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Excelentíssimo Dr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal 
 

 
Pandemia do COVID-19. Atos de 
autoridade pública infringem determinação 
do poder público, destinada a impedir a 
propagação de doença contagiosa.  
Prática de crime (em tese) capitulado no 
art. 268, do Código Penal.   

 
  
ANA KELLY JANSEN DE AMORIM, brasileira, divorciada, advogada 

inscrita na OAB/PA sob o nº 6.535, e no CPF sob o nº 428.613.222-68, com endereço 
profissional à Rua dos Pariquis, 2999, Salas 801/803, Cremação, Belém/PA, CEP 
66.040-045; ARNALDO VIEIRA SOUSA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na 
OAB/MA sob o n° 10.475 e no CPF sob o n° 017.109.883-89, com endereço 
profissional na Avenida do Vale , 10, quadra 22,  Bairro: Renascença II, São Luís/MA. 
CEP 65075-820. email: arnaldo@mnz.adv.br; CARLOS ALBERTO MARQUES 
JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 62.865 e no 
CPF/MF sob o nº 733.832.107-83, com endereço profissional sito à Av. Jaguaraí, 
4203, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 69074-500. e-mail: 
carlosmarques3004@gmail.com; CLAUDIO SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, 
advogado inscrito na OAB/DF sob nº 10.081, e no CPF sob nº 327.295.291-87, 
residente no SMPW, Quadra 16, Conj, 3, Lote 1 Casa A, Park Way, Brasília/DF, CEP 
71.741-603, e-mail: claudio@claudiosantos.adv.br; CYNTHIA LISANDRA 
ORTIGARA, brasileira, advogada, casada. Advogada inscrita na OAB/RS sob nº 
48.217, e no CPF sob nº 904476200.10, com endereço à Av. Firmino Octávio Bimbi, 
nº 255, Casa 11, Porto Alegre/RS, CEP 91751-330; ELISA TORELLY, brasileira, 
casada, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº 76.371 e no CPF/MF sob o nº 
010.734.880-20, com endereço profissional sito à Rua dos Andradas, 1121,11 andar, 
Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.020-015, e-mail: elisatorelly1986@gmail.com; 
EMMANUEL MARTINS, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 
23080, e no CPF sob nº 004.868.609-30, com endereço comercial à Rua Nunes 
Machado, 94, 9ª Andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.010-460, e-mail: 
emmanuel@slpgadvogados.adv.br; FELIPE JOSÉ NUNES ROCHA, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB/MA sob o n° 7.977 e no CPF sob o n° 667.028.283-
49, com endereço profissional na Avenida do Vale , 10, quadra 22,  Bairro: 
Renascença II, São Luís/MA. CEP 65075-820. email: feliperocha7@gmail.com; 
FRANCIS CAMPOS BORDAS, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob nº 29.219, 
com endereço à Av. Firmino Octávio Bimbi, nº 255, Casa 11, Porto Alegre/RS, CEP 
91751-330, e-mail: francis@bordas.adv.br; GLÊNIO LUIS O. FERREIRA, brasileiro, 
divorciado, advogado regularmente inscrito na OAB/RS  sob o nº 23.021 e no CPF/MF 
sob o nº 465.338.850-49, com endereço profissional à Rua dos Andradas, 1121, 11º 
andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.020-015, e-mail: goferrerira50@gmail.com; 
GOMERCINDO CLOVIS GARCIA RODRIGUES, brasileiro, casado, advogado 
regularmente inscrito na OAB/AC  sob o nº 1.997 e no CPF/MF sob o nº 176.806.321-
53, com endereço profissional sito à Rua Equador, 192, Bairro Habitasa, Rio 
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Branco/AC, CEP 69.905-102, e-mail: gclovis46@gmail.com; HALLEY LINO DE 
SOUZA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 54.730, e no CPF 
sob nº 903.610.750-49, endereço profissional à Rua Marechal Floriano Peixoto 552, 
centro, Rio Grande/RS. CEP 96200-380, e-mail: halley@lindenmeyer.adv.br; IGOR 
ESCHER PIRES MARTINS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/GO sob nº 
49.055, e no CPF sob nº 033.078.341.69, com domicílio em Av. T-01, nº 1.473, Setor 
Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74210-025, e-mail: igor@eliomareivoneide.adv.br; JOSÉ 
CARLOS CUNHA MUNIZ FILHO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/MG 
161.166 e no CPF sob nº 076.590.876-06, com endereço profissional à rua Antônio 
Fortunato da Silva n 751, Uberlândia/MG, CEP 38408210, e-mail 
muniz@advmam.com; LARA LORENA FERREIRA, brasileira, casada, advogada 
inscrita na OAB/SP sob o nº 138.099 e no CPF/MF sob o nº 151.180.878/05, com 
endereço profissional sito à Rua Turiassu, 127 cj. 42/43, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 
06.005-001, e-mail: contato@laralorena.adv.br; MAIARA LEHER, brasileira, solteira, 
advogada inscrita na OAB/RJ sob o nº 151.082 e no CPF sob o nº 100.863.017-99, 
com endereço profissional à Rua México, 90/1102, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 
20.031-141, e-mail: maileher@gmail.com; MARCELO LIPERT, brasileiro, casado, 
advogado inscrita na OAB/RS sob o nº 41.818 e no CPF/MF sob o nº 634.257.770-68, 
com endereço profissional sito à Rua dos Andradas, 1121,11 andar, Centro, Porto 
Alegre/RS, CEP 90.020-015, e-mail: mlipert@paeseferreira.com.br; MARCELO 
TRINDADE DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PR  sob o nº 
19.095, e no CPF/MF sob o nº 492.774.300-44, com endereço profissional sito à Rua 
Fernando Amaro, nº 71, Alto da Rua XV, Curitiba/PR, CEP 88.010-460, e-
mail: marcelo@tea.adv.br; MAURO BORGES LOCH, brasileiro, divorciado, advogado 
inscrito na OAB/RS sob nº 66.815-A, e no CPF sob nº 413.958.910-87, com endereço 
na rua Firmino Octávio Bimbi, 255, Casa 35A, Porto Alegre/RS, CEP 91.751-330, e-
mail: mauro@bordas.adv.br; RAFAEL TREMPER LEONETTI, brasileiro, casado, 
advogado inscrito na OAB/RS sob nº 50.094, e no CPF sob nº 924.451.010-34, com 
endereço na Rua Marechal Floriano, 552, centro de Rio Grande/RS, e-mail 
rafael@lindenmeyer.adv.br; RAMON PRESTES BENTIVENHA, brasileiro, advogado 
inscrito na OAB/PR nº 68.847, portador do RG nº 9.325.642-5, inscrito no CPF nº 
060.419.789-65, com endereço profissional situado na Av. Anita Garibaldi, 850, 211-
c, Cabral, Curitiba/PR, CEP 80.540-180, e-mail: bentivenha@advocaciasocial.com; 
THIAGO CECHINI BRUNETTO, brasileiro, casado, advogado inscrito na 
OAB/RS  sob o nº 51.519 e no CPF/MF sob o nº 938.730.260-15,, com endereço 
profissional à Rua dos Andradas, 1121, 11º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 
90.020-015, e-mail: tbrunetto@paeseferreira.com.br; TIAGO GORNICKI 
SCHNEIDER, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 68.833, e no 
CPF/MF sob o nº 007.894.680-85, com endereço profissional sito à Rua dos 
Andradas, 1121,11 andar, Centro, Porto Alegre/RS, e-mail: tiagogsch@hotmail.com; 
todos(as) por seu advogado legalmente constituído (instrumentos de procuração em 
anexo), e LUÍS FERNANDO SILVA, brasileiro, casado, advogado regularmente 
inscrito na OAB/SC  sob o nº 9.582 e no CPF/MF sob o nº 379.044.699-87, com 
endereço profissional sito à Rua Nunes Machado, nº 94, Sala 93, Ed. Tiradentes, 
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.010-460, e-mail: fernando@slpgadvogados.adv.br; 
este atuando em seu próprio nome, comparecem perante Vossa Excelência, com 
fundamento nos artigos 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal; artigos 100 
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e 268, do Código Penal; artigos 5º, Inciso II, e 24, do Código de Processo Penal; e 
230 e seguintes, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para apresentar  

 

Notícia-crime 
 
Em face do Sr. Jair Messias Bolsonaro, brasileiro, casado, Presidente da 

República Federativa do Brasil, com endereço no Palácio da Alvorada, Zona Cívico-
Administrativa, Brasília/DF, CEP 70150-903, pela prática, em tese, do delito tipificado 
nos artigos 132 e 268, do Código Penal, pelas razões de fato e de direito que passa a 
expor. 

