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O  Ministério Público Federal (MPF) no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
vem à presença de Vossa Excelência manifestar-se nos seguintes termos.

 I Da petição inicial e contestação

 1. A  Defensoria Pública da União (DPU) propôs ação civil  pública em face do  Conselho
Federal de Medicina (CFM) da qual se destacam os seguintes elementos:

• os pedidos de (a) suspensão da eficácia do parecer 4/2020 do CFM e que o Conselho oriente
ostensivamente a comunidade médica e a população em geral sobre a ineficácia de cloroquina e
hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19 ressaltando a possibilidade de infração ética dos
profissionais que vierem a prescrever tal tratamento, (b) condenação do réu a pagar indenização:
(b.1)  por  danos morais  coletivos  (b.2)  por  danos morais  aos  familiares  de  parentes  que  foram
tratados com cloroquina e hidroxicloroquina e por isso não receberam o tratamento adequado e
vieram a falecer ou tiveram seu quadro de saúde piorado e vieram a falecer, (b.3) por danos morais
às  pessoas  que  foram  tratadas  com  cloroquina  ou  hidroxicloroquina  e  (b.4)  pelo  custeio  do
tratamento das pessoas mencionadas acima;

• sob o ponto de vista de instrução probatória a autora fundamenta os pedidos em uma série de
documentos  produzidos  por  órgãos  públicos  assim  como  artigos  científicos  sobre  o  uso  de
cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19;

• sob o ponto de vista da valoração jurídica de conduta argumenta que o parecer editado pelo
réu é ilegal e causa de violação de direitos, em particular pela: (a) violação da obrigação do CFM
em zelar pelo desempenho ético da medicina, (b) violação da obrigação do médico em aprimorar
continuamente  seus  conhecimentos  e   usar  o  melhor  do  progresso  científico  em  benefício  do
paciente e da sociedade, (c) ofensa ao direito de acesso à informação nos cuidados de saúde, (c)
ofensa ao princípio da dignidade humana, (d) ofensa ao princípio de maximização de benefícios e
redução de danos aos pacientes, sujeitos de pesquisa e outros indivíduos afetados (e) promoção de
medicamentos ineficazes contra o coronavírus, de onde decorreriam danos de ordem material  e
moral.

 2. O CFM ofereceu contestação da qual se destacam os argumentos seguintes:

• sob o ponto de vista de instrução probatória: (a) a lisura de sua conduta ao tomar iniciativas
durante  a  pandemia  entre  as  quais  está  a  vedação  do  uso  indiscriminado  de  cloroquina  e
hidroxicloroquina  na  forma  inalável,  limitando  seu  uso  ao  protocolo  oficial  de  pesquisas  e  a
provocação  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA) para  determinar  a
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obrigatoriedade  de  receita  médica  para  a  compra  de  cloroquina  e  hidroxicloroquina,  (b)  que  a
pandemia decorrente do COVID-19 envolve moléstia e agente patológico inéditos, não existindo
tratamento  ou  medicamento  com  comprovação  científica  inconteste,  em  especial  quanto  a
prevenção e ao tratamento da doença na fase inicial,  (c) a existência de controvérsia no âmbito
científico sobre a utilização de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19;

• sob o ponto de vista da valoração jurídica de conduta afirma que: (a) o uso de cloroquina e
hidroxicloroquina não é recomendado pelo  CFM mas que pode ser considerado pelo profissional
médico, (b) o parecer impugnado da ação está fundamentado na autonomia do médico e do paciente
na utilização de medicamentos  e procedimentos,  sempre sob o manto do consentimento livre e
esclarecido, (c) que a prescrição de hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento de COVID-19 se
enquadra na situação regular de uso off-label de medicamentos, (d) não há conduta antijurídica por
parte  do CFM e portanto não há  dano a ser  indenizado.  Subsidiariamente  impugna o valor  da
indenização pleiteado pela DPU.

 II Uma observação preliminar e alguns elementos de instrução probatória

 3. Está claro que o objeto da presente ação repousa na impugnação do parecer 4/2020 do CFM
e  nas  consequências  jurídicas  dele  decorrentes.  O referido  parecer  “propõe  considerar”  (sic)  o
tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina em situações
diversas como pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico, pacientes com sintomas
importantes mas ainda com necessidade de cuidados intensivos e uso compassivo em pacientes
críticos. O parecer afirma ainda que não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina
ou hidroxicloroquina em pacientes portadores da COVID-19.1

 4. Desde logo cabe aqui uma observação preliminar sobre a extensão do presente parecer. Não
se  fará  aqui  nenhuma  valoração  sobre  a  profilaxia  e  tratamento  do  COVID-19  em  si  ou  da
prevalência de tais ou quais artigos científicos sobre tal tema. Uma eventual incursão dessa ordem
certamente  demandaria  instrução  probatória  exauriente  e  a  intervenção  de  expertise  que  não  é
necessária nem possível a esta altura do processo judicial. Será feita, sim, a valoração de elementos
probatórios existentes à luz do regime jurídico em vigor e como o parecer impugnado se situa nesse

