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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA _____ VARA CÍVEL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, brasileiro, casado, no 

exercício do mandato de Deputado Federal, portador do RG nº 01.759.713.74, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 195.307.735-87, com domicílio funcional situado na 

Praça dos Três Poderes, Anexo III, Gabinete 571, Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

por meio de seu advogado in fine assinado, devidamente constituído através de 

procuração em anexo (doc. 01), com endereço profissional constante na rodapé 

da presente, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 

305 e seguintes do Código de Processo Civil, apresentar  

 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

 

em face do Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, no exercício do cargo 

de Presidente da República, que pode ser encontrado na Praça dos Três Poderes, 

Brasília/DF, CEP 70150-900, nas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas. 

 

I – DO RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS 

 

Requer o devido processamento do feito, uma vez que foram 

recolhidos todos os emolumentos processuais referentes à propositura da 
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presente tutela cautelar, conforme comprovante de pagamento em anexo          

(doc. 02).  

 

II – SINPOSE FÁTICA 
Compreensão da controvérsia 
  

Prefacialmente, Excelência, cumpre afirmar que, no cenário 

mundial, vivencia-se uma pandemia viral do chamado “Corona vírus”       

(COVID-19), enfermidade responsável por causar mais de 4.291 (quatro mil, 

duzentos noventa e uma) mortes em todo o globo, sendo considerada de alto 

risco e contaminação pela Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo dados 

apurados pela própria instituição em link 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-pandemia-de-novo-

coronavirus-mais-de-118-mil-casos-foram-registrados,70003228725.  

 

Ato contínuo, como é de conhecimento público, sabe-se que o Réu 

participou de manifestação, por ele reverberada e apoiada, cujo cunho 

reivindicatório consistia em severas críticas aos outros Órgãos de Poder, quais 

sejam o Poder Legislativo (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e o Poder 

Judiciário (Supremo Tribunal Federal).  

 

Durante o evento, o Sr. Jair Bolsonaro realizou contato direto com 

os manifestantes, seja através do aperto de mão, proximidade para tirar selfies 

com os apoiadores, abraços com estes, dentre outras atitudes, como se verifica 

na notícia propagada no sítio eletrônico https://exame.abril.com.br/brasil/no-

twitter-bolsonaro-posta-videos-de-manifestacao-no-para/ senão vejamos:  
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Ademais, o Denunciado contrariou o seu próprio pronunciamento, 

realizado em transmissão oficial de seu perfil na rede facebook, bem como em 

entrevistas e anúncios para toda a população brasileira, o qual entendeu 

veementemente pelo adiamento da manifestação ora discutida, conforme se 

depreende da leitura do informativo de link 

https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-sugere-adiamento-de-

manifestacoes-por-conta-do-coronavirus/. Veja-se:  
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Acrescente-se que o Sr. Jair Bolsonaro regressou de viagem 

diplomática dos Estados Unidos, na qual foram constatados que 13 (treze) 

integrantes de sua equipe foram testados positivamente para o COVID-19, a 

exemplo do Sr. Fábio Wajngarten, Secretário de Comunicação da Presidência, nos 

seguintes termos:  
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Sendo assim, mais do que evidente que o Sr. Jair Bolsonaro, ao 

participar da manifestação ocorrida no dia 15 de corrente mês, descumpriu 

todas as orientações empregadas pela Organização Mundial de Saúde, bem 

como do próprio Ministério da Saúde, representado pelo Sr. Luiz Henrique 

Mandetta, pois não quedou-se em repouso e de “quarentena”, bem como 

afastado de aglomerações e locais com grande quantidade de pessoas, a fim de 

que não fosse contagiado pelo vírus, tampouco servisse de vetor da 

enfermidade.  

 

Não fosse bastante, houve o descumprimento total de todas as 

determinações contidas na Lei nº 13.979/2020, de autoria do próprio Poder 

Executivo Federal, responsável por dispor as medidas para enfrentamento da 
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019, nos seguintes termos:  

 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus, 
poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 
 
I - isolamento; 
II - quarentena; 
III - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) tratamentos médicos específicos; 

 

Observe-se, por oportuno, a própria fala do responsável da pasta 

de saúde federal, Sr. Luiz Henrique Mandetta, ao tratar sobre a legislação durante 

sua tramitação na Câmara dos Deputados:  

 

[...] É difícil. Eu lembro, quando fizemos a discussão daquela 
lei que o Parlamento votou — eu agradeci e volto a agradecer 
a todos pela votação daquela lei, antes da transferência dos 
brasileiros —, que teve um artigo que causou alguma 
preocupação com as pessoas que tratava da obrigação de 
fazer testes e tratamentos. 
 