 

Dos fatos 
 
Conforme é de conhecimento público, o Brasil e o mundo enfrentam grave 

crise sanitária causada pelo vírus COVID-19 (ou Novo Coronavírus), razão pela qual 
em 30 de janeiro passado a Organização Mundial de Saúde – OMS exarou Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, passando a classificar 
esta emergência como pandemia em 11 de março seguinte. 

 
Alertados sobre a rapidez com que o vírus se propagaria, bem assim sobre 

o longo tempo de permanência em ambiente hospitalar, que seria necessário para o 
tratamento dos pacientes com sintomas mais graves da doença - em especial 
ocupando os escassos leitos de UTI que o País possui -, os Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal, e Prefeitos de centenas de cidades brasileiras, logo 
passaram a adotar diversas medidas de afastamento social, mais ou menos extensas, 
objetivando retardar ao máximo o crescimento dos contágios.  

 
Nesta direção, preocupou seriamente as autoridades em questão o estudo 

realizado por dezenas de cientistas, consolidado no trabalho intitulado “The Global 
Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression”, publicado e 
produzido pelo Imperial College of London1, que fez projeções que dependeriam das 
medidas de prevenção que viessem a ser adotadas pelo País, demonstrando que 
diferentes seriam os cenários delas resultantes, cenários estes que compreenderiam, 
em uma população aproximada daquela que se tem no Brasil, desde: a) a hipótese 
em que não seriam adotadas medidas de mitigação, caso em que o estudo apontava 
para uma população infectada de cerca de 187 milhões de pessoas, com cerca de 6,2 
milhões necessitando de hospitalização de 6.206.514, e 1,5 milhão de pessoas 
exigindo tratamento intensivo, mediante internação em UTI, quadro que resultaria em 
cerca de 1 milhão e 100 mil mortes; até b) o cenário em que houvesse  supressão 

 
1 Os diversos relatórios estão disponíveis no site do Imperial College of London: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-
disease-analysis/news–wuhan-
coronavirus/?fbclid=IwAR0GeexFNu6ezOVclPBVW5x3Z3yOn5N1X6siDO5P7ezUOm_UwOUu31RBoAY 
Link para o trabalho “The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and 
Suppression”: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-
Global-Impact-26-03-2020.pdf 
As tabelas com os números oferecidos constam no apêndice: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-
college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-unmitigated-mitigated-suppression-scenarios.xlsx 
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precoce das atividades e fluxo populacional, caso em que o estudo revela a provável 
infecção de 11,4 milhões de pessoas, com 44.212 de mortes, necessidade de 
hospitalização de 72.398 pessoas e de unidade de tratamento intensivo para 15.432 
de pessoas. 

 
Era imperioso, assim, que fossem adotadas fortes medidas de 

retardamento do ritmo de contágios, capazes de permitir que o sistema de saúde 
brasileiro tivesse o tempo necessário para a adoção das necessárias medidas de 
expansão e capacitação da rede (aumento de leitos, hospitais de campanhas, 
aquisição de EPIs para os profissionais de saúde, aquisição de respiradores para as 
UTIs, aquisição de outros insumos, contratação de pessoal...), de modo a ter 
capacidade para enfrentar a forte demanda que se avizinhava, oferecendo serviços 
que seriam indispensáveis à redução do número de mortes. 

 
Paralelamente com as iniciativas adotadas pelos Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, também o Ministério da Saúde - órgão integrante da administração 
pública federal -, passou a indicar fortemente a necessidade de adoção de medidas 
de afastamento social, dando-as como imprescindíveis para o enfrentamento da 
pandemia em níveis mais próximos do razoável, sob pena de alcançarmos um 
completo colapso do sistema de saúde, à exemplo do que foi vivenciado por países 
como a Itália e a Espanha, o que no caso do Brasil provavelmente acarretaria em 
número muito mais elevado de contágios e de mortes, haja vista as péssimas 
condições sociais e de saneamento básico do País. 

 
Exemplo destas medidas no plano federal foram a edição da Portaria 

Interministerial nº 7, de 18 de março passado, dos Ministros da Justiça e Segurança 
Pública e da Saúde, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência 
de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do 
Sistema Prisional, a Portaria Ministerial Conjunta nº 8, de 2 de abril corrente, da lavra 
dos Ministros da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, e da Infraestrutura, que 
dispõe sobre a restrição de entrada no País de estrangeiros provenientes dos países 
que relaciona; da Portaria nº 151, de 30 de março de 2020, da lavra do Sr, Ministro de 
Estado da Justiça e Segurança Pública, que dispõe sobre o emprego da Força 
Nacional de Segurança Pública em apoio ao Ministério da Saúde, dentre inúmeros 
outros, tudo em perfeita sintonia com o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que 
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março 
de 2020, e com a Lei nº 13.979, de 8 de fevereiro deste ano, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do COVID-19. 

 
Este portentoso esforço acabou obtendo inicial sucesso, levando grande 

parte das instituições públicas e privadas à adoção de medidas em apoio ao 
afastamento social, enquanto a população brasileira, por sua vez, vinha entendendo 
os riscos trazidos pela pandemia e a necessidade de manter-se em casa, ainda que 
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às custas de sacrifícios econômicos, com o que vinham todos contribuindo para a tão 
desejada redução na “curva epidêmica”. 

 
Some-se a isso o esforço de pesquisadores e universidades na realização 

de estudos que pudessem reduzir o impacto do COVID-19 no Brasil, como podemos 
citar, dentre várias outras importantes publicações científicas, a Nota Técnica 
produzida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da 
Universidade de São Paulo (USP), e da Universidade de Brasília (UnB), datado de 25 
de março 2020, que apresentou o panorama da COVID-192, destacando duas 
estratégias fundamentais que a serem utilizadas pelo Poder Público, quais sejam a 
mitigação (“isolar casos suspeitos e familiares em nível domiciliar, no intuito de 
retardar, mas não necessariamente impedir a propagação da epidemia”), e a 
supressão (“medidas propostas na mitigação combinadas com distanciamento social 
de toda a população, isolamento dos casos em casa e quarentena dos membros de 
suas famílias e fechamento de escolas, universidades e comércio”). 

 
Veja-se que o citado estudo já destacava que “nas cidades de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasília o vírus poderia estar se propagando muito mais rapidamente 
do que se projetava há cerca de 20 dias. Essas três cidades atuariam, assim, como 
eixos de disseminação da infecção para outras partes do país”.  

 
Neste sentido cumpre chamar especial atenção para os gráficos seguintes, 

produzidos pelo estudo em questão, na medida em que deles é possível extrair 
importantes informações acerca do locus onde o Querelado vem, em tese, praticando 
a conduta delituosa aqui apontada.  

 
Com efeito, enquanto o primeiro gráfico (figura 1) deixa patente que 

“Brasília, apesar de ter um número menor de casos em relação a São Paulo até o 
momento, apresenta um risco de infecção maior (figura 2), notadamente quando 
se leva em consideração o tamanho da população que pode ser infectada, e não 
apenas a contagem de casos”.Vejamos então, respectivamente, as figuras 1a e 1b, 
acima mencionadas: 

 

 
Figura 1 

 
2 Coronavírus: pesquisadores da UFRJ, USP e UnB emitem nota técnica: Disponível em: 
<https://ufrj.br/noticia/2020/03/25/coronavirus-pesquisadores-da-ufrj-usp-e-unb-emitem-nota-tecnica> 

https://ufrj.br/noticia/2020/03/25/coronavirus-pesquisadores-da-ufrj-usp-e-unb-emitem-nota-tecnica
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Figura 2 

Data vênia, não devem restar dúvidas de que estamos diante de situação 
das mais graves, podendo-se ter um melhor dimensionamento da tragédia mundial 
quando olhamos para os dados contidos no portal bing3, que tabula e compila 
informações globais, e que no último dia 10 de abril trazia o seguinte panorama: 

 

 
 

Ou seja, no dia 10 de abril passado o mundo ultrapassou a impressionante 
cifra de 1,6 milhões de pessoas infectadas, devendo-se lembrar, aqui, que este 
número está expressivamente subestimado em razão da baixa quantidade de testes 
realizados na maioria dos países do mundo. 