1 “Com  base  nos  conhecimentos  existentes  relativos  ao  tratamento  de  pacientes  portadores  de  COVID-19  com
cloroquina e  hidroxicloroquina,  o  Conselho  Federal  de  Medicina propõe considerar:  a)  Considerar  o  uso em
pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses (como
influenza, H1N1, dengue), e que tenham confirmado o diagnóstico de COVID 19, a critério do médico assistente,
em decisão compartilhada com o paciente, sendo ele obrigado a relatar ao doente que não existe até o momento
nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga para o tratamento da COVID 19, explicando os efeitos
colaterais possíveis, obtendo o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares, quando for o caso;
b)  Considerar  o  uso  em  pacientes  com  sintomas  importantes,  mas  ainda  não  com  necessidade  de  cuidados
intensivos, com ou sem necessidade de internação, a critério do médico assistente, em decisão compartilhada com o
paciente,  sendo o  médico  obrigado  a  relatar  ao  doente  que  não  existe  até  o  momento  nenhum trabalho  que
comprove o benefício do uso da droga para o tratamento da COVID 19, explicando os efeitos colaterais possíveis,
obtendo o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares, quando for o caso; c) Considerar o uso
compassivo em pacientes críticos recebendo cuidados intensivos, incluindo ventilação mecânica, uma vez que é
difícil imaginar que em pacientes com lesão pulmonar grave estabelecida, e na maioria das vezes com resposta
inflamatória sistêmica e outras insuficiências orgânicas, a hidroxicloroquina ou a cloroquina possam ter um efeito
clinicamente importante; d) 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; e)
Diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia, não cometerá infração ética o
médico que utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina, nos termos acima expostos, em pacientes portadores da
COVID-19”.

BRASIL.  Conselho  Federal  de  Medicina.  Brasília:  Conselho  Federal  de  Medicina,  2020.  Disponível  em:
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4>.
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regime.

 5. Nos parágrafos abaixo serão apontados alguns elementos que o MPF reputa particularmente
relevantes na consideração do tema tratado nos presentes autos. Esses elementos serão retomados
posteriormente na abordagem jurídica. Nesse sentido se destacam: 

• as diretrizes de terapêutica do tratamento de COVID-19 da Organização Mundial da Saúde
(OMS) nas quais consta  forte recomendação contrária ao uso de hidroxicloroquina ou
cloroquina para o tratamento de COVID-19. Essa recomendação se aplica a pacientes com
qualquer  grau  de  severidade  da  doença  e  com qualquer  duração  de  sintomas.  Algumas
conclusões da OMS são: (a) a hidroxicloroquina ou cloroquina provavelmente não reduzem
a  mortalidade  ou  a  ventilação  mecânica  e  (b)  podem  não  reduzir  a  duração  da
hospitalização, (c) a evidência científica não exclui o potencial de um pequeno aumento do
risco de morte e ventilação mecânica com hidroxicloroquina, (d) seu efeito sobre o tempo
para  resolução  dos  sintomas,  internação  hospitalar  e  duração  da  ventilação  mecânica
permanece incerto, (e) a hidroxicloroquina pode aumentar o risco de diarreia e náuseas e
vômitos, um achado consistente com evidências de seu uso em outras condições. Diarréia e
vômitos  podem  aumentar  o  risco  de  hipovolemia,  hipotensão  e  lesão  renal  aguda,
especialmente em locais onde os recursos de saúde são limitados, (e) é incerto se e em que
grau a hidroxicloroquina aumenta ou não o risco de toxicidade cardíaca, incluindo arritmias
com risco de vida, (f) análises de subgrupos não indicaram modificação de efeito com base
na gravidade da doença, (g) também foram revisadas as evidências comparando o uso de
hidroxicloroquina mais azitromicina versus hidroxicloroquina isolada. Não houve evidência
de  que  a  adição  de  azitromicina  tenha  modificado  o  efeito  da  hidroxicloroquina  para
qualquer desfecho (certeza muito baixa)”.1 

Vale acrescentar que previamente a essa recomendação a OMS havia avaliado a eficácia de
tais  medicamentos  –  num  estudo que  envolve  mais  de 100 países  sendo que  60  deles
contavam com apoio ativo da OMS – e os excluiu do estudo tendo em vista a sua ineficácia
em reduzir a mortalidade de pacientes hospitalizados com COVID-19;2 

