
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, DOUTOR 

AUGUSTO ARAS  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

ALESSANDRO VIEIRA, brasileiro, casado, Senador da República, RG 811924, SSP/SE, CPF 
719.437.905-82, com endereço profissional no Senado Federal, Anexo II, Gabinete 08, 
Brasília/DF, endereço eletrônico sen.alessandrovieira@senado.leg.br, vem, respeitosamente, nos 
termos dos arts. 5º, XXXIV, "a", 37, § 4º e 129 da Constituição Federal, além do art. 14 da  Lei 
nº 8.429, de 1992, formalizar:  

 
 

REPRESENTAÇÃO  
 
 
 

em face do Sr. EDUARDO PAZUELLO, Ministro de Estado da Saúde, contra ato ilegal e 

lesivo à moralidade pública e em razão da provável prática de ato de improbidade administrativa, 

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 
 
  
I - DOS FATOS 

 

 Na página oficial do Governo Federal1, consta notícia sobre o lançamento de aplicativo 

denominado "TrateCOV", que seria destinado a auxiliar médicos no diagnóstico da Covid-19. 

Referido sítio eletrônico apresenta as seguintes informações: 
                                                
1 https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/tratecov-aplicativo-auxilia-medicos-no-
diagnostico-da-covid-19.  



"Para auxiliar os profissionais de saúde na coleta de sintomas e sinais de 
pacientes visando aprimorar e agilizar os diagnósticos da Covid-19, o 
Ministério da Saúde desenvolveu o aplicativo TrateCOV. Seja 
presencialmente ou por teleconsulta, a plataforma traz autonomia aos 
profissionais de saúde habilitados para encaminhar o atendimento e 
resposta adequados para o paciente de acordo com cada caso. 

A plataforma traz ao médico cadastrado um ponto a ponto da doença, 
guiado por rigorosos critérios clínicos, que ajudam a diagnosticar os 
pacientes com mais rapidez. Depois disso, o TrateCOV sugere algumas 
opções terapêuticas disponíveis na literatura científica atualizada, 
sugerindo a prescrição de medicamentos. Assim, o diagnóstico sai mais 
rápido e o tratamento tem início precocemente, contribuindo na redução 
de internações e óbitos por Covid-19. 

Teste em Manaus 

Diante do cenário epidemiológico atual, a capital do Amazonas foi 
escolhida para estrear o TrateCOV. A prefeitura de Manaus, com apoio 
do Governo do Amazonas, está em processo de exportação do cadastro 
dos médicos para a plataforma. Até o momento, 342 profissionais já 
foram habilitados. 

Além disso, serão instaladas tendas ao lado dos postos de saúde em 
Manaus, onde profissionais serão capacitados para utilizar a ferramenta e 
atender rapidamente aos pacientes que chegam às unidades com sintomas 
de Covid-19. 

Assim que terminar o processo de cadastro e capacitação, o TrateCOV 
entrará em ação para auxiliar os médicos de todas as unidades de saúde 
do município. Depois desta experiência, o aplicativo poderá ser ampliado 
para outras regiões do País." 

 Diante da disponibilização do aplicativo, o Conselho Federal da Medicina divulgou 

preocupante nota à imprensa nos seguintes termos: 

"Após análise feita por conselheiros e assessores técnicos e jurídicos 

sobre o aplicativo TrateCov, recém lançado para auxiliar as equipes na 

coleta de sintomas e sinais de pacientes possivelmente infectados pela 

covid-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) alertou ao Ministério 

da Saúde sobre as seguintes inconsistências da ferramenta: 

• Não preserva adequadamente o sigilo das informações; 

• Permite seu preenchimento por profissionais não médicos; 



• Assegura a validação científica a drogas que não contam com esse 

reconhecimento internacional; 

• Induz à automedicação e à interferência na autonomia dos 

médicos; 

• Não deixa claro, em nenhum momento, a finalidade do uso dos 

dados preenchidos pelos médicos assistentes. 

Diante do exposto, o CFM pediu ao Ministério da Saúde a retirada 

imediata do ar do aplicativo TrateCov." 

 

O lançamento do aplicativo pelo Ministério da Saúde, recomendando, uma vez mais, o 

uso de drogas cuja eficácia não é reconhecida pela comunidade científica internacional, ainda 

mais em Manaus, cidade brasileira atualmente mais afetada pela pandemia, constitui gravíssima 

conduta por parte do Chefe da Pasta. 

