cognitivas), a situação. A teoria do consentimento, adotada pelo CP brasileiro, 

usa o “querer o resultado” tanto em sentido psicológico (desejar, almejar, aceitar, 

aprovar, consentir) quanto em sentido normativo (“querer” no sentido de não 

poder isentar-se de responsabilidade – aqui o agente perde competência para 

alegar que não queria). Apesar de a doutrina e jurisprudência brasileiras ainda 

adotarem esse dualismo, a tendência na teoria penal, principalmente com a 

influência alemã, é considerar o dolo em sentido normativo-atributivo, e 

não psicológico-descritivo. Aqui, dolo passa a ser imputação em face do dever 

ser (norma), e não de um dado natural, um processo psicológico.  

Na teoria clássica do delito, a imputação do resultado danoso a 

alguém derivava de duas razões distintas: no dolo, na vontade dirigida ao 

resultado; na culpa, na violação do dever de cuidado. Atualmente o dolo pode ser 

visto como nada mais do que um caso especial de culpa. O desvalor da ação numa 

sociedade de riscos pressupõe, tanto nos delitos dolosos quanto nos culposos, a 

criação de um risco não permitido, ou seja, a violação do dever de cuidado. A 

imputação do resultado à culpa ou ao dolo pressupõe, no mínimo, que o risco não 

permitido tenha-se realizado no curso causal que levou ao resultado, seja uma 

causalidade natural (ação) ou normativa (omissão).  

Quando há dolo, então? O dolo está na cognição. No grau de 

conhecimento do risco não permitido. Imputar dolo eventual significa que o 

direito obriga o agente a internalizar o custo da externalidade (efeito colateral) 

inaceitável e conhecida. Para tanto, torna-se necessário encontrar um substituto 

da vontade: o conhecimento da probabilidade da ocorrência do resultado. Isso 
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significa reconhecer, em outras palavras, que a instância competente para decidir 

a respeito do significado jurídico do perigo não é o agente, mas sim o direito.  

Em resumo: a distinção entre dolo e culpa se faz ao largo de um 

contínuo; dolo é conhecimento, e não vontade; perde sentido a bipartição do 

dolo; cabe ao direito, e não ao autor, decidir a respeito da relevância do 

conhecimento do perigo. Assim, a distinção entre dolo, como a forma mais grave 

da culpabilidade, e culpa (em especial a culpa consciente), como a forma mais 

leve da culpabilidade, só pode ser feita por meio do grau de perigo para o bem 

jurídico a que o agente deu causa.  

A imputação a título de dolo torna-se então legítima quando o 

comportamento do autor para evitar o resultado tenha sido tão fraco que sequer a 

alta probabilidade do resultado pôde afirmar-se para retirá-lo da inércia ou desviá-

lo de seu projeto de ação. É um forte indicador do desrespeito à integridade 

alheia. E o Presidente da República manifestou esse comportamento inúmeras 

vezes. 

As pessoas comuns em geral não têm condições de controlar as 

variáveis que influenciam a probabilidade de um dano ocorrer e a quantidade 

desse dano. As pessoas não têm incentivos para investirem em medidas protetivas 

quando a potencial responsabilidade é incerta ou a probabilidade de ocorrência 

do dano é indeterminada. Mesmo quando o dano é previsível, não há investimento 

em prevenção se é visto como improvável, que foi a decisão de muitas pessoas 

no decorrer da pandemia. Decidir correr o risco para evitar pagar muito em 

prevenção é também uma decisão racional. Mas o mesmo não podemos falar no 

caso de governos e empresas.  

A estrutura de governo, com órgãos especializados e a necessidade 

de domínio científico das áreas de atuação, facilita e demanda o cálculo do 
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risco.  Além disso, a legislação advinda da pandemia demanda diretamente o 

cálculo do risco (Lei 14.124, de 2021, art. 5º).  

O governo federal criou uma situação de risco não permitido, 

reprovável por qualquer cálculo de custo-benefício, expôs vidas a perigo concreto 

e não tomou medidas eficazes para minimizar o resultado, podendo fazê-lo. Aos 

olhos do direito, legitima-se a imputação do dolo. 

Os juristas Ives Gandra da Silva Martins, Samantha Meyer-Pflug 

Marques, Adilson Abreu Dallari e Dirceu Torrecillas Ramos elaboraram parecer 

isentando o Presidente da República de qualquer responsabilidade por crime 

comum, de responsabilidade ou contra a humanidade, com o argumento básico, 

em apertado resumo, de que o STF atribuiu responsabilidade direta aos Estados e 

Municípios para o combate à pandemia (ADI 6341) e que as manifestações do 

Presidente (a favor do tratamento precoce, contra medidas não farmacológicas, 

crítica à vacina etc.) estariam protegidas pela cláusula constitucional da liberdade 

de pensamento (que veda a criminalização da opinião). 

No referido julgado, o STF prescreve que o Estado garantidor dos 

direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os 

Municípios, que o exercício da competência da União em nenhum momento pode 

diminuir a competência própria dos demais entes federativos na realização de 

serviços da saúde, uma vez que a diretriz constitucional é de municipalização 

desses serviços, e que a finalidade da atuação dos entes federativos é comum e a 

solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor 

realização do direito à saúde, com amparo em evidências científicas e as 

recomendações da OMS. 