 
Já para a Espanha o quadro é o constante do próximo gráfico: 
 

 
 

 
3 Disponível em: <https://bing.com/covid> 

https://bing.com/covid
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Na Itália o quadro também é extremamente grave, senão vejamos: 
 

 
 

Por fim, vejamos o quadro apontado para o Brasil: 
 

 
 
Com efeito, em que pese o número de confirmações de infectados e de 

mortes, por aqui, ser até o momento expressivamente inferior aos da Espanha e da 
Itália (lembrando que a razão principal para esta diferença está, principalmente, no 
número diminuto de testados, no caso brasileiro), a curva de propagação mostra um 
crescimento mais vertical do que o apontado nos países comparados, o que permite 
projetar um quadro de sério agravamento da nossa situação interna, se não forem 
aprofundadas as medidas de afastamento social. 

 
É aí que entra em jogo o Querelado e sua conduta! 
 
Neste sentido, vejamos a seguinte sequência de fatos incontestes: 
 
a) Em 7.3.2020 o Querelado e grande comitiva visitava os Estados Unidos 

da América, lá permanecendo por 4 (quatro) dias, onde foi recebido pelo Presidente 
daquele País para jantar, e onde manteve extensa agenda com militares, empresários 
e brasileiros que residem na Flórida4, sendo imperioso destacar que até aquele 
momento os EUA não haviam adotado as medidas de prevenção que já eram 
recomendadas por especialistas de todo o mundo, assim como a comitiva brasileira 

 
4 Bolsonaro chega aos Estados Unidos para encontro com Trump: Presidentes deverão jantar em resort de Trump em Mar-a-
Lago. Até terça-feira (10), Bolsonaro terá compromissos nos Estados Unidos com militares e empresários. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/07/bolsonaro-chega-aos-estados-unidos-para-encontro-com-trump.ghtml> 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/07/bolsonaro-chega-aos-estados-unidos-para-encontro-com-trump.ghtml
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não mostrou nenhum cuidado com a possibilidade de ser infectada durante os 
contatos realizados, conforme foi noticiado pela mídia5; 

 
b) Foi durante esta viagem que o Querelado declarou, pela primeira vez, 

que a pandemia estava ‘superdimensionada’ e era uma ‘fantasia’”; 
 
c) Com o retorno da comitiva ao Brasil, em 10.03.2020, começaram a surgir 

notícias de contágios confirmados em diversos dos viajantes, que passaram então a 
cumprir o isolamento indicado pelos médicos6; 

 
d) O próprio Querelado submeteu-se a exame no Hospital das Forças 

Armadas, em Brasília. Perguntado posteriormente o resultado do exame, respondeu 
que dera negativo, mas jamais apresentou publicamente o resultado; 

 
e) Em 15.3.2020 - ainda antes da realização da contraprova, indicada pelos 

médicos para casos tais-, o Querelado dirigiu-se a manifestantes que protestavam 
contra esse Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional, apoiando-os e 
cumprimentando inúmeros deles, chegando a deixar-se fotografar em contato físico 
com estas pessoas, como restou fartamente anunciado pela mídia7, que inclusive 
destacou o flagrante descumprimento, pelo Querelado, das medidas de prevenção já 
à época indicadas pelo próprio Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da 
Saúde, contrariando ainda o disposto no Decreto nº 4.583, de 2020, da lavra do 
Governo do Distrito Federal; 
 

f) O resultado do exame realizado no Hospital das Forças Armadas, acima 
referido, jamais foi mostrado à sociedade, o que levou o Distrito Federal ao 
ajuizamento da Ação nº 1015797-18.2020.4.01.3400, em que requeria que a União 
fornecesse as informações relativas aos exames realizados em hospitais sob sua 
jurisdição, como era o caso do Hospital das Forças Armadas. O feito foi distribuído 
para a juíza Federal Raquel Soares Chiarelli, da 4ª Vara do Distrito Federal, que assim 
concedeu a liminar: 

 
Com efeito, já é notório que a devida identificação dos casos com sorologia positiva 
para o COVID-19 é fundamental para a definição de políticas públicas para o 
enfrentamento urgente e inadiável da pandemia, a fim de garantir a preservação do 
sistema de saúde e o atendimento da população, de modo que não se justifica, sob 

 
5 Covid-19: como foi o voo da comitiva de Bolsonaro aos EUA?. Disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/covid-19-como-foi-o-voo-da-comitiva-de-bolsonaro-aos-
eua,a60985b8604e98adcaf67e07573d53a0qfaer1gl.html>. 
6 Até esta sexta-feira, 20, 22 pessoas que estiveram no grupo foram diagnosticadas com a Covid-19. Levantamento feito pelo 
Estado mostra que pelo menos 45 brasileiros se encontraram com Bolsonaro nos EUA, viajando com ele no avião da FAB ou em 
voos comerciais. Na prática, os infectados já correspondem à metade do grupo. Fonte: Covid-19: como foi o voo da comitiva de 
Bolsonaro aos EUA?. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/covid-19-como-foi-o-voo-da-comitiva-de-
bolsonaro-aos-eua,a60985b8604e98adcaf67e07573d53a0qfaer1gl.html>. 
CORONAVÍRUS - Veja quem são os 23 com coronavírus da comitiva de Bolsonaro que visitou os EUA: Diagnosticados com a 
Covid-19 após viagem presidencial incluem dois ministros do governo. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-quem-sao-os-23-infectados-da-comitiva-de-bolsonaro-em-visita-aos-
eua.shtml>. 
7 Bolsonaro descumpre monitoramento por coronavírus, participa de ato e cumprimenta apoiadores no DF. Após fazer percurso 
de carro, presidente desceu e apertou a mão de manifestantes no Planalto. Na sexta, Bolsonaro evitou cumprimentar pessoas 
em razão do vírus. Disponível em:<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/15/mesmo-com-recomendacao-de-
monitoramento-por-coronavirus-bolsonaro-participa-de-carro-de-ato-em-brasilia.ghtml>. 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/covid-19-como-foi-o-voo-da-comitiva-de-bolsonaro-aos-eua,a60985b8604e98adcaf67e07573d53a0qfaer1gl.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/covid-19-como-foi-o-voo-da-comitiva-de-bolsonaro-aos-eua,a60985b8604e98adcaf67e07573d53a0qfaer1gl.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/covid-19-como-foi-o-voo-da-comitiva-de-bolsonaro-aos-eua,a60985b8604e98adcaf67e07573d53a0qfaer1gl.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/covid-19-como-foi-o-voo-da-comitiva-de-bolsonaro-aos-eua,a60985b8604e98adcaf67e07573d53a0qfaer1gl.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-quem-sao-os-23-infectados-da-comitiva-de-bolsonaro-em-visita-aos-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-quem-sao-os-23-infectados-da-comitiva-de-bolsonaro-em-visita-aos-eua.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/15/mesmo-com-recomendacao-de-monitoramento-por-coronavirus-bolsonaro-participa-de-carro-de-ato-em-brasilia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/15/mesmo-com-recomendacao-de-monitoramento-por-coronavirus-bolsonaro-participa-de-carro-de-ato-em-brasilia.ghtml
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nenhuma perspectiva, a negativa da União em fornecer essas informações ao 
Distrito Federal, que tem competência constitucional para coordenar e executar as 
ações e serviços de vigilância epidemiológica em seu território.  
Sendo assim, DEFIRO a liminar, para determinar à União que forneça 
IMEDIATAMENTE ao Distrito Federal as informações requeridas sobre os pacientes 
com sorologia positiva para o COVID-19, sob pena de fixação de multa pessoal e 
diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e responsabilização cível, 
criminal e administrativa do agente público competente.  

 
g) A autoridade pública responsável pelo cumprimento da liminar, 

entretanto, a ela respondeu apresentando uma relação com 17 nomes, mas ocultando 
os dados de 2 (dois) examinados8, dentre os quais possivelmente estava o do 
Querelado. As razões para a insistente negativa de prestação dessa informação à 
sociedade brasileira, por parte do Querelado, provavelmente só saberemos daqui 
alguns anos, quando talvez o Brasil volte a viver ares mais democráticos! 

 
h) descontente em quedar-se apenas omisso diante de uma crise sanitária 

de tamanha gravidade, o Querelado foi além, passando a conceder entrevistas em 
que colocava em dúvida a necessidade das medidas de afastamento social, chegando 
a utilizar-se do mais alto cargo da República (que ocupa), para fazer pronunciamento 
públicos em cadeia de rádio e televisão, mais uma vez para confrontar - sem qualquer 
fundamento técnico -, a opinião unânime de epidemiologistas do Brasil e do mundo; 
atacar as medidas de prevenção adotadas por Governadores e Prefeitos, 
classificando-as de “histéricas” e “geradoras de pânico”; descumprir orientações do 
próprio Ministério da Saúde (órgão público a ele subordinado); e incentivar franca e 
acintosamente a população a deixar o afastamento social e retornar às suas atividades 
normais; 
 

i) Esse verdadeiro descalabro levou à interposição de variadas medidas 
junto a esse Excelso Pretório, destacando-se a Petição nº 8.7449, a Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 67210, e a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6.341, sendo que nas duas ultimas esse Excelso Pretório 
deixou patente a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
expedição de normas que visem impor, no âmbito de seus respectivos territórios, 
importantes medidas restritivas como o distanciamento/isolamento social, quarentena, 
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à 
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a 
redução do número de infectados e de óbitos, ficando proibido o Sr. Presidente da 
República de editar ato visando contrariar estes atos regionais; 