1 A recomendação feita pela OMS com relação à hidroxicloroquina foi feita em 17 de dezembro de 2020. O trecho
mencionado acima provém de tradução livre da versão de 14 de janeiro de 2022 que segue: “We recommend not to
use hydroxychloroquine or chloroquine (strong recommendation against). Remark: This recommendation applies to
patients with any disease severity and any duration of symptoms […] Hydroxychloroquine and chloroquine probably
do not reduce mortality or mechanical ventilation and may not reduce duration of hospitalization. The evidence
does  not  exclude  the  potential  for  a  small  increased  risk  of  death  and  mechanical  ventilation  with
hydroxychloroquine. The effect on other less important outcomes, including time to symptom resolution, admission
to hospital, and duration of mechanical ventilation, remains uncertain. Hydroxychloroquine may increase the risk of
diarrhoea and nausea/vomiting; a finding consistent with evidence from its use in other conditions. Diarrhoea and
vomiting may increase the risk of hypovolaemia, hypotension and acute kidney injury, especially in settings where
health care resources are limited. Whether or not and to what degree hydroxychloroquine increases the risk of
cardiac  toxicity,  including  life-threatening  arrhythmias,  is  uncertain.  Subgroup  analyses  indicated  no  effect
modification  based  on  severity  of  illness  (comparing  either  critical  vs  severe/nonsevere  or  non-severe  vs
critical/severe) or age (comparing those aged < 70 years vs older). Further, the cumulative dose and predicted Day
3 serum trough concentrations did not modify the effect for any outcome. Therefore, we assumed similar effects in
all  subgroups.  We  also  reviewed  evidence  comparing  the  use  of  hydroxychloroquine  plus  azithromycin  vs
hydroxychloroquine  alone.  There  was  no  evidence  that  the  addition  of  azithromycin  modified  the  effect  of
hydroxychloroquine for any outcome (very low certainty)”.

World  Health  Organization.  Therapeutics  and  COVID-19.  Living  Guideline,  2022.  Disponível  em:
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.1>

2 World  Health  Organization.  Coronavirus  Disease  (COVID-19):  Solidarity  Trial  and  Hydoxychloroquine,  2020.
Disponível  em:  <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-
hydroxychloroquine>
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• as diretrizes de terapêutica do tratamento de COVID-19 da Organização Mundial da Saúde
(OMS) nas  quais  consta  forte  recomendação  contrária ao  uso  profilático de
hidroxicloroquina  para  indivíduos que  não tem COVID-19 (evidência  com alto  grau  de
certeza). A recomendação se aplica a indivíduos com qualquer risco inicial de desenvolver
COVID-19 e qualquer regime de dosagem de hidroxicloroquina.  Algumas conclusões são:
(a) usada profilaticamente, a hidroxicloroquina tem um pequeno ou nenhum efeito na morte
e na internação hospitalar (alta certeza) e provavelmente tem um efeito pequeno ou nenhum
nos casos de COVID-19 confirmado em laboratório (certeza moderada) e (b) provavelmente
aumenta o risco de efeitos  adversos levando à descontinuação do medicamento (certeza
moderada);1

• a  Recomendação nº  42 do Conselho Nacional  de  Saúde,  de  22  de  maio  de  20202,  que
recomenda: (a) ao Ministério da Saúde (a.1) a  suspensão de orientações que aquela pasta
havia publicado em 20 de maio de 2020 autorizando uso de cloroquina e hidroxicloroquina
para  tratar  sintomas  leves  da  COVID-19,  (a.2)  a  não  liberação  de  uso  de  qualquer
medicamento  como  preventivo  ou  para  tratamento  da  COVID-19  pela  ausência  de
confirmações  de  uso  seguro  aos  usuários  e  (a.3)  assessorando  o  governo  federal,
desempenhe seu papel na defesa da ciência e a redução da dependência de equipamentos e
insumos, construindo uma ampla e robusta produção nacional e (b) ao  Ministério Público
Federal em  razão  do  descumprimento  da  legislação  do  SUS  e  dos  riscos  à  saúde  da
população brasileira, representados pela utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina no
contexto da pandemia pelo novo coronavírus,  tome as devidas providências para que as
orientações  para  manuseio  medicamentoso  precoce  de  pacientes  com  diagnóstico  da
COVID-19, publicadas pelo Ministério da Saúde, sejam suspensas;

• Diretrizes para tratamento hospitalar do paciente com COVID-19 da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) de maio de 2021,
recomendando  não  utilizar cloroquina ou hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados
com  COVID-19  (recomendação  forte,  certeza  da  evidência  moderada),  baseado  em
diretrizes brasileiras e estrangeiras;3

1 O  trecho  mencionado  acima  provém  de  tradução  livre  do  que  segue:  “We  recommend  against  administering
hydroxychloroquine prophylaxis to individuals who do not have COVID-19 (strong recommendation, high certainty
evidence). Remark: This recommendation applies to individuals with any baseline risk of developing COVID-19 and
any hydroxychloroquine dosing regimen.  Used prophylactically, hydroxychloroquine has a small or no effect on
death and hospital  admission (high certainty),  and probably has a small  or no effect  on laboratory-confirmed
COVID-19 (moderate certainty). It probably increases the risk of adverse effects leading to discontinuation of the
drug (moderate certainty)”.

