
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério Público
Gabinete do Subprocurador-Geral LUCAS ROCHA FURTADO

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 
 
 

 
 
 

 
 
Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 

237, inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, 
aprovado pela Resolução 155/2002, o Ministério Público junto ao TCU oferece 

 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO, 
COM REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR, 

 
 
 
 

  
 

com o propósito de que o Tribunal, no cumprimento de suas competências 
constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da Administração Pública federal, decida pela adoção das 
medidas necessárias a apurar o fato de o Presidente da República, infectado 
recentemente pelo coronavírus, estar fazendo uso e instigando os brasileiros a fazer 
uso, para o trato da Covid-19, da cloroquina e/ou da hidroxicloroquina, 
medicamentos não aprovados pela comunidade científica e pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS. 
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- II - 
Levou-me a elaborar esta representação o texto a seguir reproduzido, 

publicado na hilária e brilhante seção Sensacionalista, da primorosa revista Veja, em 
sua edição 2.695, datada de 15/7/20201: 

Entrevista com o Novo Coronavírus: “O melhor do Brasil é o brasileiro” 
Uma conversa exclusiva 
Jair Bolsonaro está com Covid-19. Mas não é dele esta entrevista. Depois de 111 
dias, o Sensacionalista conseguiu, enfim, uma conversa exclusiva com o Novo 
Coronavírus de 2019, o causador da doença. No Brasil, ele também é conhecido 
como Corona ou, ainda, pelo apelido de Coronga. 
O que você está achando do Brasil? Quando disseram que este era um povo 
hospitaleiro, eu não imaginava que seria tanto. Na Alemanha, por exemplo, foi 
bem ruim. Que povo estranho, organizado, disciplinado. Governado por mulher, 
né? 
Pretende ir embora quando? Nem tão cedo. Eu tô me sentindo em casa aqui. 
O Brasil me adotou. Não volto para Wuhan jamais. É muito bom encontrar o seu 
lugar no mundo, descobrir onde você pode desenvolver todo o seu potencial. 
O que você tem feito? Eu me divirto tanto no fim de semana por aqui que até me 
esqueço do trabalho! Repara como sábado e domingo os meus números são 
menores? Já fiz coisas tipicamente brasileiras, como ir ao Maracanã, ficar num 
barzinho com os amigos e ofender pessoas menosprezando a classe social delas. 
Imagina que outro dia um fiscalzinho veio me chamar de cidadão. Falei: 
“Cidadão, não. Sars-CoV-2, muito melhor do que você”. Maneiro, né? Em 
nenhum outro lugar do mundo se faz isso. É como diziam naquela campanha: 
“O melhor do Brasil é o brasileiro”. 
O que você tem a declarar a quem diz que você é só uma gripezinha? Minha 
obra fala por mim. Não preciso ficar mentindo no currículo, não. 
Como você entrou no corpo do presidente Jair Bolsonaro? Pulou o muro? 
Entrou voando? A verdade é que hesitei bastante antes. Também tenho meus 
limites sobre os lugares onde quero ficar. Mas vocês perceberam que fiquei em 
volta, né? Um ministro aqui, um colaborador ali… Como o próprio presidente 
gosta de dizer, tivemos uma longa fase de namoro até oficializar o casamento. 
E como é estar no corpo dele? É diferente dos outros. Na cabeça não tem nada, 
só uma foto do Olavo de Carvalho fazendo arminha com a mão. E no lugar do 
coração tem uma pedra de nióbio. 
Que recado você manda para os gafanhotos, os ciclones bomba e outras 
pragas? Apenas parem. Esperem a vez de vocês. Mas dou uma dica: venham para 
o Brasil. O governo aqui é muito solidário com a gente. 
Você tem medo de que descubram a vacina? Um pouco. Mas por isso mesmo 
vou continuar no Brasil. Aqui muita gente é contra vacina. Eu me dou bem. 
É verdade que a cloroquina é boa pra você? É ótima. Ela não me faz nada.  

 
1 O texto foi publicado também no site da revista em 10/7/2020 (cópia em anexo): 
https://veja.abril.com.br/blog/sensacionalista/entrevista-com-o-novo-coronavirus-o-melhor-do-brasil-e-o-brasileiro/ 
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Esse texto, como todos os publicados pelo Sensacionalista, é de um humor 
refinado e inteligentíssimo. Não consegui conter as gargalhadas. Mas... gargalho para 
não chorar. 