Os argumentos do referido Parecer estão equivocados por duas 

razões: não se trata de opinião inconsequente do Presidente, mas de uma decisão 
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institucional de seguir um caminho que não lhe era lícito: o de favorecer a 

contaminação e consequentemente a morte dos brasileiros que ele tinha a 

obrigação de proteger.  Diferentemente dos cidadãos comuns, o Presidente não 

pode manifestar levianamente opiniões sem fundamento fático ou científico, de 

forma reiterada e em meios de comunicação de grande alcance, pois, como líder 

máximo da nação, suas palavras são ouvidas e servem de fundamento para a 

conduta de muitos brasileiros. As manifestações do Presidente da República 

fizeram parte de uma estratégia que, embora equivocada, foi cuidadosamente 

organizada de forma a alcançar o objetivo de acelerar a disseminação do vírus, 

para atingir a imunidade de rebanho ao menor custo possível.  

Ademais, a decisão do STF não retira da União a responsabilidade 

pela coordenação nacional das ações de combate à pandemia, porquanto dispõe 

de mais orçamento, de informações consolidadas nacionalmente e de pessoal 

especializado em número superior ao de qualquer dos demais entes federativos. 

O próprio julgado do STF menciona que o direito à saúde precisa ser 

ofertado com amparo em evidências científicas. A “opinião” do Presidente é fruto 

de um processo complexo de tomada de decisão envolvendo um gabinete paralelo 

ao Ministério da Saúde e uma política pública que, abraçando todos os itens da 

pauta negacionista, sem o respaldo da OMS e da comunidade científica, agravou 

o resultado da pandemia. 

Vacinas e medidas não farmacológicas são a melhor, senão a única, 

estratégia razoável para o enfrentamento da pandemia, e tais medidas têm uma 

característica importante: como não são uma intervenção médica pontual, seu 

sucesso depende fundamentalmente da adesão da população. Assim, a 

coordenação de comportamentos feita por uma autoridade política vista como 
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legítima é fundamental. Da mesma forma como a coordenação em sentido 

contrário pode aumentar a gravidade da pandemia. 

Na prática, como em uma situação de guerra, o jogo político não 

cooperativo e elementos sociais não cooperativos precisam ser vistos como um 

problema de coordenação, no qual o não-alinhamento a uma estratégia comum 

leva a resultados sub-ótimos para todas as partes.  

A ex-coordenadora do PNI, Francieli Fantinato, chamou atenção na 

CPI para a necessidade de comunicação em uma única direção, para coordenar 

de forma eficaz o comportamento da população. 

A Lei 8.080/1990, em seu art. 7º, IX, fala em descentralização e 

municipalização dos serviços de saúde, mas em “direção única”. Isso demanda 

coordenação, e essa atribuição é da União. 

Portanto, a conduta do Presidente e de várias outras autoridades é, 

sim, passível de responsabilização, principalmente quando consideramos as mais 

de 600 mil vítimas inocentes, que deveriam ter sido protegidas e amparadas pelo 

governo federal.  

13.3 Do homicídio 

Os últimos fatos investigados por esta Comissão, mas não menos 

importantes, relacionam-se com a Prevent Senior.  

Foram identificadas condutas relacionadas à prescrição institucional 

do chamado kit-covid, experimento científico não autorizado, alterações de 

informações em prontuários médicos, omissão de notificação de doença, oposição 

ao uso de máscaras de proteção pelos médicos e colocação de pacientes em 

tratamento paliativo exclusivo (mistanásia, na verdade) sem autorização dos 
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respectivos familiares. Nesse momento trataremos desse último fato e mais 

adiante todos os demais também serão objeto de análise. 

O Sr. Tadeu Frederico de Andrade, ouvido por esta Comissão, 

relatou que se internou por volta do dia 30 de dezembro de 2020 em uma unidade 

da Prevent Senior e foi entubado imediatamente. Após 30 dias nessa situação, sua 

filha recebeu uma ligação da Dra. Daniella de Aguiar Moreira da Silva, 

comunicando que ele passaria a ter somente “cuidados paliativos”, ou seja, sairia 

da UTI, lhe seria ministrada uma bomba de morfina e todos os equipamentos de 

sobrevivência da UTI seriam desligados, sem recomendação para reanimação no 

caso de parada cardíaca.  

Ocorre que a família do Sr. Tadeu não anuiu à transferência sugerida 

e exigiu que ele fosse mantido na UTI. Surpreendentemente, mesmo com a 

expressa recusa da indicação médica, a Dra. Daniella prescreveu esse tratamento 

no prontuário do Sr. Tadeu, que só não foi implementado devido à atuação e 

oposição dos familiares. 