 

 
8 Hospital que testou Bolsonaro omite nomes de 2 pacientes com coronavírus: No último sábado, representante do Hospital das 
Forças Armadas afirmou que dados sobre pacientes com coronavírus já foram divulgados. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/brasil/hospital-que-testou-bolsonaro-omite-nomes-de-2-pacientes-com-coronavirus/> e Hospital do 
DF omite dois nomes de infectados por coronavírus 
Hospital das Forças Armadas repassou uma lista de 17 nomes, com dois deles ocultados. Nome de Bolsonaro não está entre os 
15 confirmados. Disponível em: < https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/hospital-do-df-omite-dois-nomes-de-infectados-
por-coronavirus/> 
9 De autoria do Deputado Federal Reginaldo Lopes, distribuída ao Ministro Marco Aurélio; 
10 De autoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, distribuída ao ilustre Ministro Alexandre de Moraes, 

https://exame.abril.com.br/brasil/hospital-que-testou-bolsonaro-omite-nomes-de-2-pacientes-com-coronavirus/
https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/hospital-do-df-omite-dois-nomes-de-infectados-por-coronavirus/
https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/hospital-do-df-omite-dois-nomes-de-infectados-por-coronavirus/
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j) Ainda assim, contudo, o Querelado vem prosseguindo com sua atitude 
de clara irresponsabilidade diante de tão grave situação de saúde pública, visitando 
áreas comerciais e residenciais do Distrito Federal, o que evidencia não só um 
acintoso descumprimento às deliberações baixadas pelo Governador do Distrito 
Federal no sentido do afastamento social, mas, sobretudo, um claro incentivo a que o 
povo brasileiro siga seu exemplo e despreze as aludidas medidas de afastamento 
social, retornando às suas atividades normais; 

 
k) Em pronunciamento realizado no dia 24.3.202011, o Querelado atacou 

governadores, culpou a imprensa pelo agravamento da crise de saúde e criticou o 
fechamento de escolas, afirmando: "O que se passa no mundo mostra que o grupo de 
risco é de pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar escolas?", questionou o 
presidente. "Raros são os casos fatais, de pessoas sãs, com menos de 40 anos de 
idade”; 

l) Na manhã do dia 29.3.2020 o Querelado visitou estabelecimentos 
comerciais em Taguatinga, Sobradinho e Setor Sudoeste/Brasília1213, causando 
inaceitável aglomeração de pessoas, bem como novamente evidenciou seu 
descontentamento com as medidas de isolamento, afirmando14: "esse isolamento 
horizontal se continuar assim, com a brutal quantidade de desemprego que vem pela 
frente, teremos um problema seríssimo, que vai levar anos para resolver";  

 
m)  As constantes manifestações do Querelado em suas redes, em sentido 

contrário às medidas de isolamento social propostas pela OMS e pelo próprio 
Ministério da Saúde levaram o Facebook, o Instagram e o Twiter – em caso inédito 
em todo o mundo – a excluir um vídeo veiculado por um Presidente da República15. 
Em nota, o Facebook informou que "Removemos conteúdo no Facebook e Instagram 
que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que 
possa causar danos reais às pessoas" e “em resposta a VEJA, o Twitter afirmou que 
vai retirar de sua rede conteúdos que forem contrários à saúde pública, colocando 
pessoas em risco”. 
  

n) No dia 9.4.2020, em plenas medidas de isolamento social no Distrito 
Federal, o Querelado se dirigiu a uma padaria em Brasília, onde fez um lanche dentro 

 
11 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/em-pronunciamento-bolsonaro-critica-fechamento-de-escolas-ataca-
governadores-e-culpa-midia.shtml; 
12 Vídeos das visitas disponíveis em: <https://youtu.be/YVx6A8GzOzw>, <https://youtu.be/ZSp6mcXBKk8>, 
<https://youtu.be/uTYcat8CCkc>, <https://www.youtube.com/watch?v=_TgK9bpca9g> e 
<https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1244271496543035400>. 
13 Após Ministério da Saúde orientar isolamento, Bolsonaro faz tour por Brasília: Atitude do presidente ocorre menos de 24 horas 
após Mandetta defender o distanciamento social. Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/29/apos-
ministerio-da-saude-orientar-isolamento-bolsonaro-faz-tour-por-brasilia.ghtml>. 
14 Jair Bolsonaro visita comércio no DF mesmo após recomendação de isolamento: Vídeo da visita foi publicado no Twitter. Em 
outro, filmado por moradores, ele aparece em farmácia no Sudoeste e depois em outro estabelecimento em Sobradinho. 
Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/29/interna_cidadesdf,841066/jair-bolsonaro-
visita-comercio-no-df-mesmo-apos-recomendacao-de-isolam.shtml>. 
15Disponível em:  https://www.brasil247.com/brasil/facebook-e-instagram-seguem-twiter-e-excluem-video-de-bolsonaro e em 
https://veja.abril.com.br/brasil/twitter-exclui-posts-de-jair-bolsonaro-em-visita-a-comercio-em-brasilia/ 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/entenda-por-que-quase-todos-os-paises-fecharam-escolas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/em-pronunciamento-bolsonaro-critica-fechamento-de-escolas-ataca-governadores-e-culpa-midia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/em-pronunciamento-bolsonaro-critica-fechamento-de-escolas-ataca-governadores-e-culpa-midia.shtml
https://youtu.be/YVx6A8GzOzw
https://youtu.be/ZSp6mcXBKk8
https://youtu.be/uTYcat8CCkc
https://www.youtube.com/watch?v=_TgK9bpca9g
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1244271496543035400
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/29/apos-ministerio-da-saude-orientar-isolamento-bolsonaro-faz-tour-por-brasilia.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/29/apos-ministerio-da-saude-orientar-isolamento-bolsonaro-faz-tour-por-brasilia.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/29/interna_cidadesdf,841066/jair-bolsonaro-visita-comercio-no-df-mesmo-apos-recomendacao-de-isolam.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/29/interna_cidadesdf,841066/jair-bolsonaro-visita-comercio-no-df-mesmo-apos-recomendacao-de-isolam.shtml
https://www.brasil247.com/brasil/facebook-e-instagram-seguem-twiter-e-excluem-video-de-bolsonaro
https://veja.abril.com.br/brasil/twitter-exclui-posts-de-jair-bolsonaro-em-visita-a-comercio-em-brasilia/
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do estabelecimento, tocou o balcão, conversou com funcionários e tirou fotos, 
gerando, novamente, grande aglomeração16; 
 

o)  No dia 10.4.2020 a referida conduta ilegal se repetiu, quando o 
Querelado deixou o Palácio da Alvorada para dirigir-se inicialmente ao Hospital das 
Forças Armadas, de onde seguiu para uma quadra comercial de Brasília e ingressou 
numa farmácia, acompanhado de seguranças e equipe de apoio – todos sem a 
utilização de qualquer equipamento de proteção, como máscara facial –, causando 
nova aglomeração de pessoas, bradando que “Ninguém vai tolher meu direito de ir e 
vir”17.  

 
p) Na mesma data, o Querelado se dirigiu a uma quadra residencial, e 

quando estava saindo do local – após passar o braço sob o nariz para estancar o que 
parecia ser uma coriza –, simplesmente estendeu a mesma mão as pessoas próximas, 
dentre elas uma senhora com idade avançada, cumprimentando-as, conforme 
demonstra o vídeo juntado à presente peça, corroborado pelas inúmeras matérias 
jornalísticas a ela anexadas18. Vejamos fragmentos de imagens publicadas pelo jornal 
Correio Braziliense na reportagem já referenciada: 

 

 
 