World  Health  Organization.  WHO  Living  Guideline:  Drugs  to  Prevent  COVID-19,  2021.  Disponível  em:
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021-1>

2 BRASIL.  Conselho  Nacional  de  Saúde.  Brasília:  Conselho  Nacional  de  Saúde,  2020.  Disponível  em:
<https://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1193-recomendacao-n-042-de-22-de-maio-de-2020>.

3 Destacam-se as seguintes diretrizes mencionadas pela CONITEC:
• “Australian  Taskforce:  recomenda não utilizar  hidroxicloroquina  (HCQ) no  tratamento  de  pacientes  com

COVID-19 (recomendação forte, certeza da evidência alta);
• IDSA: recomenda não utilizar hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com COVID-19 (recomendação

forte, certeza da evidência moderada). Além disso, recomenda não utilizar hidroxicloroquina em associação
com azitromicina (recomendação forte, certeza da evidência baixa);

• Diretrizes Brasileiras (AMIB, SBI, SBPT): sugere não utilizar hidroxicloroquina ou cloroquina (CQ) de rotina
no  tratamento  de  pacientes  com  COVID-19  (recomendação  condicional,  certeza  da  evidência  baixa);
SCCM/SSC: recomenda não utilizar hidroxicloroquina em pacientes adultos com COVID-19 grave ou crítica
(recomendação forte, certeza da evidência moderada); 

• OMS: recomenda não utilizar hidroxicloroquina ou cloroquina no tratamento de pacientes com COVID-19
(recomendação forte, certeza da evidência moderada); 

• NIH: recomenda não utilizar hidroxicloroquina ou cloroquina (associado ou não ao uso de azitromicina) no
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• Nota técnica nº 242 da Coordenação de Incorporação de Tecnologias do Ministério da
Saúde,  de 27 de maio de 2021 – elaborada em atendimento ao requerimento nº  542 da
Comissão Parlamentar  de  Inquérito  da  Pandemia, do  Senado Federal  –  afirmando que
dentre  os  medicamentos  testados  no  tratamento  de  pacientes  com  COVID-19  a
hidroxicloroquina ou cloroquina não mostrou benefícios clínicos na população de pacientes
hospitalizados, não devendo ser utilizada.1

 III Do direito aplicável e sua violação

 III.1 Standards jurídicos

 6. A demanda trazida à apreciação da Justiça Federal deve ser colocada sob exame à luz dos
seguintes standards jurídicos.

 7. No âmbito constitucional vale lembrar que (a) a saúde é direito fundamental2 e dever do
Estado que deve garanti-lo 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,3 (b) decorre desse dispositivo o reconhecimento do princípio de
precaução em matéria de proteção à vida e à saúde. Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF) se
houver  “alguma dúvida sobre o impacto real que uma determinada substância, um determinado
produto, ou uma determinada atuação vai provocar na saúde e na vida das pessoas, o princípio da
precaução e o princípio da prevenção recomendam a autocontenção”,4 5 (c) ao sistema único de
saúde compete incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação;6 (d) além disso vale lembrar que o CFM é autarquia federal e por isso necessariamente se
submete ao princípio da legalidade na da administração pública.7

 8. No  âmbito da legislação administrativa em sentido lato o  CFM se submete às regras
incidentes no processo administrativo. Em particular (a) deve motivar os atos administrativos com
indicação de fatos e fundamentos jurídicos; (b) estabelece ainda a lei que a motivação deve ser
explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante

tratamento de pacientes hospitalizados com COVID-19 (graduação AI). Além disso, recomenda não utilizar
hidroxicloroquina de alta dose no tratamento de pacientes com COVID-19 (graduação AI);

• European  Respiratory  Society:  recomenda  não  utilizar  hidroxicloroquina  em  pacientes  com  COVID-19
(hospitalizados ou não) (recomendação forte, certeza da evidência moderada). Além disso, recomenda não
utilizar  hidroxicloroquina  em  associação  com  azitromicina  no  tratamento  de  pacientes  com  COVID-19
(recomendação condicional, certeza da evidência moderada)”.

BRASIL.  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de  Tecnologias  no  Sistema  Único  de  Saúde.  Brasília:  Comissão
Nacional  de  Incorporação  de  Tecnologias  no  Sistema  Único  de  Saúde, 2021.  Disponível  em:
<http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20210517_Relatorio_Diretrizes_Brasileiras_COVID_Capit
ulo_2_CP_37.pdf>

1 Documento enviado à CPI da Pandemia. BRASIL. CPI da Pandemia. Brasília: Senado Federal, 2021. Disponível
em: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441>.

2 Constituição Federal, artigo 6º.
3 Constituição Federal, artigo 196.
4 BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  6.421-DF.

Requerente: Rede Sustentabilidade. Interessado: Presidente da República. Relator: Roberto Barroso, 20 e 21 de maio
de 2020. 