É importante salientar que a indicação de cuidados de fim de vida 

para o caso do Sr. Tadeu não se mostrou acertada porque se tratava de uma doença 

aguda, em que se procura curar o paciente até o último esforço, bem como 

conhecer a evolução e a história da doença. Ademais, segundo áudio 

encaminhado à CPI, a filha do Sr. Tadeu teria questionado um médico, 

identificado como Dr. Gustavo, que afirmou que o Sr. Tadeu estaria se 

recuperando, o que não recomendaria a suspensão da diálise, fato que torna a 

conduta da Dr. Daniella ainda mais grave. 

Uma outra questão que precisa ser analisada é a motivação da 

conduta da médica, porque, durante as oitivas relacionadas à Prevent Senior, 

noticiou-se que haveria indicação do próprio hospital para a colocação de 
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pacientes graves, internados na UTI já por algum tempo, em cuidados paliativos 

exclusivos. O objetivo desse procedimento seria a liberação de leitos. 

Diante dos fatos apurados, há indícios de que a Dra. Daniella, que 

tinha a responsabilidade de impedir a morte do paciente, na forma prevista no art. 

13, § 2º, b, do CP, tenha se omitido em seu dever funcional ao indicar conduta 

que configura mistanásia para o Sr. Tadeu. É de de observar que, nas condições 

de saúde em que ele se encontrava, sem os aparelhos da UTI (entubação, diálise, 

etc.), a possibilidade de sobrevida seria ínfima. Assim, pode-se concluir que foi 

dado início ao crime de homicídio, na forma comissiva por omissão, que somente 

não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da médica, no caso, a 

atuação dos familiares do Sr. Tadeu. 

Dessa forma, a Dra. Daniella de Aguiar Moreira da Silva deve ser 

indiciada por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c⁄c arts. 13, § 2º, b, e 14, 

todos do CP). Há indícios, ainda, de que essa conduta tenha sido indicada para 

outros pacientes. Assim, é importante que se apure para quais pacientes esse 

tratamento foi indicado e se esse era o protocolo adequado. 

 

13.4 Do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem 

Conforme já visto, a operadora de saúde Prevent Senior prescreveu 

de maneira institucional medicamentos do chamado “kit covid”, tais como 

hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, para o “tratamento precoce” dos 

seus pacientes, realizou experimento científico com a utilização desses fármacos, 

mas sem autorização do Conep, recusou-se a fornecer máscaras de proteção aos 

seus médicos e colocou pacientes em tratamento exclusivamente paliativo sem 

autorização dos respectivos familiares. 
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Sobre essas condutas os indícios são consistentes. Nesse sentido 

foram os depoimentos da advogada Bruna Mendes dos Santos Morato, do 

paciente Tadeu Frederico de Andrade e do médico Dr. Walter Correa de Souza 

Neto. O diretor-executivo da operadora de saúde, Pedro Benedito Batista Júnior, 

negou que houvesse uma prescrição institucional do kit-covid, mas em diversas 

entrevistas que concedeu admitiu que os pacientes da Prevent Senior recebiam 

um kit com hidroxicloroquina, azitromicina e suplementação nutricional. 

Alguns comportamentos praticados por médicos da Prevent Senior 

expuseram pacientes à um risco real, seja à vida ou à saúde dessas pessoas. 

Com efeito, a prescrição do tratamento precoce de maneira 

automática, com o uso de telemedicina e receitas padronizadas, sem avaliação do 

histórico de saúde do paciente, tampouco exame presencial ou, estando os 

pacientes internados, sem as devidas explicações sobre os possíveis efeitos 

colaterais e riscos envolvidos, mostrou-se temerária e arriscada, sobretudo 

quando já se sabe da sua ineficácia. Como a covid-19 ainda é uma doença 

desconhecida, pacientes podem evoluir para um quadro grave rapidamente e 

aqueles com comorbidades podem ter efeitos colaterais graves ou fatais. Daí 

porque seria importante o atendimento individualizado.   

Outra ação que representou risco à vida ou à saúde de pessoas foi a 

proibição de que médicos do pronto-atendimento usassem máscaras de proteção. 

O Dr. Walter Correa de Souza Neto, ouvido pela Comissão informou que a Dra. 

Paola Werneck (também adepta do tratamento precoce) o teria obrigado a retirar 

sua máscara de proteção para não assustar os pacientes. Necessário frisar que o 

Dr. Walter era médico do pronto-atendimento, ou seja, tinha contato direto com 

pacientes que chegavam ao hospital, inclusive com aqueles com suspeita de 

covid-19. 
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Pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem também devem 

responder a Dra. Carla Guerra, o Dr. Rodrigo Esper e o Dr. Fernando Oikawa, 

responsáveis pelo experimento não autorizado com o uso dos fármacos do 

tratamento precoce (hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, entre outros) 

nas dependências de unidades da Prevent Senior, o qual representou risco à saúde 

dos pacientes envolvidos. 

Da mesma forma, há indícios da prática desse delito por Pedro 

Benedito Batista Júnior. Ele é o diretor-executivo da Prevent Senior, atuava 

intensamente na definição dos protocolos de atendimento dos médicos que 

atuavam nas unidades da operadora de saúde, a exemplo da imposição do 

tratamento precoce, e, portanto, detinha o controle do curso causal das condutas 

praticadas pelos seus subordinados. Em vista do cargo que ocupava, poderia ter 

suspendido a orientação para que o kit-covid fosse prescrito para todos os 

pacientes. Ademais, os fatos apurados indicam que os médicos da Prevent Senior 

atuavam sob sua orientação. 