Esse indivíduo aqui de Brasília, alegando ser advogado, disse 
que isso não existia. Foi graças a essa votação que houve a 
previsão legal para que coletássemos o exame dele e assim 
protegermos os demais. O direito individual dele não pode 
prevalecer sobre o direito coletivo de toda uma cidade como 
Brasília. 
 
Então, temos de disciplinar aquilo que a lei mandou que 
disciplinemos e agora já deixaremos isso claro aos Secretários 
e aos Governadores, que serão aqueles que na ponta poderão 
fazer uso dessas medidas.” 

 

De igual modo, a partir dos fatos ocorridos, conclui-se que o 

Denunciado incorreu nas condutas criminosas previstas no artigo 267 e 268 do 
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Código Penal, traduzidas nos delitos de Epidemia e Infração de medida sanitária 

preventiva, ambos contidos Capítulo III dos Crimes Contra a Saúde Pública, 

como bem apontou o jurista Miguel Reale Júnior, no furo jornalístico de 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,miguel-reale-junior-defende-

que-junta-medica-avalie-sanidade-mental-de-bolsonaro,70003234895: 

 
É nítido, portanto, o cometimento de atos criminosos pelo Sr. Jair 

Bolsonaro, tanto que o Partido Socialista – PSOL denunciou o Presidente da 

República frente a Organização das Nações Unidas – ONU e Organização 

Mundial da Saúde – OMS por permitir que a saúde de todos os indivíduos que 

estavam presente manifestação beirasse ao risco, nos seguintes termos:  
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Noutro giro, verifica-se o descaso do Acionado com os inúmeros 

eventos que envolvem o COVID-19, tratando-a como uma mera “histeria”, 

descurando o seu potencial de risco e contágio venéreo em toda a população 

brasileiro em se solidarizar com a decisão tomada pela Confederação Brasileira 

de Futebol – CBF em suspender as partidas desportivas por ela organizadas até 

segunda ordem para evitar ulteriores contaminações da enfermidade, senão 

vejamos:  

 
 

Indaga-se o seguinte: COMO PODE O PRÓPRIO 

REPRESENTANTE DO ÓRGÃO DE PODER AUTOR DA LEI PARA 

COMBATER O CORONAVÍRUS DESRESPEITAR SUAS 

DETERMINAÇÕES? COMO PODE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR 

SEU BEL-PRAZER NÃO RESPEITAR O PRAZO DE QUARENTENA 

DETERMINADO PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE? COMO PODE O CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO FEDERAL INCITAR E INCENTIVAR A 

AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM UM DADO ESPAÇO FÍSICO, 

PROPICIANDO O CONTÁGIO VENÉRIO DO COVID-19? 
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A fim de demonstrar ainda mais o descaso do Denunciado com a 

pandemia do COVID-19 que assola todo o país, segue abaixo trecho de 

reportagem, o qual este afirma não quedar-se em quarentena por única e 

exclusiva opção sua, sendo que se houver sua contaminação do vírus, será de sua 

responsabilidade, nos seguintes termos: 

 
 

Por fim, merece destaque o objeto da presente tutela cautelar de 

caráter antecedente, uma vez que o Demandado afirmou categoricamente, mais 

uma vez, que a pandemia do COVID-19 não passa de uma mera “histeria”, 

tanto que no dia 21/03/2020 (sábado), pretende celebrar o seu aniversário e o de 

sua esposa através de uma festa por ele organizada, como se verifica na 

seguinte matéria jornalística de link 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/bolsonaro-fala-em-certa-

histeria-e-diz-que-fara-festinha-de-aniversario.shtml, nos seguintes termos: 
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Ora, Nobre Julgador (a), com base no quanto noticiado, percebe-

se que há um descumprimento de normas de segurança, sanitárias, 

administrativas e criminais pelo Presidente da República, o que não pode 

passar despercebido, tampouco esquecido, devendo este se adequar a todas as 

orientações médicas exaradas pelo Ministério da Saúde em prol da saúde 

coletiva de todo os cidadãos brasileiros.  

 

Não há razão, motivo ou circunstância que autorizem 

comportamento temerário e irresponsável dessa maneira. É que o Presidente da 

República, neste caso, tem dever de zelar pela saúde pública, pela redução dos 

danos da pandemia que já apresenta quadro de epidemia no Brasil. Não se trata 

do cuidado com a sua saúde individual, mas com a responsabilidade 

compartilhada de estar inserido em uma comunidade – queira ou não.   