5  Vide no mesmo sentido: Recurso Extraordinário 627.189-SP. Recorrente: Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade
de São Paulo S/A. Recorrido: Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava e outros. Relator: Dias Toffoli, 8 de junho
de 2016.

6 Constituição Federal, artigo 200, inciso V.
7 Constituição Federal, artigo 37.
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do ato.1 

 9. No âmbito da legislação de saúde, vale observar que compete ao CFM: (a) zelar e trabalhar
por todos os meios ao seu alcance,  pelo desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom
conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente,2 (b)  editar normas para definir o caráter
experimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos3

(c) vale observar que da combinação das missões que lhe são asseguradas pela lei com o dever de
motivar suas decisões decorre naturalmente para o  CFM o dever de  produzir informação pública
qualificada  tecnicamente.  Isso  é  uma  obviedade  que  se  pede  vênia  para  reiterar  em razão  da
necessidade.  Em  outras  palavras,  órgãos  públicos  que  exercem  funções  que  pressupõem
determinada  expertise  devem  produzir informações  tecnicamente  qualificadas  para  fundamentar
suas decisões.

 10. Merecem  especial  atenção  os desdobramentos  jurídicos das  diretrizes  da  OMS no
enfrentamento da presente pandemia:

• se é certo que tais diretrizes não podem ser interpretadas num sentido normativo estrito –
isto  é  como  dispositivos  de  cogência  vinculativa  direta  –  é  igualmente  certo  que  tais
diretrizes  não  podem  ser  simplesmente  ignoradas  pelos  agentes  públicos.  Segundo  a
jurisprudência consolidada do  STF, tratando-se de proteção da vida e da saúde deve haver
observância  dos  “standards  técnicos  e  evidências  científicas  sobre  a  matéria,  tal  como
estabelecidos  por organizações  e  entidades  internacional  e  nacionalmente reconhecidas.
Ainda de acordo com o entendimento do STF, a Organização Mundial  de Saúde é  uma
autoridade abalizada para dispor sobre tais standards”;4 5

• do ponto de vista da responsabilidade dos agentes públicos há um outro desdobramento a
mencionar:  ao  tomar  uma  decisão  o  agente  público  deve  tratar  das normas  e  critérios
científicos  e  técnicos  aplicáveis  à  matéria,  tal  como  estabelecidos  por  organizações  e
entidades internacional e nacionalmente reconhecidas sob pena de incidir em erro grosseiro
ensejador  de  responsabilidade.  Ao  julgar  medida  cautelar  na  ação  direta  de
inconstitucionalidade cujo objeto é a medida provisória 966/2020, o plenário do STF fixou
as seguintes teses:

“1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao
direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos
à  economia,  por  inobservância:  i)  de  normas  e  critérios  científicos  e
técnicos; ou ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.
2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas
em que baseará sua decisão tratem expressamente: i) das normas e critérios
científicos  e  técnicos  aplicáveis  à  matéria,  tal  como  estabelecidos  por
organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e ii)
da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção,
sob  pena  de  se  tornarem  corresponsáveis  por  eventuais  violações  a

1 Lei Federal 9.784 de 29 de janeiro de 1999, artigo 50 e §1º.
2 Lei Federal 3.268 de 30 de setembro de 1957, artigo 2º.
3 Lei Federal 12.842 de 10 de julho de 2013, artigo 7º.
4 BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  6.421-DF.

Requerente: Rede Sustentabilidade. Interessado: Presidente da República. Relator: Roberto Barroso, 20 e 21 de maio
de 2020. 

5  Vide no mesmo sentido: 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.066-DF.  Requerente:  Associação Nacional dos Procuradores  do Trabalho e

outros. Interessado: Presidente da República e outros. Relatora: Rosa Weber, 24 de agosto 2017.
Recurso Extraordinário 627.189-SP. Recorrente: Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S/A. Recorrido:

Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava e outros. Relator: Dias Toffoli, 8 de junho de 2016.
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direitos”.1 

 III.2 Ação normativa ilegal

 11. Posto à luz dos standards normativos acima referidos o parecer 4/2020 do CFM implica uma
série de consequências jurídicas que serão abordadas a seguir. 

