
 
 

EXMO. SR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS - PROCURADOR-GERAL         
DA REPÚBLICA. 
 
 
 

 
 

MARCELO RIBEIRO FREIXO, brasileiro, Deputado Federal, portador da identidade         

parlamentar nº 56315, com endereço no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos            
Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 725, Anexo 4, Brasília - DF, CEP             

70160-900, vem, respeitosamente, a V. Exª., com base no art. 127, caput e 129, I da                
Constituição da República e art. 46, p.ú., III da Lei Complementar nº 75/1993,             

oferecer a presente 

 
 

REPRESENTAÇÃO 
 
 
 

em face de EDUARDO PAZUELLO, Ministro de Estado de Saúde, para que sejam             

apurados os fatos a seguir descritos e, ao final, sejam adotadas as medidas             
cabíveis, para a responsabilização dos agentes responsáveis pelas condutas que se           

passa a narrar. 

 
 

DOS FATOS. 
 

 

Com a saída do Ministro Nelson Teich, em 15 de maio de 2020, o general               
Eduardo Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde, embora a          



 
publicação no Diário Oficial da União tenha ocorrido apenas no dia 03/06/2020.            

Apenas quatro meses depois, em setembro, foi confirmado como efetivo no cargo.  
 

Desde então, o Eduardo Pazuello tem retardado e, até mesmo, deixado de            

praticar condutas efetivas para diminuir a exposição da saúde da população           
brasileira ao risco de contaminação de Covid-19, o que tem resultado no aumento             

do número de mortes por Covid-19, por corroborar sua crença pessoal e a do              
Presidente da República de que:  

 

1. cloroquina/hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina são "cientificamente      
comprovados no tratamento da Covid-19" e, por esta razão, retardou a           

adoção de outras medidas;  
 

2. não há comprovação científica sobre a eficácia da vacina, portanto, todos os            

procedimentos para aquisição da própria vacina e seus insumos estão          
atrasados e não há plano de vacinação para a população brasileira, apenas            

se sabe que "será no dia D, na hora H".  
 

No recente e gravíssimo caso de Manaus, com o ápice da falta de oxigênio,              

retardou a compra de oxigênio, mesmo sabendo da escassez do insumo dias antes,             
e submeteu a população manauara a risco de morte ao reiterar orientação do             

"tratamento precoce" (cf. orientação do Ministério da Saúde para o uso de            
cloroquina e azitromicina, Doc. 1) e ao afirmar que o crescente número de casos              

também se dava em razão da umidade do local1. 

 
É possível cogitar o dolo na conduta omissiva de Eduardo Pazuello, quando o             

mesmo deixou de adquirir oxigênio para os hospitais de Manaus, sabendo com            
antecedência da escassez do insumo, e quando deixou de adotar medidas para            

1 Tal afirmação foi feita na live com o Presidente Jair Bolsonaro no dia 14/01/2021, no minuto 22:45', 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-tTgxztuqTs&feature=youtu.be e em 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1590679807791705&id=211857482296579. Acesso em 
15 de jan. 

https://www.youtube.com/watch?v=-tTgxztuqTs&feature=youtu.be
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1590679807791705&id=211857482296579


 
aquisição da vacina e insumos necessários para sua aplicação, tendo em vista que             

é especialista em logística. 
 

Parcela dessas condutas já foram denunciadas ao Ministério Público Federal,          

conforme Procedimento nº PR-DF-00002395/2021. No entanto, a presente        
representação denuncia possíveis condutas criminosas supostamente praticadas       

pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 
 

É necessário e urgente que o Parquet instaure procedimento para apurar a            

existência de eventual conduta capaz de ensejar responsabilização criminal e/ou          
civil-administrativa de Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde e/ou de outros agentes,           

públicos ou não, que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para a prática das             
condutas narradas e/ou apuradas decorrentes dessa representação. 

Pelo exposto, requeiro o recebimento desta Representação e seu devido          

processamento, para que, ao final, sejam apuradas as notícias aqui relatadas e            
apresentadas as medidas cabíveis. 

 

Brasília, 15 de Janeiro de 2021. 

  

 

 

 