O humor genial e agudo do texto do Sensacionalista faz troça do 
comportamento do brasileiro elitista e preconceituoso que ofende “pessoas 
menosprezando a classe social delas”, o qual, certamente influenciado pelo mau 
comportamento do Presidente Jair Bolsonaro, insiste no absurdo de querer viver em 
liberdade em plena pandemia de Covid-19. 

Mas há, no texto, uma outra crítica, igualmente criativa e arguta, 
envolvendo uma questão de suma importância. Refiro-me à questão da cloroquina, ou 
de um variante daquele fármaco, a hidroxicloroquina. “É verdade que a cloroquina é 
boa pra você?”, pergunta o Sensacionalista ao coronavírus. “É ótima. Ela não me faz 
nada.”, responde o vírus. É humor, claro, mas perspicazmente utilizado para fazer 
uma crítica contundente a um comportamento genocida do governo brasileiro2, 
especialmente do Presidente da República.  

 O uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 não 
foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde – OMS nem pela comunidade 
científica internacional. A despeito disso, desde o início da pandemia de Covid-19, o 
uso desses medicamentos vem sendo insistentemente defendido pela dupla Donald 
Trump e Jair Bolsonaro. O primeiro está fora do meu alcance3. O segundo está ao 
meu alcance e, por isso, vejo-me na obrigação de provocar o TCU a fim de que sejam 
adotadas medidas de sua competência no sentido de obrigar o Presidente Jair 
Bolsonaro a não mais propagandear o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no 
trato da Covid-19, determinando-se a eventual reparação dos cofres públicos, pelo 
Presidente, caso as despesas com seu tratamento mediante uso da cloroquina e/ou da 
hidroxicloroquina estejam sendo custeadas com recursos públicos. 

Não há outro caminho a ser seguido, nesta pandemia, que não o apontado 
pela ciência e pela OMS. Qualquer atalho oblíquo que se tome, não amparado no 
conhecimento científico, representa uma opção pelo obscurantismo e pelas suas 
funestas consequências. A ciência é racional, isenta, imparcial, impessoal e apolítica. 
Seu único e nobre interesse é o bem e o progresso da humanidade. E justamente 
assim, com as mesmas características e com os mesmo nobre propósito, tem sido a 
atuação da gloriosa Organização Mundial da Saúde.  

 
2 O comportamento genocida do governo brasileiro foi destacado recentemente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal, conforme publicado no jornal “O Globo”, em sua edição de 12/7/2020, na matéria 
intitulada “O Exército está se associando a esse genocídio, diz Gilmar Mendes sobre pandemia do coronavírus no 
Brasil” (https://oglobo.globo.com/brasil/o-exercito-esta-se-associando-esse-genocidio-diz-gilmar-mendes-sobre-
pandemia-do-coronavirus-no-brasil-24528798). 
3 Tenho de examinar e amadurecer essa ideia. Ainda tenho dúvidas se este Ministério Público e o TCU podem alcançar 
o Presidente dos Estados Unidos da América, uma vez que nossa Constituição, em seu artigo 71, inciso II, parte final, 
estabelece que compete ao Tribunal julgar “as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”, não comportando esse dispositivo, evidentemente, nenhuma 
exceção quanto à pessoa causadora do considerado prejuízo. 
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A crua verdade é que a massa de brasileiros, em grande parte ignara e sem 
instrução, não tem meios nem condições de decidir pelos adequados caminhos a 
trilhar nesta horrível crise pandêmica. Essa importante e crucial tarefa cabe às 
autoridades científicas e à OMS, bem como aos políticos e aos gestores públicos que 
se alinhem às diretrizes por elas estabelecidas. Dessarte, é de se deduzir que somente 
políticos e gestores públicos mal-intencionados ou irresponsáveis agem de forma a 
contrariar o norte apontado pela comunidade científica e pela OMS nesta pandemia. 

Faço ver, ainda, que, se a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm eficácia 
cientificamente comprovada no tratamento da Covid-19, então é de se concluir ou, ao 
menos, é de se suspeitar, que o indevido estímulo ao uso desses fármacos, pelo 
governo federal e, em especial, pelo Presidente da República, só pode ser explicado 
pelos nefastos interesses comerciais envolvidos na questão, ou seja, pelos sórdidos 
lucros que o uso daqueles medicamentos tem proporcionado à indústria farmacêutica.  