 12. Incerteza científica e princípio de precaução. Do ponto de vista argumentativo há algo
que chama a atenção desde logo na defesa do CFM: (a) com relação a possíveis benefícios do uso
da cloroquina e hidroxicloroquina na prevenção e tratamento da COVID-19 há uma certa ênfase em
desenhar um quadro de indefinição científica: é o que faz ao afirmar que “a COVID-19 é doença
nova e desconhecida”, que a “falta de evidências quanto aos benefícios dessas drogas deve ser
esclarecida aos pacientes” e que todas “as vertentes de tratamento são reavaliadas periodicamente
pelo CFM e quando houver  CONSENSO na comunidade científica  mundial,  haverá uma nova
manifestação oficial”,2 (b) ao mesmo tempo não se vê a mesma ênfase ou sequer uma análise mais
aprofundada sobre a incerteza em relação aos possíveis danos à vida e à saúde no uso da cloroquina
ou  hidroxicloroquina  da  prevenção  ou  tratamento  da  COVID-19.  Essa  combinação  parece  se
assentar num lugar em que a incerteza só pairaria sobre os benefícios, como dizer que o uso de tais
drogas é incerto mas que o resultado de seu uso só pode neutro ou benéfico, nunca maléfico. Além
de ilógico  esse  ponto  de  vista  ignora  conclusões  da  OMS que  não excluiu  o potencial  de  um
pequeno  aumento  do  risco  de  morte  e  ventilação  mecânica  com  hidroxicloroquina  além  de
hipovolemia,  hipotensão  e  lesão  renal  aguda,  para  reiterar  apenas  alguns  dos  pontos  já
mencionados.3

 13. Essa circunstância põe um primeiro problema já que, a se assumir que o CFM tem razão –
isto  é  que  o  cenário  seria  de  incerteza  científica  –  a  consequência  necessária  seria  invocar  o
princípio da precaução com o propósito de evitar dano à saúde da população, já que nos termos em
que  decidiu  o  STF  se  houver“alguma  dúvida  sobre  o  impacto  real  que  uma  determinada
substância, um determinado produto, ou uma determinada atuação vai provocar na saúde e na vida
das pessoas, o princípio da precaução e o princípio da prevenção recomendam a autocontenção”.4

Ao expressamente manter aberta a possibilidade de prescrição de tais drogas – nos  dizeres do
parecer 4/2020 o Conselho ‘propõe considerar’ – o CFM se põe numa posição de suporte normativo
a situações de exposição a risco à vida e à saúde das pessoas em violação frontal à obrigação de
autocontenção  mencionada  pelo  STF;  incide,  portanto  em  violação  dos  artigos  6º  e  196  da
Constituição Federal.

 14. Do uso e da produção de informações públicas tecnicamente qualificadas. Assumindo
que o  CFM poderia tem razão – mais uma vez, que o cenário seria de certeza científica – duas
observações  merecem  ser  feitas  sobre  o  uso  e  a  produção  de  informações,  a  segunda  com
consequência jurídica:

• salvo prova em contrário não há notícia que o CFM tenha se engajado em profundidade na
análise de material produzido por instituições brasileiras sobre o tema tratado nesta ação.
Refere-se aqui a documentos já mencionados anteriormente,5 a saber: (a.1) a Recomendação

1 BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  6.421-DF.
Requerente: Rede Sustentabilidade. Interessado: Presidente da República. Relator: Roberto Barroso, 20 e 21 de maio
de 2020.

2 Páginas 28, 12 e 10 da contestação oferecida pelo CFM.
3 Vide parágrafo 5 do presente parecer.
4 Para referência deste e outro julgado do STF vide notas de rodapé do parágrafo 7 do presente parecer.
5 Vide parágrafo 5 do presente parecer.
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nº 42 do Conselho Nacional de Saúde, de 22 de maio de 2020, (a.2) as  Diretrizes para
tratamento hospitalar do paciente com COVID-19 da Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) de maio de 2021 e a (a.3)  Nota
técnica nº 242 da Coordenação de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde , de
27 de maio de 2021.  Considerando-se que tais informações foram produzidas por órgãos
públicos com atribuição legal para opinar sobre o tema aqui tratado e que suas conclusões
vão em sentido diametralmente oposto ao do  CFM,  é de se presumir que esta autarquia
devesse enfrentar em profundidade os argumentos e e evidências apresentados por aqueles
órgãos, ainda que fosse para refutá-los. Não se tem notícia que isso tenha ocorrido.

• como se viu acima,1 da combinação das missões que lhe são asseguradas pela lei com o
dever  de  motivar  suas  decisões  decorre  naturalmente  para  o  CFM o  dever  de  produzir
informação pública qualificada tecnicamente. Isso naturalmente vale para todos os órgãos
públicos  cujo  âmbito  de  atuação  demande  expertise.  Particularmente  quando  o  tema  é
análise de evidências científicas tudo recomenda que essa produção de informação seja feita
com rigor – ou seja, com análise escrupulosa de evidências, análises e conclusões. Isso pode
ser feito, por exemplo, por meio do método de revisão sistemática (como o fez a OMS nas
diretrizes  mencionadas  anteriormente)  ou  outra  metodologia  (como  fez  a  CONITEC na
elaboração de suas diretrizes). Independentemente do método adotado, o que importa reter
aqui é que se tratando de produção de informação técnica alguma metodologia de produção
de informação é necessária. 