Ainda devem responder por esse crime Fernando Parrillo e Eduardo 

Parrillo. Eles eram donos da Prevent Senior e sabiam que a operadora de saúde 

estava ministrando o kit-covid a pacientes. Fernando, aliás, chegou a dar 

entrevista à Folha de São Paulo sobre esse fato, que se tornou notório, pois o 

próprio governo federal aleardeou um fantasioso sucesso na cura de pacientes por 

meio do tratamento precoce nas unidades da Prevent Senior. Não se pode olvidar 

que os irmãos Parrillo seriam os maiores beneficiários finais das ações criminosas 

perpetradas e detinham poder de comando para, caso quisessem, interromper os 

experimentos realizados. Ademais, muito provavelmente participaram das 

decisões e anuíram com condutas praticadas por administradores e médicos do 

grupo Prevent Senior. 
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As condutas apuradas apontam para o crime de perigo para a vida ou 

a saúde de outrem previsto no art. 132 do Código Penal.  

13.5 Do crime de epidemia 

Diante do que foi apurado, verifica-se que as condutas do Presidente 

da República, Jair Messias Bolsonaro, do ex-Ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, e do ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Antonio Élcio 

Franco Filho, amoldaram-se ao tipo penal que trata do crime de epidemia e se 

encontra previsto no art. 267 do CP. 

De início gostaríamos de destacar que uma epidemia não é um 

evento estático. Ao contrário, trata-se de um evento dinâmico que se desenvolve 

e se transforma ao longo do tempo. Passada a fase inicial, em que os primeiros 

casos de pessoas infectadas aparecem, a depender das medidas de prevenção e 

repressão adotadas, dos remédios e vacinas disponíveis e do nível de 

agressividade do vírus, uma epidemia pode ganhar força e ter sua capacidade de 

contaminação fortemente acelerada.  

Oportuno sublinhar que, dada a curva exponencial de infecções pelo 

novo coronavírus, o ritmo de vacinação é fator importante para combater a 

pandemia e minimizar novas ondas. O atraso na compra e obtenção de vacinas 

pelo governo federal e a imposição de escassez à sociedade, com várias 

interrupções na vacinação, conforme observado por todo primeiro semestre de 

2021, foi fator que contribuiu para o alto índice de novos casos e de mortalidade 

no País. 

Também não se pode olvidar que, no processo de multiplicação de 

um vírus, ocorrem mutações que resultam no aparecimento de novas variantes, 

que podem adquirir características distintas (cepas) e passam a se comportar de 
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modo diferente do vírus original. Esse fenômeno ocorre, sobretudo, quando há 

uma contaminação descontrolada de indivíduos, desobediência a medidas de 

restrição e vacinação escassa e em ritmo lento. Isso foi exatamente o que 

aconteceu com o novo coronavírus, para o qual, até o momento, já foram 

identificadas as variantes do Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia. 

Assim, comete o crime de epidemia não somente aquele que origina 

ou produz uma epidemia, com a propagação inicial de germes patogênicos, mas 

também quem, mesmo após iniciado o quadro epidêmico, age ou se omite para 

dar causa a um processo epidêmico de maiores proporções. Pensar diferente seria 

emprestar ao tipo penal descrito no art. 267 uma proteção insuficiente, deixando 

a incolumidade pública e, no caso, especificamente a saúde pública, sem uma 

tutela adequada. 

Esse aspecto foi salientado no parecer apresentado pelo jurista 

Miguel Reale Júnior e sua equipe a esta CPI, quando se esclareceu como o verbo 

nuclear “causar”, que figura no tipo penal que trata do crime de epidemia, deve 

ser interpretado: 

 No que se refere ao verbo “causar”, é preciso afastar interpretações 

equivocadas no sentido de que apenas quem deu origem à epidemia estaria 

abarcado pelo tipo penal. Causar epidemia significa, aqui, contribuir de 

forma relevante para o resultado verificado in concreto, como é amplamente 

corrente em direito penal. Nessa linha, cita-se a lição de Juarez Tavares, que 

afirma que a antecipação, o agravamento ou a modificação de 

acontecimentos também são formas de causalidade, exemplificando com o 

médico que, diante de paciente em estado terminal, lhe antecipa a morte, ou 

de um carro já bastante abalroado, cujos vidros são quebrados por um agente, 

agravando o estado de dano do veículo. Em ambos os casos os agentes 

responderiam, respectivamente, por homicídio e por dano. 

A reforçar e deixar ainda mais clara tal compreensão, nossa legislação traz 

outros tipos penais que apresentam núcleo verbal semelhante ao do crime de 

epidemia, podendo-se destacar o crime de poluição: Art. 54 da Lei 9.605/98 

- Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora (...).  
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A doutrina vem reiteradamente interpretando tal dispositivo a partir do 

entendimento de que o agravamento da situação de poluição, ou o aumento 

da degradação de uma situação prévia, configuram o crime da mesma forma, 

pois agravar o resultado também é causar. 

