
 
 

 
 

AO (A) EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA 

DA COMARCA DE POÇOS DE CALDAS/MG. 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO JANUZZI, (qualificação), representado por seus 

advogados infra-assinados, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com 

fundamento nos artigos 127 e 129, inc. III, da Constituição Federal de 1988, apresentar  

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

em face de ANDREA ALMEIDA MAGALHÃES, nos termos dos artigos 61, inc. VI, 

e 66, inc. VI, alínea ‘a’ da Lei Complementar n.º 34/1994, Lei Orgânica do MPMG, 

com o fito de relatar os seguintes fatos que ensejam a atuação do Ministério Público: 

 

1. DOS FATOS 

 

Os médicos subscritos atuam na linha de frente do combate à 

doença da Covid-19 em Poços de Caldas/MG, e, considerando o enfrentamento diário 

da doença e atenção incansável aos inúmeros pacientes, contam com o apoio da 

população para poder manter o trabalho que vem sendo desempenhado. 

Deste modo, acreditam que parte do trabalho consiste em 

informar a população acerca das medidas que funcionam na diminuição do número de 

casos, evitando o colapso do sistema de saúde, seja público, seja privado. 



 
 

 
 

Neste contexto, os médicos subscritores da presente ficaram 

perplexos com as declarações, durante a participação em reunião da Câmara Municipal 

deste município de Poços de Caldas/MG no dia 06.04.2021, da médica Andrea Almeida 

Magalhães, na qual a mesma relatou que “70% das mortes” por covid-19 poderiam ser 

evitadas pelo uso de medicamentos através do que convencionou-se chamar de 

“tratamento precoce” 1: 

 

Neste contexto, necessário destacar o âmbito e alcance da 

referida manifestação, com inegável repercussão na mídia local, conforme se pode 

verificar, por exemplo, do documento anexo (DOC 01), consistente em publicação da 

edição da Mantiqueira, de 08 de abril de 20212: 

 
1 Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=0H_MvckM83A&ab_channel=C%C3%A2maraMunicipaldePo%C3

%A7osdeCaldas > com início a partir do minuto 6:14:17 
2  Disponível em https://www.jornalmantiqueira.com.br/2021/04/07/medica-diz-que-tratamento-

precoce-teria-evitado-ate-70-das-mortes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0H_MvckM83A&ab_channel=C%C3%A2maraMunicipaldePo%C3%A7osdeCaldas
https://www.youtube.com/watch?v=0H_MvckM83A&ab_channel=C%C3%A2maraMunicipaldePo%C3%A7osdeCaldas
https://www.youtube.com/watch?v=0H_MvckM83A&t=22457s


 
 

 
 

 

Ressalta-se, sem qualquer conotação política, mas visando 

puramente a tutela do direito difuso e coletivo à saúde, que o uso de fundamentos 

incertos e não provados, à par de poderem ser aplicados por opção do médico em cada 

caso concreto – em respeito à sua autonomia-, não devem e não podem ser estimulados 

de forma abstrata e geral, indiscriminadamente, porque causam ainda maiores danos ao 

difuso e coletivo Direito à Saúde. 

Ao agir desta forma, a médica em questão atribui aos 

médicos Representantes, que estão atuando na linha de frente do combate sério à 

doença no nosso Município, nos hospitais de campanha e UTIs especializadas, as 

mortes que – caso fossem verdadeiras as elucubrações – poderiam ter sido 



 
 

 
 

evitadas, expondo-os de maneira totalmente inescrupulosa e inadequada, 

prejudicando o trabalho desempenhado até o momento. 

Não há qualquer fundamento ou evidência científica para a 

apresentação de um dado inescrupuloso como este – redução de 70% das mortes – 

que não tem relatos precedentes até mesmo para quaisquer outras doenças. 

Medidas deste jaez, além de em nada ajudar para o combate à 

doença Covid-19, ainda atrapalha os profissionais da saúde atuantes na linha de frente, 

aguerridos na verdadeira luta contra a doença, expondo-os de maneira totalmente 

desnecessária e evitável. 