Nesse sentido salta aos olhos que isso certamente não ocorre no parecer 4/2020. Não há
definição clara de qual o acervo de pesquisas foi levado em consideração, avaliação crítica
nem  interpretação  das  pesquisas  relevantes  disponíveis.   Ao  tratar  do  tema  do  uso  da
cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19 o parecer se limita a citar
dois documentos: informações relativas ao perfil de segurança da cloroquina emitido pela
Sociedade Brasileira de Reumatologia e outro com recomendação específica relacionada à
COVID-19  emitido  pela  Sociedade  Americana  de  Doenças  Infecciosas  (IDSA).2 Até  a
presente  data  o  CFM sustenta  a  legitimidade  de  um  parecer  que  se  apoiou  numa
recomendação de uso favorável ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina feito pela IDSA
em abril de 2020. Ocorre que desde agosto de 2020 a  IDSA se manifesta contra o uso da
cloroquina e hidroxicloroquina. Apesar disso não se tem notícia que o CFM tenha reavaliado
o fundamento  de  seu  parecer,  o  que  é  um problema já  que  o  ato  fez  referência  a  um
posicionamento que está desatualizado já que

em  abril  de  2020  a  IDSA recomendava  o  uso  de  cloroquina  e
hidroxicloroquina  em  pacientes  internados  sob  protocolos  clínicos  de
pesquisa.3 Pelo histórico de evolução das diretrizes percebe-se que desde
agosto  de  2020  a  IDSA  tem  forte  recomendação  contra o  uso  de
hidroxicloroquina  em  pacientes  com  COVID-19,4 posicionamento  que
persiste na última versão das diretrizes, de janeiro de 2022.5 

1 Vide parágrafo 9 do presente parecer.
2 Infectious Diseases Society of America.
3 IDSA.  Infectious  Diseases  Society  of  America  Guidelines  on  the  Treatment  and  Management  of  Patients  with

COVID-19.  Disponível  em:  <https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/covid-19/treatment/
idsa-covid-19-gl-tx-and-mgmt-v1.0.4.pdf>.

4 IDSA.  Infectious  Diseases  Society  of  America  Guidelines  on  the  Treatment  and  Management  of  Patients  with
COVID-19.  Disponível  em:  <https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/covid-19/treatment/
idsa-covid-19-gl-tx-and-mgmt-v3.0.0.pdf>.

5 “Recommendation  1:  Among  patients  with  COVID-19,  the  IDSA  guideline  panel  recommends  against
hydroxychloroquine. (Strong recommendation, Moderate certainty of evidence). Remark: Chloroquine is considered
to be class equivalent to hydroxychloroquine. Recommendation 2: Among hospitalized patients with COVID-19, the
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Essa situação – já suficientemente alarmante – é agravada pela ação insólita do réu em
elencar  nesses  autos  “cinquenta  estudos  a  favor  e  cinquenta  estudos  contra”  o  uso  da
cloroquina e hidroxicloroquina em relação à COVID-19. Mais uma vez, nenhuma definição
de acervo de pesquisa,  avaliação crítica nem interpretação de pesquisas.  Um leigo com
conhecimento de inglês, acesso à Internet e um pouco de boa vontade é capaz de fazer uma
lista de artigos científicos “a favor e contra”. Mas certamente não é isso o que se espera de
um órgão público com a estatura do CFM.

Por assim agir o CFM falha no cumprimento de suas funções legais ao editar ato normativo
com  fundamentação  técnica  insuficiente  e  o  do  dever  de  produzir  informação  pública
tecnicamente qualificada. Viola,  portanto, os dispositivos legais relativos à motivação de
atos  administrativos  –  que  pressupõe  motivação  explícita,  clara  e  congruente  –  e
consequentemente deixa de exercer função que lhe incumbe por força de lei, em particular
do zelo pelo desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e
dos que a exerçam legalmente.1

 15. Da não consideração das diretrizes da OMS no enfrentamento da presente pandemia.
Erro grosseiro e responsabilização. Retomam-se aqui dois pontos já explorados anteriormente, de
sua leitura conjunta a conclusão que se segue é direta:

• como se viu acima as diretrizes da OMS contém forte recomendação contrária ao uso de
hidroxicloroquina  ou cloroquina  tanto  para o tratamento de  COVID-19 quanto para  uso
profilático,2

• conforme decidido pelo STF, quando está em jogo proteção da vida e da saúde devem ser
observados  standards  técnicos  e  evidências  científicas  sobre  a  matéria  e  a  OMS é  uma
autoridade abalizada para dispor sobre tais standards. Ainda segundo o STF, a autoridade a
quem compete decidir  deve exigir  que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão
tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal
como  estabelecidos  por  organizações  e  entidades  internacional  e  nacionalmente
reconhecidas,3