Nos nossos tribunais, idêntico é o entendimento. O Supremo Tribunal 

Federal, examinando o crime de poluição, já assentou que “o dano grave ou 

irreversível que se pretende evitar com a norma prevista no artigo 54, §3º, da 

Lei 9.605/98 não fica prejudicado pela degradação ambiental prévia. O risco 

tutelado pode estar relacionado ao agravamento das consequências de um 

dano ao meio ambiente já ocorrido. 

No caso da pandemia da covid-19, as provas produzidas por esta 

Comissão revelaram que o atraso na compra de vacinas, por parte de quem atuava 

na posição de garante, pois tinha o poder e o dever legal de agir, impediu que 

milhares de brasileiros fossem imunizados com a antecedência necessária, o que 

resultou em milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. Aliado a isso, não 

foram adotadas adequadamente pelo governo federal medidas não 

farmacológicas preventivas, ao contrário, estas foram criticadas e desestimuladas, 

enquanto se optou por dar ênfase a um tratamento precoce com medicamento 

comprovadamente ineficaz.   

Essas ações e inações do governo federal permitiram que as pessoas 

ficassem vulneráveis à contaminação e, quando infectadas, funcionassem como 

vetores da doença. A profusão da contaminação ainda permitiu o aparecimento 

de uma cepa proveniente do território brasileiro. Assim, a atuação do Presidente 

da República e dos integrantes do alto escalão do Ministério da Saúde, que 

poderiam e deveriam ter agido tempestivamente contribuíram para o aumento do 

risco de propagação do novo coronavírus, risco esse que claramente se tornou 

realidade com o triste saldo de mais de seiscentos mil brasileiros mortos e mais 

de 20 milhões de contaminados. 

Nesse ponto de verificação da realização do risco no resultado, 

lembramos que a propagação do vírus era uma consequência perfeitamente 
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previsível para as referidas autoridades públicas de saúde do País. Havia 

informação disponível e acompanhamento estatístico. Essa previsibilidade (dos 

resultados e cursos causais), portanto, autoriza que a propagação da epidemia, 

com resultado morte de milhares de pessoas, seja-lhes imputada461. 

Ademais, a caracterização da forma qualificada do crime de 

epidemia, com resultado morte (art. 267, § 1º, do CP), pode se dar tanto pela 

forma culposa como dolosa. No caso, importante registrar que o Presidente da 

República atuou com dolo eventual, na medida em que assumiu o risco das mortes 

de milhares de brasileiros ao recusar ou retardar a compra das vacinas que lhe 

foram insistentemente ofertadas. Atuou, portanto, de forma dolosa seja em 

relação à conduta típica de epidemia, seja em relação ao resultado morte, que 

serve de qualificadora ao crime do art. 267 do Código Penal. 

Na análise da relação de causalidade material existente entre as 

condutas praticadas e seus resultados, observa-se que houve evidente 

interferência no curso causal dos acontecimentos. O Código Penal, em seu artigo 

13, caput, segunda parte, diz que “considera-se causa a ação ou omissão sem a 

qual o resultado não teria ocorrido”. Esse dispositivo, todavia, deve ser entendido 

de modo a abarcar como causa todas as ações que possam de algum modo 

interferir no curso causal, daí porque é comumente lido da seguinte forma: 

“considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, 

como ocorreu”. Assim, o agente que interfere no curso causal também deve 

responder pelo crime, ainda que, sem a sua colaboração, o resultado fosse 

inevitável462.    

                                                 
461 ROXIN, Claus. Funcionalismo e imputação objetiva no Direito Penal. Tradução Luís Greco. 3ª ed. – Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 86. 
462 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 8ª ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 221. 
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Dessa forma, ainda que se leve em conta a ocorrência da pandemia 

como uma causação da natureza, e que inevitavelmente contaminaria milhões e 

ceifaria a vida de milhares de indivíduos, os atos praticados e aqueles que se 

deixaram de praticar, notadamente pelo primeiro escalão do Ministério da Saúde 

e pelo chefe do Executivo Federal, interferiram no curso causal da epidemia, a 

qual não teria se propagado, tal como efetivamente se propagou, e aqui vale 

repisar que estamos nos referindo não só à compra tardia de vacinas, mas também 

à falta de campanhas educativas e preventivas voltadas ao enfrentamento da 

covid-19, à ênfase em tratamento sem eficácia comprovada, ao repúdio ao uso de 

máscaras, distanciamento e isolamento social. 

Importante informar que a pesquisa elaborada pelo Instituto Lowy, 

situado em Sidney/Austrália, que elaborou ranking global com 98 países de 

acordo com a resposta que deram à crise da covid-19, apontou o Brasil como o 

País que fez a pior gestão da pandemia no mundo. Paralelamente, trouxemos 

dados de pesquisas científicas que mostram a gravidade que se tornou a crise 

sanitária no Brasil. Certamente as condutas do primeiro escalão do Ministério da 

Saúde acima citadas ao longo deste Relatório, associadas as do Presidente da 

República, que incluíram reiterados discursos negacionistas, são responsáveis em 

grande parte pelo fracasso das medidas de enfrentamento à pandemia no País.  