Neste sentido, vide, por exemplo, caso ocorrido em Santos/SP, 

no qual uma cidadã, com sintomas de frio e tosse seca exigiu do médico a prescrição de 

remédios para o “tratamento precoce”, expondo a figura do mesmo nas redes sociais 

para linchamento público, fato que só foi contido após decisão do juiz nos autos do 

processo n.º 1010084-11.2020.8.26.0562, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Santos/SP (DOC 02). 

Situação semelhante ocorreu no MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 26.024 - DF (2020/0084837-9), no qual a Ministra do STJ, Assusete 

Magalhães extinguiu o processo, sem julgamento de mérito (DOC 03). 

A médica em questão, num ambiente de debate público e fonte 

de informação para população local, defendeu o uso irrestrito, geral e indiscriminado 

de medicamentos para o combate à Covid-19, tais como hidroxicloroquina, ivermectina, 

corticoides, dentre outros, comportamento que incita a população contra os médicos que 

estão atuando de maneira séria no combate à pandemia. 

Cita-se aqui o efeito que tais atitudes provocam na gestão da 

política pública de saúde, tal como ocorrido no município de Belo Horizonte, onde a 

Defensoria Pública teve que entrar com Ação Civil Pública para conter a busca 



 
 

 
 

desenfreada por medicamentos off label, prejudicando os verdadeiros necessitados, 

diante da escassez provocada, obtendo a tutela de urgência favorável na decisão 

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de Belo Horizonte, nos 

autos 5046681-33.2020.8.13.0024 (DOC 04). 

Além disto, lecionou contra as medidas de distanciamento 

social, defendendo que houve aumento no número de casos no município, em 

decorrência do que ela convencionou chamar de “lockdown”, em 231%, conforme se 

verifica do vídeo supracitado, na posição 07:08:48. 

Importante destacar que, no momento, nossa a cidade de Poços 

de Caldas/MG passa pelo pior cenário até aqui, do enfrentamento da Covid-19, com 

leitos totalmente ocupados3, em meio à notícia de primeiras mortes decorrentes da 

doença à espera por um leito em UTI e de intensas aglomerações clandestinas4: 

 

 
3 Disponível em https://pocosdecaldas.mg.gov.br/covid-19/> Acesso em 13/04/2021, às 16:32; 
4 Disponível em https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/04/12/policia-militar-e-prefeitura-

dispersam-aglomeracao-com-mais-de-mil-pessoas-na-rampa-de-voo-livre-de-pocos-de-caldas-mg.ghtml> 

acesso em 13/04/2021, às 20:15; 

https://pocosdecaldas.mg.gov.br/covid-19/
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/04/12/policia-militar-e-prefeitura-dispersam-aglomeracao-com-mais-de-mil-pessoas-na-rampa-de-voo-livre-de-pocos-de-caldas-mg.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/04/12/policia-militar-e-prefeitura-dispersam-aglomeracao-com-mais-de-mil-pessoas-na-rampa-de-voo-livre-de-pocos-de-caldas-mg.ghtml


 
 

 
 

Não se pode negar, conforme defendido pela própria médica, em 

sua fala, que o médico é dotado de autonomia para cuidar de seus pacientes, mas é de 

extrema importância destacar que essa autonomia é dada caso a caso – e não em 

abstrato, em caráter geral, como que uma receita predeterminada para todos os 

indivíduos, que pode causar inúmeros transtornos, como vem realmente acontecendo. 

Destarte, é necessário pautar-se pelo princípio da precaução, 

assegurando medidas não científicas, não subjugadas ao crivo do binômio eficácia-

segurança, não sejam indiscriminadamente estimuladas à população em geral, sob pena 

de ofensa ao Direito Difuso e Coletivo à Saúde. 

2. DAS CONSIDERAÇÕES CIENTÍFICAS 

Ocorre que não há qualquer fundamento seguro para 

fundamentar o posicionamento adotado e propalado pela médica supracitada, sendo 

contrário, ainda, às determinações de todas as entidades sérias para o combate ao 

avanço desenfreado da doença, conforme se verifica da Carta dos Médicos do Brasil à 

Nação (DOC 05), cujo trecho se reproduz a seguir: 

 

O documento intitulado “Informativo Conjunto Da Associação 

Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira De Infectologia (SBI) Sobre 

Vacinação E Tratamento Farmacológico Preventivo” (DOC 06) ressalta: 



 
 

 
 

 

Em pesquisa às fontes citadas pela referida médica, Andrea, 

verificou-se que o grupo por ela mencionado, denominado “médicos pela vida” 

publicou um manifesto, o qual foi checado pela Agência Lupa5, que concluiu ter o 

manifesto se utilizado de argumentos falsos. Vide: 

 

O Conselho Nacional de Saúde emitiu a Recomendação n.º 42, 

do CNS (DOC 07) para suspenção imediata das Orientações, do Ministério da Saúde 

para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19, 

como ação de enfrentamento relacionada à pandemia do novo coronavírus. 