• portanto,  ao  decidir  os  agentes  públicos  devem  levar  em  conta  –  em  outras  palavras
considerar –  as  normas  e  critérios  científicos  e  técnicos  da  OMS aplicáveis  à  matéria.
Naturalmente  essa  consideração  não  pode  se  restringir  a  uma  negativa  genérica,
pressupondo motivação técnica fundamentada nos termos do que dispõe a legislação em
vigor: o réu não o fez em sua contestação e salvo prova em contrário não se tem notícia que
o tenha feito até o presente momento. Daí se segue que editar o parecer 4/2020 e persistir na
sua defesa sem levar em conta o que diz a OMS delineia uma situação de fortes indícios de
erro grosseiro nos termos definidos pelo STF. Decorre daí a plausibilidade da discussão em
torno da responsabilidade civil  da autarquia ré nos termos da Constituição Federal.4 Tal
circunstância tem ainda a consequência colateral de afastar os argumentos apresentados pelo
CFM no sentido de que o parecer estaria amparado no princípio de autonomia médica e nas
regras  de  uso  de  medicamento  off-label.  Ambos  pressupõem  um  cenário  regulamentar

IDSA guideline panel recommends against hydroxychloroquine plus azithromycin. (Strong recommendation, Low
certainty of evidence). Remark: Chloroquine is considered to be class equivalent to hydroxychloroquine. 

IDSA. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-
19. Disponível em: <https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/covid-19/treatment/idsa-covid-
19-gl-tx-and-mgmt-v6.0.1.pdf>.

1 Vide parágrafos 8 e 9 do presente parecer.
2 Vide parágrafo 5 do presente parecer.
3 Vide parágrafo 10 do presente parecer.
4 Constituição Federal, artigo 37, § 6º.
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conforme à lei o que não está caracterizado na presente situação como visto acima.

 16. Do controle de legalidade da atividade administrativa. Do exposto acima fica claro haver
fortes indícios de que a conduta do CFM contraria frontalmente preceitos constitucionais e legais,
indo na contramão de suas funções institucionais. O parecer 4/2020 foi editado no exercício de
atividade  normativa  e  deveria  se  pautar  pela  observância  do  regramento  constitucional  e  legal
vigente, o que ao tudo indica não ocorreu como se viu nos parágrafos anteriores. Tal configuração
faz incidir o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, possibilidade reconhecida
pelo STF1 e STJ.2

 IV Considerações Finais 

 17. No caso estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em conformidade
com o artigo 300 do Código de Processo Civil.  Reportamo-nos aos fundamentos de fato e direito
referidos acima a fim de sustentar a probabilidade do direito. 

 18. O  perigo de  dano também está  configurado.  Está  claro  que  a  permanência  do  parecer
4/2020 mantém aberta a possibilidade de prescrição do uso de cloroquina e hidroxicloroquina para o
tratamento de COVID-19 ou seu uso profilático. Os fortes indícios de sérias violações de ordem
formal apontadas acima – em particular a ausência de fundamentação técnica qualificada e o não
enfrentamento pelo CFM das fortes recomendações feitas OMS – delineiam um quadro causador de
insegurança tanto do ponto de vista da proteção da saúde quanto do ponto de vista jurídico.  A
prevalecer  a  análise  feita  pela  OMS no  sentido  da  não recomendação  do uso  de  cloroquina  e
hidroxicloroquina no tratamento e profilaxia da COVID-19 – e do ponto de vista jurídico não há
nada que autorize o réu e nenhum outro órgão público a ignorar tais recomendações – se está numa
situação em que um ato  normativo  nulo  por  ausência  de  fundamentação técnica  (a)  estabelece
preceitos que podem dar suporte normativo a situações de exposição da vida e da saúde das pessoas
a risco além de (b) dificulta a defesa de direitos ao introduzir um elemento normativo aberto onde
deveria haver precisão de fundamentação e direcionamento do desempenho ético da medicina.

 19. Diante  do  exposto  o  Ministério  Público  Federal  opina  (a)  pela  imediata  suspensão  da
eficácia do Parecer 4/2020 do Conselho Federal de Medicina e (b) que este d. Juízo determine ao
CFM a edição  de ato normativo substitutivo  (b.1)  que siga  as  diretrizes  de terapêutica  de uso
profilático e do tratamento de COVID-19 da OMS mencionadas acima, que são contrárias ao uso de
cloroquina e hidroxicloroquina bem como (b.2) disponha sobre a possibilidade de infração ética dos
profissionais que vierem a prescrever tais medicamentos com esses fins.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2022

Luiz Costa
Procurador da República

1  '[…] O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes
o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo […] '. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal.   Agravo  Regimental  na  Suspensão  de  Liminar  nº  885-RJ.  Agravante:  Município  de  Guapimirim.
Agravados: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator: Ricardo Lewandowski,
25 de novembro de 2015.

2  'O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o
mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de
legalidade do ato praticado”.  BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.   Recurso  em Mandado de  Segurança  nº
37.327-SE.  Recorrente:  Ronaldo  Alves  Marinho  da  Silva.  Recorrido:  Estado  de  Sergipe.  Relator:  Herman
Benjamim, 20 de agosto de 2013.
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