 
16 Em meio a quarentena, Bolsonaro visita padaria na Asa Norte: No local, presidente fez um lanche, conversou com funcionários 
e tirou foto com apoiadores, gerando aglomeração de pessoas. Ele foi alvo de críticas pelos moradores. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/09/interna_politica,843497/em-meio-a-quarentena-
bolsonaro-visita-padaria-na-asa-norte.shtml> e Aglomeração: Bolsonaro deixa Palácio e vai a padaria na Asa Norte: Durante o 
isolamento estabelecido para combater o coronavírus, presidente abraçou funcionários do comércio que fica em Brasília. 
Disponível em: < https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-abraca-e-posa-para-foto-com-apoiadores-em-
padaria-no-df >. 
17 'Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir', diz Bolsonaro em passeio: Presidente deixou o Alvorada às 9h e se dirigiu ao 
Hospital das Forças Armadas. Depois, passou em uma farmácia e cumprimentou apoiadores. Disponível em: < 
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/ninguem-vai-tolher-meu-direito-de-ir-e-vir-diz-bolsonaro-em-passeio-10042020 > e há 
diversas reportagens em vídeo < https://www.youtube.com/watch?v=j6mFIos492s >. 
18 No Sudoeste, Bolsonaro limpa nariz e, em seguida, aperta mãos de apoiadores: A atitude do presidente vai na contramão de 
várias recomendações do Ministério da Saúde e do GDF. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/10/interna_politica,843674/sudoeste-bolsonaro-limpa-nariz-
e-em-seguida-aperta-maos-de-apoiadores.shtml>. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/09/interna_politica,843497/em-meio-a-quarentena-bolsonaro-visita-padaria-na-asa-norte.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/09/interna_politica,843497/em-meio-a-quarentena-bolsonaro-visita-padaria-na-asa-norte.shtml
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-abraca-e-posa-para-foto-com-apoiadores-em-padaria-no-df
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-abraca-e-posa-para-foto-com-apoiadores-em-padaria-no-df
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/ninguem-vai-tolher-meu-direito-de-ir-e-vir-diz-bolsonaro-em-passeio-10042020
https://www.youtube.com/watch?v=j6mFIos492s
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/10/interna_politica,843674/sudoeste-bolsonaro-limpa-nariz-e-em-seguida-aperta-maos-de-apoiadores.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/10/interna_politica,843674/sudoeste-bolsonaro-limpa-nariz-e-em-seguida-aperta-maos-de-apoiadores.shtml
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q) Em 11.4.2020 o Querelado viajou ao interior de Goiás, para visitar as 
obras de um hospital de campanha, conforme foi fartamente noticiado pela mídia1920. 
Após a visita oficial, entretanto, retirou a máscara facial de proteção, que usava, e se 
dirigiu aos presentes, mais uma vez cumprimento alguns com apertos de mão e 
deixando-se se fotografar muito próximo2122, cumprimentando-os. Conforme informa 
o jornal Folha de São Paulo, o Ministro da Saúde, questionado sobre o procedimento 
adotado pelo Querelado, teria dito: “Posso recomendar, não posso viver a vida das 
pessoas. Pessoas que fazem uma atitude dessas hoje daqui a pouco vão ser as 
mesmas que vão estar lamentando".; 

 
r) Na mesma empreitada, ao se encontrar com o Governado de Goiás, 

Ronaldo Caiado, o Querelado teria dito: “tem que ter contaminação total”, conforme 
se percebe do vídeo divulgado pelo blog Poder 36023; 

 
s) Por fim, no dia 12.4.2020 o Querelado fez uso da sua página no Twiter24 

para divulgar vídeo de manifestantes, no Pará, contra as medidas de afastamento 
social adotadas pelo Governo daquele Estado, afirmando: 

 
Além do vírus, agora também temos o desemprego, fruto do "fecha tudo" e "fica em 
casa", ou ainda o "TE PRENDO". - Para toda ação desproporcional a reação 
também é forte. O Governo Federal busca o diálogo e solução para todos os 
problemas, e não apenas um. 

 
O jornal Folha de São Paulo produziu uma síntese25 das variadas ocasiões 

em que o Querelado atuou no sentido de desestimular o afastamento social, mais uma 
vez deixando patente que se trata de conduta deliberada e repetida, recheada de dolo. 

 
O problema é que essas reiteradas condutas, que em tese configuram 

crime, já vem surtindo os efeitos esperados pelo Querelado (qual seja a redução dos 
níveis de afastamento social), como se vislumbra na redução experimentada nestes 
níveis em todo o País, nos últimos dias, conforme os dados sobre isolamento 
produzidos pela empresa In loco26, que diz possuir informações de localização em 
tempo real de 60 milhões de smartphones no Brasil.  

 

 
19Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-visita-obra-de-hospital-provoca-novas-aglomeracoes-

e-e-criticado-por-mandetta-e-caiado.shtml 
20 https://www.cartacapital.com.br/saude/em-3o-dia-seguido-bolsonaro-provoca-aglomeracoes-na-rua/ 
21 Vídeo disponível em blob:https://player.mais.uol.com.br/b8559df1-e934-44ce-b954-86a4e5f50f50 
22 https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/11/bolsonaro-e-caiado-visitam-obras-do-1o-hospital-de-campanha-do-governo-

federal-em-aguas-lindas-de-goias.ghtml 
23Disponível em: https://www.poder360.com.br/coronavirus/tem-que-haver-contaminacao-total-diz-bolsonaro-depois-de-abracar-

caiado/ 
24Disponível em:  https://twitter.com/jairbolsonaro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
25 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-o-que-bolsonaro-ja-fez-para-confrontar-medidas-de-combate-ao-
coronavirus.shtml?origin=folha&cmpid=assmob 
26 Dados de localização de celulares mostram redução no isolamento social no Brasil: De acordo com informações da In Loco, que 
também tem parceria com a prefeitura do Recife, brasileiros estão saindo mais às ruas desde o final de março. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/10/dados-de-localizacao-de-celulares-mostram-reducao-no-isolamento-
social-no-brasil.ghtml>. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-visita-obra-de-hospital-provoca-novas-aglomeracoes-e-e-criticado-por-mandetta-e-caiado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-visita-obra-de-hospital-provoca-novas-aglomeracoes-e-e-criticado-por-mandetta-e-caiado.shtml
https://www.cartacapital.com.br/saude/em-3o-dia-seguido-bolsonaro-provoca-aglomeracoes-na-rua/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/11/bolsonaro-e-caiado-visitam-obras-do-1o-hospital-de-campanha-do-governo-federal-em-aguas-lindas-de-goias.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/11/bolsonaro-e-caiado-visitam-obras-do-1o-hospital-de-campanha-do-governo-federal-em-aguas-lindas-de-goias.ghtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/tem-que-haver-contaminacao-total-diz-bolsonaro-depois-de-abracar-caiado/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/tem-que-haver-contaminacao-total-diz-bolsonaro-depois-de-abracar-caiado/
https://twitter.com/jairbolsonaro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-o-que-bolsonaro-ja-fez-para-confrontar-medidas-de-combate-ao-coronavirus.shtml?origin=folha&cmpid=assmob
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-o-que-bolsonaro-ja-fez-para-confrontar-medidas-de-combate-ao-coronavirus.shtml?origin=folha&cmpid=assmob
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/10/dados-de-localizacao-de-celulares-mostram-reducao-no-isolamento-social-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/10/dados-de-localizacao-de-celulares-mostram-reducao-no-isolamento-social-no-brasil.ghtml
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A tabela contida na próxima página permite verificar que o índice de 
isolamento vinha crescendo no mês de março, mas começa a declinar a partir da 
última semana do mês, coincidindo com as investidas mais fortes do Querelado em 
seu combate à esta importante medida de proteção. 

 
No dia 9 de abril, por exemplo, o índice caiu para apenas 47% (quarenta e 

sete por cento) em São Paulo27, quando já havia alcançado o índice de 56%, no final 
do mês de março. 

 

 

 
27 https://exame.abril.com.br/brasil/isolamento-em-sp-cai-para-47-ideal-seria-70-diz-governo-do-estado/ 
 

https://exame.abril.com.br/brasil/isolamento-em-sp-cai-para-47-ideal-seria-70-diz-governo-do-estado/
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Infelizmente, a consequência final dessa tresloucada e criminal conduta 

será vista em poucos dias, quando a redução drástica do afastamento social conduzirá 
a um crescimento exponencial dos contágios, às internações desenfreadas, e ao 
colapso do nosso sistema de saúde, com a geração de milhares de mortes que 
poderiam ter sido evitadas, bem com fica evidente o desrespeito e descumprimento 
das normas instituídas pelo Governo do Distrito Federal. 