 
5 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/02/23/anuncio-medicos-pela-vida-covid-19/. 
Acesso em 12/04/2021 às 20:32. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/02/23/anuncio-medicos-pela-vida-covid-19/


 
 

 
 

Mesmo quando não se coloca contra o uso do chamado 

“tratamento precoce”, o CFM ressalta ser de responsabilidade do médico, com o 

consentimento livre e informado do paciente (DOC 08), o qual só pode ser assim 

considerado aquele no qual o médico responsável ressalta não haver nenhum resultado 

seguro. Vide trecho da conclusão do parecer: 

 

   Ou seja, o próprio CFM admite que o médico é obrigado a 

informar que não há – até o momento – comprovação científica do benefícios do uso do 

denominado “tratamento precoce” ou qualquer outra denominação que se queira dar à 

prática. 

   Não há como se admitir, via transgressa, que o uso 

indiscriminado de drogas combinadas, como as sugeridas no vídeo em questão, deve ser 

estimulado e que pouparia cerca de 70% das vidas perdidas até aqui, imputando aos 

médicos que atuam na linha de frente como irresponsáveis! 

Diversos estudos colacionados em anexo indicaram não ser 

possível concluir o benefício dessas drogas para o combate da doença, podendo ser 

trazidos à baila alguns deles, por sérias instituições médicas do Brasil. 

A Sociedade Brasileira de Pneumologia posiciona-se contra a 

existência, hoje, de um tratamento precoce. Vide aqui:  



 
 

 
 

 

https://www.boasaude.com.br/noticias/13398/sociedade-

brasileira-de-pneumologia-diz-que-nao-existe-xtratamento-

precocex-da-covid-19-com-eficacia-e-seguranca-

comprovadas.html 

A Sociedade Brasileira De Medicina De Família E Comunidade 

também se posicionou aqui: https://www.sbmfc.org.br/noticias/posicionamento-sobre-a-

pandemia-de-covid19/. 

O próprio médico autor de um estudo que, inicialmente, se 

mostrava posicionado ao uso dos medicamentos citados, após novas análises, admitiu a 

ineficácia do tratamento6. 

Não se condena, aqui, a atitude de o médico atuar da forma 

como reputar necessário, com base em seus estudos, para o combate da doença no caso 

específico, mas o que se condena, em verdade, é o estímulo aberto ao uso irrestrito 

destes medicamentos sem comprovação de eficácia e com contraindicação por entidades 

sérias. 

Importante destacar que não se trata de argumento de falácia de 

autoridade, mas sim o primado do princípio da precaução, de acordo com o qual, em 

não se constatando a presença do binômio eficácia – segurança, necessário ficar com 

 
6 Disponível em 

<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/01/20/interna_internacional,1230779/medico-

frances-que-defendia-cloroquina-admite-ineficacia-do-medicamento.shtml> acesso em 14/04/2021, às 

09:15; 

https://www.boasaude.com.br/noticias/13398/sociedade-brasileira-de-pneumologia-diz-que-nao-existe-xtratamento-precocex-da-covid-19-com-eficacia-e-seguranca-comprovadas.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/13398/sociedade-brasileira-de-pneumologia-diz-que-nao-existe-xtratamento-precocex-da-covid-19-com-eficacia-e-seguranca-comprovadas.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/13398/sociedade-brasileira-de-pneumologia-diz-que-nao-existe-xtratamento-precocex-da-covid-19-com-eficacia-e-seguranca-comprovadas.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/13398/sociedade-brasileira-de-pneumologia-diz-que-nao-existe-xtratamento-precocex-da-covid-19-com-eficacia-e-seguranca-comprovadas.html
https://www.sbmfc.org.br/noticias/posicionamento-sobre-a-pandemia-de-covid19/
https://www.sbmfc.org.br/noticias/posicionamento-sobre-a-pandemia-de-covid19/
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/01/20/interna_internacional,1230779/medico-frances-que-defendia-cloroquina-admite-ineficacia-do-medicamento.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/01/20/interna_internacional,1230779/medico-frances-que-defendia-cloroquina-admite-ineficacia-do-medicamento.shtml