  

O fato de o Réu ser o Presidente da República, só torna mais grave 

o seu dever de cuidado para com a comunidade, do qual não é dado a ninguém 

se escusar, muito menos ao chefe do Poder Executivo, este sob cuja autoridade 

estão sendo emitidas as necessárias normas de contenção sanitária.  

 

Deste modo, não restando alternativa, socorre o Autor deste                       

M. M. Juízo, a fim de promover a presente tutela cautelar de caráter antecedente 

em face do Requerido pelo evento de aglomeração e contato social a ser realizado 

no dia 21/03/2020. 

 

III – MÉRITO 
Da necessária concessão da tutela cautelar 
 

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 305 os requisitos 

necessários para o deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente, quais 
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sejam: a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

 

O direito que se objetiva assegurar é a saúde pública coletiva do 

Acionado, bem como de todos que comparecerem ao evento para celebração de 

seu aniversário, estando incluídos familiares, amigos, colegas de ofício, 

membros parlamentares, magistrados e servidores públicos eventualmente 

convidados, uma vez que, como o Réu regressou de viagem internacional, deve 

este quedar-se em quarentena na forma do artigo 3º, incisos I, II e III da Lei nº 

13.979/2020.  

 

Ademais, cumpre mencionar que na presente data fora expedida 

Portaria Ministerial nº 05/2020, de titularidade dos Ministérios da Saúde e 

Estado da Justiça e Segurança Pública, a qual prevê a compulsoriedade e 

obrigatoriedade de cumprimento das medidas previstas como forma de 

prevenir o COVID-19 acima apontadas, sendo que o seu descumprimento 

autoriza a prisão dos indivíduos que descumpram as situações de prevenção, 

como é o caso do Demandado, nos seguintes termos: 

 
Lado outro, o perigo de dano ao resultado do processo traduz-se 

na própria saúde pública coletiva, diante do ainda desconhecido potencial 

lesivo da epidemia em termos de transmissibilidade e letalidade que pôs em 
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alerta do o planeta, no que não se pode aguardar o regular trâmite processual 

para obtenção do provimento desejado. Saliente-se, por oportuno, que a 

medida visa resguardar, inclusive, os funcionários do Governo, que estão em 

contato diuturno com o Senhor Presidente, bem como de toda a sua família, 

amigos, confrades e todos aqueles considerados grupos de risco para um maior 

contágio e contração do ‘Coronavírus’.   

  

 Ainda, dispõe o artigo 536 do Código de Ritos que na ação que 

tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da 

atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa 

diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento 

do Autor.  

  

 Não é de todo excessivo rememorar que a comunicação do 

Presidente da República com os cidadãos não restará prejudicada, haja vista que 

o Senhor Jair Messias Bolsonaro é adepto do expediente de realização de lives e 

divulgação de posicionamentos presidenciais por meio de vídeos a serem 

lançados nas redes sociais.  

  

 Desse modo, requer-se a concessão da tutela cautelar em caráter 

antecedente, na modalidade de tutela inibitória, consubstanciada na aplicação da 

medida de quarentena ao Excelentíssimo Senhor Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 13.979/2020, para fins de que 

além de não poder se expor em aglomerações, se abstenha, na modalidade de 

obrigação de não fazer, de realizar eventos sociais que envolvam aglomeração 

de pessoas em sua residência ou na residência oficial de governo (Palácio do 
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Alvorada) sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais);. 

 

IV – CONCLUSÃO/PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) concessão da medida cautelar antecedente, a fim de que seja 

aplicação da medida compulsória de quarentena ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente Jair Messias Bolsonaro, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei                              

nº 13.979/2020, para fins de que: além de não poder se expor em aglomerações, 

se abstenha, na modalidade de obrigação de não fazer, de realizar eventos com 

conglomeração de pessoas em sua residência pessoal, familiar ou na residência 

oficial de governo (Palácio do Alvorada), sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);  

 

b) citação do Réu para, querendo, apresente contestação no prazo 

previsto em lei, sob pena de lhe ser aplicados os efeitos da revelia, com base no 

artigo 355 do Código de Ritos Civil;  

 

c) a procedência dos pedidos, condenando o Réu ao pagamento das 

custas e emolumentos processuais, notadamente os honorários advocatícios 

sucumbenciais;  

 

d) a produção de todos os meios de provas admitidos em Direito, 

em especial a prova documental. 
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Dá-se a causa, para fins de alçada, o valor de 1.000,00 (mil reais). 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Salvador/BA, 17 de março de 2020. 

 

Neomar Rodrigues Dias Filho 
OAB/BA 42.808 

 