Por oportuno, lembro que, recentemente, recebi expediente, datado de 
9/7/2020, do nobre Deputado Federal Alexandre Padilha, do igualmente nobre 
Partido dos Trabalhadores – PT, solicitando-me – e prontamente o atendi – que 
formulasse uma representação acerca da pesquisa Epicovid, desenvolvida pela 
Universidade Federal de Pelotas – UFPel para acompanhar o avanço da Covid-19 
pelo país. Naquele expediente, o eminente Deputado, médico que reputo ter sido, sem 
sombra de dúvidas, um dos melhores ministros da saúde que o Brasil já teve, afirmou 
que, sem qualquer cuidado ético ou científico, o governo federal está divulgando o 
uso da hidroxicloroquina como se aquela substância milagrosa fosse. Para o ilustre 
Deputado, a “propaganda de caráter político-ideológica em afronta a tema tão 
delicado quanto a prescrição médica de substância tem se mostrado uma mistura 
perigosa, porque não dizer mortal”. 

Na representação que formulei em atendimento ao referido pleito do nobre 
Deputado, deixei registrado e firmado – e, aqui, renovo meu compromisso – que, 
caso eu seja acometido pela Covid-19, não aceito, em hipótese nenhuma, ser 
medicado com a hidroxicloroquina nem com a cloroquina, pois, diferentemente do 
que prega a enganosa propaganda do governo federal acerca do tema, não há 
comprovação científica de que aquela droga é eficaz no tratamento daquela doença 
ou, o que é muito pior, como bem frisou o eminente Deputado, a prescrição médica 
daquela substância “tem se mostrado uma mistura perigosa, porque não dizer mortal”. 

Ademais, faço ver que as razões acima apontadas evidenciam que a questão 
ora em consideração encerra as condições necessárias e suficientes para que, com 
base no que dispõe o artigo 276, caput, do Regimento Interno do TCU, seja adotada 
medida cautelar determinando ao Presidente da República que deixe de propagandear 
o uso, pelos brasileiros, da cloroquina e da hidroxicloroquina no trato da Covid-19, 
uma vez que esses medicamentos não foram aprovados pela comunidade científica 
nem pela OMS para essa finalidade, até que o Tribunal decida sobre o mérito da 
questão. Isso porque estão evidentemente presentes, neste caso, o fumus boni iuris e o 
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periculum in mora, traduzidos na aludida afronta à legislação aplicável à matéria, no 
fundado receio de ocorrer grave lesão ao interesse público e no risco de ineficácia de 
tardia decisão de mérito. 

Por fim, é de se observar que este Ministério Público junto ao TCU possui 
legitimidade para formular representações a esse Tribunal, que os fatos foram 
apresentados em linguagem clara e objetiva e estão acompanhados, em anexos, das 
informações referenciadas nesta peça. 

 
- III - 

 
Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos 
artigos 237, inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução 155/2002, requer ao Tribunal, pelas razões acima aduzidas, que conheça 
desta representação para que, no cumprimento de suas competências constitucionais 
de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da Administração Pública Federal: 

a) decida pela adoção das medidas necessárias a apurar o fato de o 
Presidente da República, infectado recentemente pelo coronavírus, estar fazendo uso 
e instigando os brasileiros a fazer uso, para o trato da Covid-19, da cloroquina e/ou da 
hidroxicloroquina, medicamentos não aprovados pela comunidade científica e pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, determinando-se a reparação dos cofres 
públicos, pelo Presidente, caso as despesas com o seu tratamento mediante uso da 
cloroquina e/ou da hidroxicloroquina estejam sendo custeadas com recursos 
públicos; e 

b) fazendo-se presentes, no caso ora em consideração, o fumus boni iuris e 
o periculum in mora, determine V. Ex.ª, o Plenário do TCU ou o relator desta 
representação, em caráter cautelar, que o Presidente da República deixe de 
propagandear o uso, pelos brasileiros, da cloroquina e da hidroxicloroquina no trato 
da Covid-19, uma vez que esses medicamentos não foram aprovados pela 
comunidade científica nem pela OMS para essa finalidade, até que o Tribunal decida 
sobre o mérito da questão. 

 
Ministério Público, 14 de julho de 2020. 

 
(Assinado Eletronicamente) 

Lucas Rocha Furtado 
Subprocurador-Geral
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