 

Da competência do STF para receber e  
dar seguimento à presente denúncia 

 
Ainda que com receio de nos tornarmos enfadonhos, cumpre trazer à 

colação o que define o art. 102, I, “b”, da Carta da República: 
 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, 
os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral 
da República; (destacamos) 

 
O Regimento Interno desse Excelso Pretório, por sua vez, assim define em 

seu art. 230: 
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Art. 230. A denúncia nos crimes de ação pública, a queixa nos de ação privada, bem 
como a representação, quando indispensável ao exercício da primeira, obedecerão 
ao que dispõe a lei processual. 

 
Já os artigos 100, e 268, do Código Penal, assim definem: 

 
Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara 
privativa do ofendido. 
 
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa: 

 
E os artigos 5º, II, e 24, do Código de Processo Penal: 

 
Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
(...) 
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 
§ 1o  O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível: 
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de 
convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de 
impossibilidade de o fazer; 
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. 
 
Art. 24.  Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do 
Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro 
da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo. 

 
Assim, em sendo verossímeis as alegações, em tese, da prática de crime 

comum por parte do Querelado, e ocupando ele o cargo de Presidente da República, 
é inequivocamente desse Excelso Pretório a competência para receber a presente 
denúncia, bem assim adotar as providências que o caso requer. 

 

Da conduta do Querelado 
 
Conforme já se disse antes, a conduta que vem sendo insistentemente 

adotada pelo Querelado (e que culminou com os fatos ocorridos nos dias 29 de março, 
9 e 10 de abril do corrente ano), denota, ao menos em tese, infringência a 
determinações do Poder Público, exaradas que foram pelo Governador do Distrito 
Federal. Determinações estas que visam impedir a propagação de doença contagiosa, 
o que evidencia situação tipificada pelo art. 268, do Código Penal. 

 
Demais disso, a insistência do Querelado em não usar mascará facial 

quando se dirige a populares, em aglomerações que ele deliberadamente causa, bem 
assim ao cumprimentar esses populares sem observar as regras de afastamento 
ditadas pelas autoridades sanitárias (em pelo menos uma vez fazendo-o após passar 
a mão sob o próprio nariz, para estancar uma coriza), reforçam o dolo em agir 
contrariamente às determinações exaradas pelo Poder Público do Distrito Federal, a 
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par de colocar em evidente desvalor as orientações baixadas pelo próprio Ministério 
da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. 

 
Isso sem tomar em conta que (ao menos até o momento) não se tem notícia 

de que o Querelado haja realizado exame de contraprova para verificar se foi, ou não, 
contaminado pelo novo coronavírus, providencia que se impunha – inclusive sua 
respectiva publicidade -, na medida em que ao menos 23 (vinte e três) componentes 
da comitiva que viajou com ele aos Estados Unidos da América contraiu a doença, 
conforme noticiado pela imprensa28. Em outras palavras, se o Querelado não tem 
certeza de que não foi infectado, jamais deveria se aproximar de outras pessoas, 
colocando-as em sério risco de saúde pela sua simples presença, o que dirá pela 
adoção de medidas de cumprimento pessoal. 

 
Pois bem, feitas estas considerações iniciais vejamos o que veio dispor o 

Decreto nº 40.550, de 23.3.202029, exarado pelo Sr. Governado do Distrito Federal, 
cujos artigos 1º, 2º, XI e XVI, 3º, IV, 4º e 7º, assim vieram definir: 

 
Art. 1º. As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do Distrito 
Federal, ficam definidas nos termos deste Decreto. 
 
Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 
2020: 
(...) 
XI - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, 
restaurantes, lojas de conveniências e afins: 
(...) 
XVI - comércio ambulante em geral. (destacamos) 
 
Art. 3º Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2º deste decreto os seguintes 
serviços: 
(...) 
a) É vedado, em todos os casos deste inciso, a venda de refeições e de produtos 
para consumo no local; 
IV - padarias e lojas de panificados, apenas para a venda de produtos, sendo 
vedado o fornecimento de refeições de qualquer tipo; 
 
Art. 4º Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a 
distância mínima de dois metros entre todas as pessoas, bem como o 
fornecimento de equipamento de segurança e álcool em gel a todos os funcionários. 
(grifamos) 
 
Art. 7º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará 
responsabilização, nos termos previstos em lei. (os grifos são nossos) 

 

 
28https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-quem-sao-os-23-infectados-da-comitiva-de-bolsonaro-em-visita-aos-
eua.shtml 
29 Decreto nº 40.555, de 26.3.2010. Disponível em 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2daec529965741e29602314371cc37bf/exec_dec_40550_2020.html 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-quem-sao-os-23-infectados-da-comitiva-de-bolsonaro-em-visita-aos-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-quem-sao-os-23-infectados-da-comitiva-de-bolsonaro-em-visita-aos-eua.shtml
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2daec529965741e29602314371cc37bf/exec_dec_40550_2020.html
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Em 1º.4.2020 a mesma autoridade fazia publicar o Decreto nº 40.58330, 
cujos artigos 1º, 3º, X e XII, 4º, IV, 6º,  8º, e 10, assim definem: 

 
Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus, no âmbito do Distrito 
Federal, ficam definidas nos termos deste Decreto. 
 
Art. 3º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 03 de maio 
de 2020: 
(...) 
X - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, 
restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda 
de refeições; 
(...) 
XII - o comércio ambulante em geral. (grifos nossos) 
 
Art. 4º Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3º deste Decreto as seguintes 
atividades comerciais: 
(...) 
IV - padarias e lojas de panificados, apenas para a venda de produtos, sendo 
vedado o fornecimento de refeições de qualquer tipo para consumo no local; 
(no original não há grifo) 

 
Art. 6º Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a 
observância de todos os protocolos de segurança recomendados pelas 
autoridades sanitárias relativos aos Equipamentos de Proteção Individuais e 
demais medidas sanitárias. 
Parágrafo único. No caso do empregador identificar estado febril do empregado e 
outro sintoma respiratório característico da Covid-19 (tosse, dificuldade para 
respirar), deverá dispensá-lo imediatamente das atividades laborais por quatorze 
dias, para cumprimento da quarentena em domicílio. 

 
Art. 8º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará 
responsabilização, nos termos previstos em lei. 
 
Art. 10. Recomenda-se que a circulação de pessoas idosas, crianças, gestantes e 
com doenças crônicas se limite às necessidades imediatas de alimentação e saúde, 
evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no âmbito do Distrito 
Federal que não seja para o exercício de atividades imprescindíveis. 

 
Conforme se percebe facilmente, a partir de 23 de março passado está 

proibido o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, 
incluído o comércio ambulante, em todo o Distrito Federal, medida que se destina a 
impedir a aproximação e a aglomeração de pessoas em ambientes fechados ou 
abertos. 

 
Demais disso, seja em razão das recomendações contidas no referido 

Decreto ou em orientações emanadas do Ministério da Saúde e da Organização 

 
30 DECRETO Nº 40.583, DE 1º DE ABRIL DE 2020 (*). Disponível em: 
<http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e1aaf0ba1c0948d1aebcda7454c4a097/exec_dec_40583_2020.html#art14> 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e1aaf0ba1c0948d1aebcda7454c4a097/exec_dec_40583_2020.html#art14
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Mundial de Saúde, é evidente a responsabilidade de todo cidadão ou cidadã de evitar 
aglomerações de qualquer natureza, de modo a proteger a si e aos outros. 

Ora, é evidente que o Querelado não desconhece que o deslocamento de 
uma importante autoridade, como o Presidente da República, impõe não só uma 
grande comitiva – o que por si só já causa uma pequena aglomeração -, como acaba 
por chamar a atenção de populares, quer seja para apoiá-lo ou criticá-lo, de modo que 
estes populares acabam causando aglomeração ainda maior, o que contraria 
frontalmente as proibições e o espírito das recomendações e determinações contidas 
nos Decretos editados pelo Governo do Distrito Federal. 

 
Mas o Querelado foi além! 
 
Ocorre que ao se dirigir a estabelecimentos comerciais em Taguatinga, 

Sobradinho e Setor Sudoeste/Brasília, em 29.3.2020 – que sabia que deveriam estar 
fechados, em observância ao Decreto do Governador do Estado -, bem assim ao 
alimentar-se no interior de uma padaria na Asa Norte de Brasília, em 9.4.2020 – que 
sabia ser proibido para evitar a aproximação física de pessoas -, o Querelante quis, 
deliberada e acintosamente, descumprir o Decreto em questão, ao tempo em que era 
sua pretensão, também, incentivar os cidadãos em geral a descumprirem as regras 
de afastamento ou isolamento social, em clara incursão pela situação descrita pelo 
art. 268, do Código Penal.  