Com efeito, levantamento citado na representação criminal contra o 

Presidente da República, pelo Grupo 342Artes463, aponta uma crescente parcela 

avessa à aplicação do imunizante, mesmo diante do incremento dos riscos 

relacionados à doença causada pelo SARS-CoV-2. Nesse sentido, pesquisa do 

Instituto Datafolha, feita entre agosto e dezembro de 2020, demonstrou que o 

percentual de brasileiros que respondiam não pretender vacinar-se contra a covid-

                                                 
463 https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/1/039b08c2e1eafb_representacao.pdf. Acesso em 8 de março de 

2021. 
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19 teria crescido de 9% para 22%.  Destacou-se, no levantamento, o fato de que, 

entre aquelas pessoas que diziam sempre confiar no Presidente da República, o 

percentual alcançaria o patamar de 33%. Também de acordo com a referida 

representação, outra pesquisa, conduzida pela CNT/MDA, apontou que ao menos 

47% dos brasileiros somente pretenderiam se imunizar contra a covid-19 após o 

resultado da vacinação em outras pessoas.  

Em 6 de fevereiro de 2021464, quando já aprovadas as vacinas 

CoronaVac e de Oxford-AstraZeneca pela Anvisa e o Brasil encontrava-se em 

mais uma semana de picos de mortes desde julho de 2020, o Presidente mais uma 

vez reiterou em público seu discurso negacionista, defendeu tratamentos precoces 

sem efetividade e prosseguiu causando aglomerações. Ressalte-se também o fato 

de o Presidente dizer que não vai tomar qualquer vacina, por entender que já teria 

anticorpos em razão de ter contraído a doença ainda no início da pandemia de 

COVID- 19. Em discurso, afirmou que “Eu tive a melhor vacina, foi o vírus, sem 

efeito colateral”465.  

Veja-se que, ao incitar a população a não se vacinar, o Presidente da 

República prejudica o êxito de qualquer campanha de vacinação. Ademais, como 

apontado na representação criminal acima citada, a recusa à imunização constitui 

gravíssimo atentado à saúde pública, pois também facilita a ocorrência de formas 

mutantes do mencionado organismo. 

No crime de epidemia, como expresso pelo jurista Miguel Reale 

Júnior e sua equipe a esta CPI, causar epidemia significa, aqui, contribuir de 

                                                 
464https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,em-semana-com-pico-de-mortos-por-covid-bolsonaro-causa-

aglomeracao-e-faz-discurso-negacionista,70003615710. Acesso de 6 de março de 2021 
465 Bolsonaro diz que já teve a ‘melhor vacina’ contra covid-19, o próprio vírus | Política | Valor Econômico 

(globo.com). Acesso em 6 de março de 2021. 
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forma relevante para o resultado verificado in concreto. Ou seja, o agravamento 

ou a modificação de acontecimentos também são formas de causalidade. 

Adotamos, no direito penal brasileiro, a teoria alemã da conditio sine 

qua non – ou teoria da equivalência dos antecedentes ou das condições. Segundo 

essa teoria, tudo é causa; tudo o que contribui para o resultado, seja condição ou 

concausa, é causa. Então, como regra geral, para descobrir se dado fato é causa 

de um determinado resultado, basta suprimi-lo mentalmente da linha causal; se 

se chegar à conclusão de que o resultado in concreto não teria ocorrido, poderá 

ser considerado causa. Essa operação mental é conhecida como procedimento 

hipotético de eliminação de Thyren. Dado que a teoria pode levar a um recuo 

infinito, o problema é resolvido pela análise da culpabilidade, pois a cadeia 

causal, aparentemente infinita sob uma ótica puramente mecânica, será sempre 

limitada pelo dolo ou pela culpa.  

A pergunta é: a epidemia teria tomado o curso causal que tomou sem 

o assessoramento paralelo ao Presidente da República, que influenciou 

diretamente suas decisões e seu discurso desde o início? As ações e o discurso do 

Presidente, conforme amplamente exposto neste Relatório, influenciaram o 

comportamento de milhões de brasileiros desde março de 2020. Os integrantes 

do gabinete paralelo e o Presidente do CFM tinham conhecimento do uso que o 

Presidente estava fazendo das informações fornecidas, e ainda assim o 

assessoramento prosseguiu por todo o ano de 2020 e início de 2021 e o Parecer 

nº 4⁄2020 do CFM foi mantido em vigência, assumindo o risco do resultado 

lesivo. Parece clara a exigibilidade de conduta diversa (culpabilidade). Devem, 

portanto, também ser indiciados pelo crime de epidemia com resultado morte.  
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Esse entendimento, aliás, foi corroborado pela Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, representada na oportunidade pelo advogado e 

professor de direito Penal Pierpaolo Cruz Bottini – em reunião com esta relatoria.  