 
 

 
 

as medidas que não exponham a risco a saúde (art. 6º e 196 da CF/88) e a vida (art. 5º, 

caput CF/88) dos indivíduos. 

Considerando o trabalho árduo e incansável de médicos que 

atuam na linha de frente das UTIs dos hospitais da cidade, deve ser adotadas as medidas 

jurídicas cabíveis para assegurar a fruição do direito difuso e coletivo à saúde, bem 

como todos aqueles a ele inerentes, nos seguintes termos. 

3. DO DIREITO 

Necessário destacar que os deveres do Estado para com a saúde 

não excluem o das pessoas, das famílias, empresas e da sociedade, conforme disposto 

no art. 2º, §2º, da Lei Federal n.º 8.080/90: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

O Direito à Saúde deve ser aferido tanto no âmbito físico, 

quanto mental ou ainda social dos indivíduos, de modo que tal direito confere ao Estado 

um âmbito de prevenção de doenças, responsabilizando-se não apenas por manter o 

indivíduo são, mas também por evitar que ele se torne doente7, fazendo com que surja o 

direito difuso de todos em viver em um ambiente sadio8, conforme citados pelo 

professor Luiz Henrique Zouein. 

Além disto, o direito à Saúde é previsto no rol de direitos sociais 

da Constituição Federal de 1988, art. 6º, configurando parte integrante dos direitos 

fundamentais consagrados. 

 
7 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 701. 
8 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 889. 



 
 

 
 

Foi sedimentado dentre os artigos 196 a 200 da CF/88, 

capitaneado da seguinte forma: 

  Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

No âmbito internacional, o Protocolo de San Salvador, em seu 

art. 10, item 2, alínea ‘e’, dispõe sobre o dever dos Estados Partes comprometerem-se 

com: 

1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do 

mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. 

2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados Partes 

comprometem‑se a reconhecer a saúde como bem público e, 

especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir este 

direito: 

[...]; 

 e. Educação da população sobre prevenção e tratamento dos 

problemas da saúde; e[...] 

 

Para André de Carvalho Ramos, há duas facetas inerentes ao 

Direito à Saúde no que diz respeito ao Estado, uma de abstenção e outra face 

prestacional, para quem9: 

 

“Do ponto de vista da faceta de abstenção, há o direito individual de 

não ter sua saúde colocada em risco, bem como há o direito de não 

ser obrigado – em geral – a receber um determinado tratamento. 

 
9 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 890. 



 
 

 
 

Assim, a pessoa tem o direito à autodeterminação sanitária, que 

consiste na faculdade de aceitar, recusar ou interromper 

voluntariamente tratamentos médicos. Esse direito exige que seja 

dada ao indivíduo toda a informação necessária, para que a recusa 

ou o consentimento seja livre e esclarecido. Excepcionalmente, o 

direito de recusa de tratamento pode ser superado, em uma 

ponderação de direitos, com o direito à saúde de outros, como se vê 

em casos de epidemias. Do ponto de vista prestacional, o direito à 

saúde habilita a pessoa a exigir um tratamento adequado por parte do 

Estado, 

 

É essencial para que as pessoas possam aceitar e dar seu livre e 

informado consentimento, que o ambiente de debates não seja poluído com 

desinformação, devendo haver o combate às “fake news”. 

 

No âmbito do Judiciário brasileiro, temos o exemplo do TJRS, 

em que o juiz o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de 

Porto Alegre/RS, acolhendo pedido de Tutela de Urgência em sede de Ação Popular, 

determinou a suspensão dos efeitos da Nota Técnica 01/2020, da Secretaria Municipal 

da Saúde da Capital, que regulamentava a dispensação e distribuição dos medicamentos 

Ivermectina, Azitromicina, Hidroxicloroquina e Cloroquina para fins de tratamento 

precoce da Covid-19 — o chamado "kit covid" (DOC 08). 