 
Demais disso, tem-se que no último dia 21.3.2020 o Querelante completou 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, sendo por isso considerado idoso, na forma da 
Lei nº 10.741, de 2003, e das disposições da Organização Mundial da Saúde, de modo 
que a sua conduta afronta a recomendação contida no art. 10, do Decreto nº 4.583, 
de 2020, no que acaba por projetar seu exemplo sobre os demais idosos, 
desestimulando-os de permanecerem em casa, o que confronta a própria finalidade 
do citado Decreto. 

 
Neste ponto cumpre fazer um parêntesis para realçar que esse Excelso 

Pretório, em recentes decisões da lavra dos Ministros Marco Aurélio e Alexandre de 
Moraes, deixou patente que a competência para a adoção de medidas de prevenção 
de epidemias ou pandemias é concorrente, sendo que a decisão exarada pelo Ministro 
Alexandre de Moraes chega a proibir o Presidente da República, no exercício das 
atribuições do cargo, de adotar medidas tendentes a desvalidar as medidas adotadas 
por Governadores e Prefeitos. 

 
Vejamos estas 2 (duas) importantes decisões recentes, a começar pela 

Medida Cautelar concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da ADPF nº 
672: 

 
Nesse contexto, é juridicamente possível a utilização do presente mecanismo de 
Jurisdição Constitucional, pois, caberá, preventivamente, arguição de 
descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL com o objetivo de se evitar condutas do poder público que estejam ou 
possam colocar em risco os preceitos fundamentais da República, entre eles, a 
proteção à saúde e o respeito ao federalismo e suas regras de distribuição de 
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competências, consagrados como cláusula pétrea da Constituição Federal, pois 
como salientado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, a 
“injustificável inércia estatal” ou “um abusivo comportamento governamental” 
justificam a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário” (Pleno, ADPF 45, j. 
29-4-2004). 
(...) 
A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental deve ser 
analisada sob a ótica da efetiva aplicação dos princípios e regras de Separação de 
Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/20, afastando-se, 
preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente iriam ampliar 
a gravidade da crise no País. 
(...) 
Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras constitucionais de 
distribuição de competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à 
requerente no tocante ao pedido de concessão de medida liminar, “para que seja 
determinado o respeito às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao 
funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração”. 
A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno do princípio da 
autonomia das entidades federativas, que pressupõe repartição de competências 
legislativas, administrativas e tributárias. 
Em relação à saúde e assistência pública, inclusive no tocante à organização do 
abastecimento alimentar, a Constituição Federal consagra, nos termos dos incisos 
II e IX, do artigo 23, a existência de competência administrativa comum entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê competência 
concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e 
defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso 
II, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, 
desde que haja interesse local; devendo, ainda, ser considerada a descentralização 
político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 
8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços e 
distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que 
diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 
8.080/1990). 
Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, 
unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no 
exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no 
âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a 
imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de 
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de 
pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do 
número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS 
(Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por 
exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos 
matemáticos (The Global 
Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; 
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality 
and healthcare demand, vários autores). 
Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os 
evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, 
CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta 
SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva 
observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal 
na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E 
ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS 
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GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS 
MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 
respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas 
legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de 
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, 
restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 
INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM 
SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para 
estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda 
necessário. 

 
E agora a Medida Cautelar concedida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos 

da ADI nº 6.341/DF: 
 
Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a 
óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e disciplina 
mediante lei de envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se 
disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a tempo e modo, 
atuou o Presidente da República – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida Provisória. 
O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência 
concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que 
pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, 
no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente 
da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei 
federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e 
administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo 
pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente.  
 

Esta última decisão acabou referendada pelo Plenário desse Excelso 
Pretório no dia 15 de abril corrente, em sessão realizada por videoconferência, 
ocasião em que restou assentado: 

 
O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco 
Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 
3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera 
de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da 
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades 
essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli 
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do 
art. 3º, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro 
Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus 
curiae Federação Brasileira de Telecomunicações – FEBRATEL, o Dr. Felipe 
Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de 
Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da 
República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. 
Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro 
Celso de Mello.  

 
Logo, deve-se ter como clara e evidente, pela análise da ratio decidendi, 

que na situação em exame havia (e há) competência do Governo do Distrito Federal 
para baixar, mediante ao próprio medidas e normas sobre saúde pública, 
principalmente no contexto da pandemia, como de fato o fez com a edição dos 
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Decretos nºs  40550 e 40,583, de 2020, estando a eles sujeitos todos os cidadãos 
residentes ou em trânsito no âmbito do Distrito Federal, o que implica reconhecer que 
o Sr. Jair Messias Bolsonaro também está submetido ao cumprimento e à observância 
destes atos e normas, eis que o exercício do cargo público de que encontra-se 
investido não o torna imune à sua eficácia. 

 
Colocada a presente situação nestes termos, é de concluir que a Infração, 

em tese, ao artigo 268 do Código Penal, se mostra clara e evidente, pois há expressa, 
direta e consciente violação ao que fora previsto pelo Governo do Distrito Federal (art. 
2º, XI e XVI, art. 3º, “a” e IV; art. 4º, e art, 7º, do Decreto nº 40.550, de 2020, e art. 2º, 
X e XII, art. 4º, IV, art. 6º, e art. 8º, do Decreto nº 40583, de 2020), e afrontando 
deliberadamente a própria finalidade destes Decretos, situação que se mostra ainda 
mais patente quando analisada no contexto da edição da Lei n° 13.979, de 2020, e da 
Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde31. 

 
Sendo assim, importante lembrar da lição do Professor MIRABETE32 
  

A conduta típica é infringir, violar, postergar, transgredir a determinação 
administrativa do poder público, por ação ou omissão. É necessário que tal 
prescrição administrativa obrigatória tenha por fim impedir a introdução ou 
propagação da doença contagiosa, de reação orgânica em relação aos agravos 
infecciosos que a produze, os micróbios, de propagação direta ou indireta fácil e 
com grande virulência.  
(...) 
O art. 268 é norma penal em branco, a ser complementada por outra regra jurídica.  
(...) 
Consumação e tentativa 
Consuma-se o crime com a simples violação da determinação administrativa, não 
se exigindo a ocorrência de perigo concreto. 

 
No mesmo sentido, BITENCOURT33 a respeito do crime tipificado no art. 

268 do Código Penal: 
 

A conduta nuclear tipificada é representada pelo verbo infringir, que tem o sentido 
de quebrantar, transgredir, violar as normas preestabelecidas pelo poder público de 
cautela contra doenças contagiosas. As determinações do Poder Público são 
materializadas por meio de leis, decretos, regulamentos, portarias, emanados de 
autoridade competente, visando impedir a introdução ou propagação de doença 
contagiosa, suscetível de transmitir-se por contato mediato ou imediato. Trata-se 
de crime contra a saúde pública (...) 
O art. 268 em exame, constata-se, contém norma penal em branco, que se completa 
por meio de determinações do Poder Público, concernentes a impedir a introdução 
ou propagação de doença contagiosa (...) a fonte legislativa (Poder Legislativo, 
Poder Executivo etc.) que complementa a norma penal em branco deve, 
necessariamente, respeitar os limites que esta impõe, para não violar a proibição de 
delegação de competência na lei penal material, definidora do tipo penal, em razão 
do  princípio constitucional de legalidade (art. 5º, II e XXXIX, da CF/88), do 
mandamento de reserva legal (art. 22, I) e do princípio da tipicidade estrita (art. 1º 

 
31 Disponível em https://www.anahp.com.br/noticias/covid-19/portaria-ms-no-356-de-11-de-marco-de-2020/ 
32 MIRABETE, J. F. Código penal interpretado. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. P. 2057-60. 
33 BITENCOURT, C.R – Código penal comentado. 8ª ed. SP:Saraiva. 2014. P. 1133 

https://www.anahp.com.br/noticias/covid-19/portaria-ms-no-356-de-11-de-marco-de-2020/
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do CP). Em outros termos,  é indispensável que essa integração ocorra nos 
parâmetros estabelecidos pelo preceito de norma penal em branco.(...) Com efeito, 
as normas penais devem ser interpretadas de acordo com o bem jurídico 
protegido e o alcance de dita proteção, isto é, sempre levando em consideração a 
sua finalidade (teleologia), que deve ser estabelecida pelo legislador penal. A 
validez da norma complementar decorre da autorização concedida pela norma 
penal em branco, como se fosse uma espécie de mandato, devendo-se observar os 
seus estritos termos. Por esse motivo, também é proibido no âmbito das leis penais 
em branco o recurso à analogia, assim como a interpretação analógica. 