Em razão disso, indiciamos Nise Yamaguchi, Luciano Dias 

Azevedo, Osmar Terra, Arthur Weintraub, Carlos Wizard, Paolo Zanotto e Mauro 

Luiz de Brito Ribeiro pelo crime de epidemia com resultado morte. 

Pelas mesmas razões, Mayra Pinheiro, por sua atuação na crise de 

Manaus, que concorreu para agravar o resultado, e o ex-Chanceler, Ernesto 

Araújo, que, pelo erro de estratégia na condução da diplomacia, por dificultar as 

relações com a China e a importação de insumos necessários, pela falta de 

prioridade dada para a vacinação e pela aposta em medicamentos, como a 

cloroquina e hidroxicloroquina, e pela falta de proporção e rigor técnico entre a 

busca de medicamentos e de vacinas no mercado internacional, pela busca de 

justificativas internacionais para não negociar com fabricantes de vacinas como 

Pfizer e Janssen, em razão das cláusulas de responsabilidade civil, e pela 

campanha de desinformação institucional, via Fundação Alexandre de Gusmão, 

que, sob seu comando, promoveu eventos, palestras e lives com palestrantes 

negacionistas, incluindo os filhos do Presidente da República, também concorreu 

para agravar o resultado da epidemia entre nós. 

Com a mesma tipificação, responsabilizamos o atual Ministro da 

Saúde Marcelo Queiroga.  

O dado de que o Brasil teria conseguido diminuir em 70% a 

proporção de óbitos com a adoção do protocolo de tratamento precoce, informado 

pelo ex-Ministro Pazuello, foi repetido pelo seu sucessor Queiroga na CPI, e que 

esse tratamento necessitaria de confirmação e respaldo técnico da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (Conitec), o qual ele disse ter 
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solicitado. A Conitec informou, contudo, na Nota Técnica 242/2021-

CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS, que não houve qualquer demanda para 

análise de incorporação da cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento da 

covid-19. Ou seja, não havia e nem há protocolo clínico ou qualquer diretriz 

terapêutica oficial sobre o tratamento precoce. 

Em seu depoimento à CPI, Queiroga não defendeu claramente o seu 

ponto de vista e argumentou que não poderia dizer se compartilhava das ideias do 

Presidente da República. Segundo ele, haveria duas correntes, uma contrária e 

outra favorável ao uso da cloroquina para tratamento precoce, e a questão deveria 

ser analisada pela Conitec. Contudo, sua omissão em relação a isso ficou 

comprovada.  

Como visto neste relatório, consta em telegrama elaborado pela 

Missão Permanente do Brasil em Genebra que o Ministro Queiroga – em reunião, 

no dia 3 de abril de 2021, com o diretor-geral da OMS Tedros Adhanon 

Ghebreyesus, por meio de teleconferência, sugeriu diálogo da OMS e do 

Ministério com colegas médicos mesmo sobre áreas em que não havia 

convergência, momento em que menciona o tratamento precoce. Ou seja, a 

posição do Ministro era dúbia e omissa em relação a um tema já resolvido no 

âmbito científico desde meados do ano anterior. Em um momento crítico, se 

esperava posição firme, perita e coordenação, e não repetição do erro da gestão 

anterior. 

Em ofício de 30 de março de 2021 ao Ministro da Saúde, o 

Presidente do CONASS, juntamente com o Presidente do CONASEMS e da 

OPAS no Brasil, falaram na necessidade de se resgatar a autoridade sanitária do 

Ministério da Saúde, o que não aconteceu nos meses posteriores. 



 
 

996 

Com o seu comportamento, portanto, o atual Ministro da Saúde 

contribui para desinformar a população brasileira sobre a validade do tratamento 

precoce, fazendo com que as pessoas acreditem que tomando fármacos como 

cloroquina e ivermectina estarão protegidos contra o novo coronavírus. Trata-se 

de conduta que sem sombra de dúvidas potencializa a propagação do vírus da 

covid-19. 

13.6 Do crime de infração de medida sanitária preventiva  

De acordo com Nelson Hungria466, o crime de infração de medida 

sanitária preventiva consuma-se com o simples fato da transgressão da medida 

ou determinação do Poder Público, a qual deve ter caráter obrigatório (quer no 

sentido de um facere, quer no de um omittere) e não de mero conselho ou 

advertência. Ademais, o perigo comum é presumido de modo absoluto, não sendo 

necessário que sobrevenha efetivamente a introdução ou propagação da doença. 

O elemento subjetivo é, tão-somente, o dolo genérico, ou, seja, a vontade 

consciente e livre de transgredir determinação oficial. 

Todos os elementos, objetivo e subjetivo, acima mencionados 

estiveram presentes nas condutas do Presidente da República durante diversos 

eventos públicos, quando já decretada a pandemia do novo coronavírus no Brasil. 

Com efeito, o Presidente Bolsonaro, em repetidas ocasiões, negou-se a utilizar-se 

máscara de proteção individual quando se encontrou com apoiadores e 

subordinados. 