 

Até mesmo o próprio Conselho Federal de Medicina, CFM, em 

parecer exarado no PROCESSO-CONSULTA CFM nº 8/2020 (PARECER CFM nº 

4/2020) – DOC 09, destacou que, mesmo na opção de uso pelo medicamento, a critério 

do médico, no caso específico, deve o paciente ser cientificado de que não há estudos 

seguros que permitam concluir sobre a eficácia do medicamento.  

 



 
 

 
 

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia endossa o 

posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia (DOC 10), sendo necessário 

destacar do documento publicado que: 

“Ainda que a Medicina diga respeito a todos os seres humanos, 

essa prática é reservada apenas para profissionais que dedicam 

anos das suas vidas para estudos e aprimoramento. Pode ser 

difícil para não médicos compreender que a ciência médica não 

é precisa como a matemática, nem tão pouco segue leis rígidas 

publicadas em códigos. Mas os médicos estão acostumados 

com isso, fazem esforços constantes para separar o joio do 

trigo, e procuram oferecer o melhor aos seus pacientes, mesmo 

enfrentando, frequentemente, condições de trabalho adversas.” 

 

Nas recomendações cuja cópia segue anexa (DOC 11), a 

Sociedade Brasileira de Infectologia alertou não recomendar o uso de tais 

medicamentos. Vide trecho: 

 

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira editou Nota 

Técnica (DOC 12), enfatizando: 



 
 

 
 

 

Ainda neste sentido a Infectious Diseases Society of America 

(IDSA)10:  

 

 

 

Outra não foi a saída adotada pela Lei Geral da Pandemia, como 

ficou conhecida a Lei Federal n.º 13.979/2020, que em seu art. 3º dispõe, in verbis: 

 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional de que trata esta Lei, as 

autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, 

entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 

14.035, de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

[...] 

 
10 Disponível em < https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-

management/> acesso em 14/04/2021, às 10:31. 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/


 
 

 
 

III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual; 

(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver 

 

A normatização da responsabilidade civil no ordenamento 

jurídico pátrio visa coibir não só os atos ilícitos (art. 186, CC), mas também os lícitos 

praticados com abuso, nos termos do art. 187, do mesmo Código: 

 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 

ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 

seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes. 

 

Em ambos casos, fica o agente obrigado a reparar o dano 

causado, nos termos do art. 927 e seu parágrafo único do Código Civil. 

 

No caso em tela. S.m.j., a médica em questão não observou o 

dever legal de cuidado, recomendando genérica e abstratamente, de forma 

indiscriminada, o uso de medicamentos sem eficácia comprovada ao combate à doença 

Covid-19, causando danos aos Representantes, ao afirmar que 70% das mortes seriam 

evitadas pelo seu uso, imputando aos mesmos a dolorosa morte dessas pessoas. 

 

Em tese, houve desrespeito às regras trazidas pela Lei Geral da 

Pandemia, sendo hipótese de responsabilização, caso se apure que houve transgressão, 

nos termos do art. 3, §4º da supracitada lei, in verbis: 

 



 
 

 
 

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 

previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará 

responsabilização, nos termos previstos em lei. 

 

Deve ficar aqui registradas as condolências dos Representantes a 

todos os familiares de cada uma de todas as mortes ocorridas, não só em nosso 

município, mas em todo o mundo, sendo que primam, de forma aguerrida, para que 

outras mortes sejam evitadas, sendo a presente medida um auxilio para que isso ocorra, 

para além das batalhas que estão sendo travadas na séria linha de frente dos hospitais da 

cidade, seja do Hospital de Campanha, seja da Santa Casa, seja da Unimed. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a apreciação por este D. Órgão 

Ministerial, para instauração do competente Inquérito Penal, se reputar necessário, para 

instrução de futura Ação Penal, Acordo de Não Persecução Penal, ou, ainda, Transação 

Penal. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

OLIVIER A. F. DOURDIN                    GUILHERME V. DE MAGALHÃES                  

         OAB/MG 113.174                            OAB/MG 168.655  