Não se trata, como é sabido, de fato inédito. 

Em outras ocasiões e também formalmente, o estímulo ao uso de medicamentos sem 

comprovada utilidade para os que estão acometidos de Covid tem contribuido para aumentar a 

desinformação entre os cidadãos brasileiros. 

Mais ainda. O lançamento do aplicativo coloca em risco a vida de pacientes e a 

necessária autonomia profissional dos médicos do país, que devem ser livres para elegerem 

tratamento com embasamento científico. 

Em nosso sentir, esse cenário impele uma atuação iminente do Ministério Público para 

que a conduta do representado seja devidamente investigada.  

 

II - DO DIREITO  

 

Da potencial violação do princípio da moralidade e da virtual configuração de ato de 

improbidade administrativa 

  

 Há tempos a doutrina pátria vem se debruçando sobre o conceito de moralidade 

administrativa, valor de primeiríssima ordem que permeia todo o Direito Administrativo e que 

tem raízes constitucionais, das quais se falará adiante. 



Entre os que têm se dedicado a estudar o tema, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho 

leciona que “não cabe à Administração fazer o que quer, livre da tutela legal ou liberta do 

controle jurisdicional, indiferente a princípios condicionantes”2, uma vez que essas motivações 

não encontram sustentação no interesse público.  

Observa-se, dessa maneira, uma inequívoca relação entre a moralidade e a consecução 

dos fins de interesse público. O conceito de moralidade administrativa ainda é vinculado, por 

consagrados autores como Hely Lopes Meirelles, ao conceito de “bom administrador”, 

considerando-se que “ao ato legal deve juntar o honesto e o conveniente aos interesses gerais”3  

A Constituição Federal não só menciona a moralidade como um dos princípios da 

Administração Pública no caput de seu art. 37, como também oferece instrumentos para reparar 

os prejuízos causados pela sua inobservância.  

Tamanha é a importância que a moralidade possui para o nosso ordenamento e para o 

funcionamento da máquina pública, que é trazida pela Carta Constitucional a sanção a agentes 

públicos que incorrerem em condutas de improbidade administrativa.  

Recorda-nos Odete Medauar que a probidade é uma decorrência do princípio da 

moralidade administrativa, de modo que atentar contra os princípios da Administração Pública 

constitui, inclusive, ato de improbidade administrativa, como estabelecido pelo art. 11 da Lei 

8.429/92.  

Ainda segundo um dos maiores administrativistas do país, o Professor José dos Santos 

Carvalho Filho, “o princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os 

preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.”4  

O cenário descrito no tópico anterior representa mais uma temerária atuação do Ministro 

de Estado da Saúde, que deveria zelar pela saúde de todos os brasileiros, em especial dos 

amazonenses, e, ao revés, empenha recursos humanos e financeiros para lançar plataforma que 

induz médicos e pacientes ao uso de drogas que não apresentam eficácia comprovada para o 

tratamento da Covid-19. 

Não é licíto ao Governo estimular tratamentos sem substrato científico e tampouco 

empenhar recursos já escassos para fazê-lo. 
                                                
2  SOBRINHO, Manoel de Oliveira Franco. O princípio constitucional da moralidade administrativa. 2. ed. 
Curitiba: Genesis, 1993, p. 23. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 79-80.  
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p. 19. 



A conduta do Sr. Eduardo Pazuello, em tese, atenta contra a observância dos princípios 

da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal, podendo 

mesmo configurar ato de improbidade administrativa.   

 De tal feita, faz-se mister que a Douta Procuradoria Geral da República investigue a 

conduta do representado, exercendo munus constitucional tão importante para a preservação da 

ordem constitucional democrática em um momento em que o país se encontra devastado pelas 

consequências da pandemia.  

 

III - DO PEDIDO  

 

Ante o exposto, requer a adoção das providências legais com o objetivo de apurar as 

potenciais infrações perpetradas pelo representado, adotando-se, posteriormente, as sanções 

cabíveis. 

 

 

Nesses termos, 

pede deferimento.  

 

Brasília, 21 de janeiro de 2021.  

 

 

 
Senador ALESSANDRO VIEIRA 

 (CIDADANIA/SE)  

 