Veja-se, desde já, que não havia justa causa para o descumprimento 

da determinação oficial de uso da máscara pelo Presidente. Nas situações que 

mencionaremos abaixo, o Presidente não estava sozinho, em ambiente familiar 

                                                 
466 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. VO LUM E V III, 

Arts. 197 a 249 5.a edição, FORENSE, Rio de Janeiro, 198  
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ou mesmo entre conhecidos, quando a determinação do uso do equipamento se 

flexibilizaria. Assim, não estamos falando de uma conduta justificável ou 

exculpável, que pudesse afastar a responsabilidade criminal do chefe do Poder 

Executivo Federal. 

Ao contrário, foram inúmeras ações dolosas e conscientes de não 

usar máscara ou de sequer trazê-la consigo, e, especialmente, de comunicar ao 

público o seu desprezo e menoscabo em relação à essas determinações oficiais, 

cuja única função é de reduzir o contágio pelo novo coronavírus. O motivo dos 

crimes é, assim como suas repetidas consumações, fato notório e comunicado 

frequentemente pela imprensa: o Presidente nega a gravidade da pandemia 

(chamando-a de mimimi467) e igualmente refuta à eficácia da proteção da máscara 

para obstaculizar o contágio pelo vírus468, induzindo ainda a população a não a 

utilizá-las.  

Assim, não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade hábeis a 

afastar a ocorrência do delito.  

Ainda quanto à gravidade da conduta do Presidente, como norte de 

ação para os demais cidadãos e exemplo de comportamento, reportagens da 

imprensa noticiam que nas cidades em que o Presidente foi fotografado ou 

filmado sem máscara cumprimentando apoiadores aglomerado, houve piora em 

seus quadros hospitalares469. Como exemplo, cita-se a visita ao Estado do Acre 

no dia 24 de fevereiro. O site UOL470 noticiou que, na ocasião, quatro dias após 

a visita, o governador Gladson Cameli (PP) – que participou de atos com o 

                                                 
467 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4910286-chega-de-frescura-e-de-mimimi--vao-ficar-

chorando-ate-quando--diz-bolsonaro.html. Acesso em 6 de março de 2021.  
468 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/08/19/bolsonaro-mascara-eficacia.htm. 

Acesso em 8 de março de 2021. 
469 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/19/covid-cidades-em-que-bolsonaro-

gerou-aglomeracoes-tem-piora-e-ate-colapso.htm. Acesso em 24 de março de 2021. 
470 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/19/covid-cidades-em-que-bolsonaro-

gerou-aglomeracoes-tem-piora-e-ate-colapso.htm. Acesso em 24 de março de 2021. 
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Presidente – anunciou estar com covid-19. Depois da visita, a ocupação de leitos 

dos hospitais do estado saltou de 88,7% para 96,2%. 

  No que tange ao elemento objetivo do tipo penal do art. 268, a 

“determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação 

de doença contagiosa”, cabe citar leis e decretos dos Poderes Executivos federal 

e estaduais sobre o tema. 

Havia a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual 

prevista em lei federal (Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020), sancionada pelo 

próprio Presidente da República: 

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019. 

.............................. 

Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de 

proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de 

regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para 

circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias 

públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em:  (Incluído pela 

Lei nº 14.019, de 2020)       

I – veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por 

aplicativo ou por meio de táxis;   (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

II – ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados;   (Incluído 

pela Lei nº 14.019, de 2020) 

III - estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, 

estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de 

pessoas.  (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)   Promulgação partes vetadas          

(Vide ADPF 714) 

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acarretará 

a imposição de multa definida e regulamentada pelo ente federado 

competente, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na 

gradação da penalidade:     (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)            

Promulgação partes vetadas 

I - ser o infrator reincidente;         (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 
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II - ter a infração ocorrido em ambiente fechado.         (Incluído pela Lei nº 

14.019, de 2020) 

§ 2º A definição e a regulamentação referidas no § 1º deste artigo serão 

efetuadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder 

Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da 

obrigação prevista no caput pelo recolhimento da multa prevista no § 1º deste 

artigo     (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)             Promulgação partes 

vetadas 

§ 3º (VETADO).   (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

§ 4º (VETADO).   (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

§ 5º (VETADO).   (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

§ 6º Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança da multa pelo 

descumprimento da obrigação prevista no caputdeste artigo às populações 

vulneráveis economicamente.    (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)        

Promulgação partes vetadas 

§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de 

pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com 

deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam 

de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração 

médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças 

com menos de 3 (três) anos de idade.   (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

§ 8º As máscaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesanais ou 

industriais.   (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

Há, igualmente, determinação do Poder Público do Distrito Federal 

a respeito da obrigatoriedade do uso de máscaras faciais. 

DECRETO Nº 40.648, DE 23 DE ABRIL DE 2020 

Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do Distrito 

Federal, em razão da pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus. 

Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de 

proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal, em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos 

de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de 

serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e 

comerciais, no âmbito do Distrito Federal, sem prejuízo das recomendações 

de isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades 

sanitárias. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40831 de 26/05/2020) 

§ 1º Recomenda-se à população em geral o uso de máscaras caseiras, segundo 

as orientações do Ministério da Saúde, disponível em www.saude.gov.br. 

§ 2º Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de 

pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial. 