 
No caso em discussão, resta evidente que, primeiramente, o art. 1º do 

Decreto nº 40.550, de 23.03.2020, editado pelo Governo do Distrito Federal deixa 
absolutamente claro que o mesmo se refere às medidas  “para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus, no âmbito do Distrito Federal...”, preenchendo o requisito de ser norma 
complementar emanada de autoridade com poderes para tal, no caso o Chefe do 
Poder Executivo do Distrito Federal. Ressalte-se que dito dispositivo foi reiterado no 
Decreto nº 40.583, também editado pelo mesmo Governo na data de 01.04.2020, 
mantendo as restrições, conforme se viu mais acima. 

 
Também, fazendo a exegese adequada dos fatos, vis a vis a norma e a 

lição do Jurista, explicitada nas linhas pretéritas, certamente se reconhecerá a 
ocorrência de violação, infringência e transgressão das determinações administrativa 
em questão, sendo a norma transgredida dotada de conteúdo que visa impedir 
exatamente o que fora delimitado por Mirabete e Bitencourt, havendo aqui também a 
consumação explicitada pelos autores. 

 
Nesse sentido, a norma penal em branco, prevista no art. 268, deve ser 

harmonizada com o conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal no bojo das 
ADI 6.341 e ADPF 672, bem como os Decretos nºs 40.550 e 40.583 do GDF, em 
particular os artigos 1º, 3º, X e XII, 4º, IV, 6º, 8º, e 10, deste último. 

 
Veja-se que não se trata aqui de propagação de epidemia (ou pandemia), 

mediante a transmissão deliberada do vírus da COVID-19, mas de conduta que 
contraria determinação exarada pelo Poder Público, dirigida à prevenção da doença, 
o que implica reconhecer que tratamos de conduta geradora de um perigo abstrato.  

 
Nesta direção é importante relembrar o que foi recentemente decidido pelo 

Superior Tribunal de justiça no Tema nº 901, já transitado em julgado, em se discutia 
a caracterização do crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não 
habilitada, ocasião em que o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ fora o relator do 
acórdão: 

 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DE ACORDO COM O ART. 543-C. 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO 
CTB. BEM JURÍDICO. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LESÃO OU EXPOSIÇÃO A PERIGO DE 
DANO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado de 
acordo com o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e 
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na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: É de perigo abstrato o crime previsto no art. 
310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o 
aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano 
concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito 
de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou 
mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com 
segurança. 2. Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima 
intervenção, não pode a dogmática penal descurar de seu objetivo de proteger 
bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendidos, na dicção de Claus 
Roxin, como "interesses humanos necessitados de proteção penal", qual a 
segurança do tráfego viário. 3. Não se pode, assim, esperar a concretização 
de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a 
punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos 
a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público. 4. 
Na dicção de autorizada doutrina, o art. 310 do CTB, mais do que tipificar uma 
conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo 
automotor. Neste caso estabelece-se um dever de não permitir, confiar ou entregar 
a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com 
ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o 
perigo geral que encerra a condução de um veículo nessas condições. 5. Recurso 
especial provido. (REsp 1485830/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 11/03/2015, DJe 29/05/2015) (grifamos) 

 
Ademais, em outras oportunidades o Egrégio STJ também se manifestou 

em igual sentido. Vejamos: 
 

RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 273, § 1º-B, I, III, IV, V e 
VI, DO CP, ALÉM DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, SEM O 
DEVIDO REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE 
(ANVISA). TOXINA BOTULÍNICA DO TIPO "A", VENDIDA SOB O NOME 
COMERCIAL FINE TOX. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
ABSOLVIÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO, POR SE ENTENDER ATÍPICA A 
CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO 
PROVIDO. 1. Os tipos penais de falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cujo bem 
jurídico tutelado é a saúde pública, são de perigo abstrato, os quais não 
exigem a comprovação de risco efetivo decorrente da utilização indevida do 
produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. 2. Para a configuração 
do delito do art. 273 do Código Penal, basta a comprovação de que a aquisição da 
substância ou do produto ocorreu de forma clandestina, tal como na espécie, 
impossibilitando a averiguação acerca da segurança e da eficácia da substância (no 
caso, da toxina botulínica do tipo "A", vendida sob o nome comercial Fine Tox). 3. 
Recurso especial provido, para restabelecer a sentença que condenou o réu pela 
prática do crime do art. 273, § 2º, do Código Penal. (REsp 1588185/PE, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 
25/09/2018) 

*** 
RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS 
TÓXICOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. 
LEI PENAL EM BRANCO. RESOLUÇÃO DA ANTT N. 420/2004. NORMA DE 
INTEGRAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. MEIO AMBIENTE E INCOLUMIDADE 
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PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 
1. A conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma penal 
em branco, cuja complementação depende da edição de outras normas, que 
definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância 
tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio ambiente". No caso 
específico de transporte de tais produtos ou substâncias, o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a 
Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 
constituem a referida norma integradora, por inequivocamente indicar os produtos 
e substâncias cujo transporte rodoviário é considerado perigoso. 2. Por outro lado, 
a conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é de perigo 
abstrato. Não é exigível, pois, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência 
de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem produz, processa, 
embala, importa, exporta, comercializa, fornece, transporta, armazena, 
guarda, tem em depósito ou usa produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 3. Embora seja 
legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática 
penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, 
assim entendidos, na dicção de Claus Roxin, como "interesses humanos 
necessitados de proteção penal", qual a proteção ao meio ambiente e à 
incolumidade pública. Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou 
exigir a demonstração de riscos concretos para a punição de condutas que 
representam potencial produção de danos ao ecossistema e, por consequência, a 
pessoas indeterminadas. 4. O eventus periculi, advindo da prática de quem incorre 
em uma das condutas previstas no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, portanto, é 
presumido e, por conseguinte, prescinde da realização de perícia para comprovar a 
nocividade da substância ou produto, bastando, para tanto, que o "produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde humana ou o meio ambiente" 
esteja declinado ex lege, ou seja, no caso, que esteja elencado na Resolução n. 
420/04 da ANTT. 5. Recurso especial conhecido e provido, para restabelecer a 
condenação dos recorridos e determinar ao Tribunal de origem que reexamine a 
apelação defensiva, partindo da premissa de que a mera ausência de prova pericial 
não constitui óbice à manutenção do édito condenatório. (REsp 1439150/RS, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 
16/10/2017) 

 
Destarte, é cediço que o Querelado tem perfeito conhecimento de que ao 

se deslocar a determinadas áreas comerciais do Distrito Federal, promove a 
aglomeração de grande número de pessoas, o que evidencia conduta que não só 
contraria o espírito e a finalidade dos Decretos mencionados acima, como acaba por 
colocar todas estas pessoas sob insofismável exposição de suas vidas ou saúde a 
perigo mútuo, direto e iminente, haja vista o grave quadro de pandemia pelo qual 
passamos e a absurda capacidade de contágio do COVID-19. 

 
Demais disso, ao se aproximar dos populares e cumprimentá-los 

sequencialmente, sem qualquer cuidado em manter o necessário afastamento físico 
em relação a estas pessoas; sem fazer uso de qualquer equipamento de proteção 
para si e para terceiros, como máscara facial; e sem adotar qualquer medida de 
higiene de mãos entre estes cumprimentos, o Querelado não só contribui para a 
propagação do vírus, como acaba por exortar uma conduta de aproximação 
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interpessoal e de descumprimento das medidas de afastamento social ditadas pelos 
mencionados Decretos. 

 

Do requerimento 
 
Diante do exposto, é de concluir pela existência de indícios razoáveis e 

consistentes de que o Sr. Jair Messias Bolsonaro incorreu, em tese, no crime 
capitulado no art. 268, do Código Penal brasileiro, haja vista haver contrariado o 
disposto nos artigos 2º, XI e XVI; 3º, “a” e IV; 4º,e 7º, do Decreto nº 40.550, e 2º, X e 
XII; 4º, IV; 6º e 8º, do Decreto nº 40583, ambos de 2020, exarados pelo Governo do 
Distrito Federal, e afrontando deliberadamente a própria finalidade das normas em 
questão. 

 
À vista disso, requer seja a presente Notícia-crime recebida e processada, 

na forma da lei e do Regimento Interno desse Excelso Pretório, abrindo-se vistas à 
Procuradoria-Geral da República para a devida análise do que aqui consta. 

 
Brasília, 13 de abril de 2020. 
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