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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
MINISTRO DIAS TOFFOLI 

  

 

 

  

   

  

URGENTE 

  

 

IVAN VALENTE, brasileiro, casado, portador do RG 3503487 SSP/SP, e do 

CPF 376.555.828-15, Deputado Federal pelo PSOL/SP, domiciliado em Brasília/DF, 

no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço eletrônico: 

dep.ivanvalente@camara.leg.br; e LUIZA ERUNDIDA DE SOUSA, brasileira, RG nº 

6.020.647 SSP/SP, e do CPF 004.805.844-00, Deputada Federal pelo PSOL/SP, 

domiciliada em Brasília/DF, no gabinete 620 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

GUILHERME CASTRO BOULOS, brasileiro, união estável, historiador, inscrito no 

CPF nº 227.329.968-07, portador do RG nº 33.392.212 (SSP/SP), residente e 

domiciliado na Rua Dolores Coelho, 139, Jd. Faria Lima- São Paulo – SP, endereço 

eletrônico: guilhermemtst@gmail.com,  por meio de seu advogado, vêm oferecer 

NOTÍCIA CRIME  

em desfavor do sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, casado, com nº de 

identidade 3.032.827 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 453.178.287-91, atualmente 

no exercício do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, com endereço 

situado no Palácio da Alvorada - Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF, 70150-903, 

pelas razões de fato e de direito que a seguir passa a aduzir: 

 

mailto:albertocanutoadv@gmail.com
mailto:dep.ivanvalente@camara.leg.br
mailto:guilhermemtst@gmail.com
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I - DOS FATOS 

02. O planeta enfrenta um período gravíssimo de sua história de combate a 

pandemias com a Covid-19. Em números oficiais, a contaminação já atingiu mais 
de doze milhões de pessoas, causando mais de 550 mil mortes1 em todo o mundo. 

Os principais líderes mundiais implementaram rigorosas medidas de isolamento, 

inclusive com diversas capitais pelo mundo determinando o lockdown.  Além disso, 

implementaram protocolos e medidas de segurança para evitar a disseminação do 

vírus e proteger a vida da população, entre elas, tornando obrigatório o uso de 

máscaras em espaços públicos.  

03. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Organização Mundial de Saúde 

(“OMS”), referência técnica e científica mundial em saúde, vem reforçando a 

necessidade de isolamento social e de adoção de protocolos e medidas de segurança 

para combater o Covid-19, como a única maneira de “achatar a curva” de contágio e, 

dessa forma, evitar ou amenizar o colapso no sistema de saúde pública para, assim, 

reduzir o número de vítimas fatais.  

04. A efetividade do isolamento social e da adoção de protocolos e medidas de 

segurança foi verificada em diversas nações do mundo. São inúmeros os exemplos 

de países que foram bem sucedidos no enfrentamento à pandemia por terem adotado 

essas medidas2. Também temos aqueles casos de países que retardaram ou 

menosprezaram a importância do isolamento social e da adoção de protocolos e 

medidas de segurança e viram seu sistema de saúde entrar em colapso e o número 

diário de mortos pela doença ultrapassar a casa dos milhares, como a Itália3. 

05. Nesse mesmo sentido, estudos científicos desenvolvidos em todo o mundo4 

                                                 
1 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-21/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-no-brasil-e-no-
mundo.html 
2 https://www.consumidormoderno.com.br/2020/06/08/gestao-publica-coronavirus/ 
3 https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-25/italia-pagou-preco-alto-ao-resistir-a-medidas-de-
isolamento-social-para-conter-coronavirus.html 
4 https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1426-pesquisa-da-ufam-que-aponta-que-o-isolamento-social-em-
manaus-achatou-a-curva-de-contagio-da-covid-19-e-destaque-nacional-2.html; 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/21/Os-estudos-que-mostram-o-impacto-positivo-do-
isolamento-social; http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/coronavirus-estudo-
americano-comprova-eficacia-do-isolamento-social/8491744/; https://avozdaserra.com.br/noticias/estudo-da-

mailto:albertocanutoadv@gmail.com
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-21/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-no-brasil-e-no-mundo.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-21/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-no-brasil-e-no-mundo.html
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/06/08/gestao-publica-coronavirus/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-25/italia-pagou-preco-alto-ao-resistir-a-medidas-de-isolamento-social-para-conter-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-25/italia-pagou-preco-alto-ao-resistir-a-medidas-de-isolamento-social-para-conter-coronavirus.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1426-pesquisa-da-ufam-que-aponta-que-o-isolamento-social-em-manaus-achatou-a-curva-de-contagio-da-covid-19-e-destaque-nacional-2.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1426-pesquisa-da-ufam-que-aponta-que-o-isolamento-social-em-manaus-achatou-a-curva-de-contagio-da-covid-19-e-destaque-nacional-2.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/21/Os-estudos-que-mostram-o-impacto-positivo-do-isolamento-social
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/21/Os-estudos-que-mostram-o-impacto-positivo-do-isolamento-social
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/coronavirus-estudo-americano-comprova-eficacia-do-isolamento-social/8491744/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/coronavirus-estudo-americano-comprova-eficacia-do-isolamento-social/8491744/
https://avozdaserra.com.br/noticias/estudo-da-uerj-comprova-que-isolamento-social-e-eficaz-para-evitar-novas-mortes
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apontavam para a importância do isolamento social e da adoção de protocolos e 

medidas de segurança para salvar vidas e controlar a disseminação do coronavírus 

e, assim, evitar o colapso do sistema de saúde nos países.  

06. Na contramão das medidas adotadas pela maioria das nações do mundo, as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e as evidências científicas de 

saúde pública, o Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, desde que a pandemia 

começou a se alastrar pelo país, vem se manifestando publicamente, no exercício 
de sua função pública, de forma a minimizar a gravidade da Covid-19 e adotando a 

postura de violar o isolamento social e ignorar os protocolos e medidas de segurança, 

inclusive aqueles tornados obrigatório pela legislação do Distrito Federal, como é o 

caso do uso de máscara nos espaços públicos e a proibição de consumo de comidas 

e bebidas em locais como padarias e bares5. 

07. Trata-se de postura extremamente grave, mas que vem se repetindo quase 

que semanalmente, conforme amplamente noticiado pela imprensa. De acordo com 

os levantamentos realizados as violações às regras e normas de isolamento e às 

medidas e protocolos de segurança para evitar a disseminação do vírus foram quase 

diárias, desde o reconhecimento do estado de calamidade em razão da pandemia6: 

DATA DECLARAÇÃO/CONDUTA 

26/01 “Estamos preocupados, obviamente, mas não é uma situação 
alarmante”7. 

09 /03 “Coronavírus está superdimensionado”8. 

10/03 “Muito do que tem ali é mais fantasia, a questão do 
coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia 

                                                 
uerj-comprova-que-isolamento-social-e-eficaz-para-evitar-novas-mortes; 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/04/20/lupa-na-ciencia-isolamento-social-covid-19/ 
5 https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/13/df-legal-saiba-como-sera-a-fiscalizacao-do-uso-de-
mascaras/ 
6 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-o-que-bolsonaro-ja-falou-ate-agora-sobre-a-
pandemia,70003234776; https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-
media-em-uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
7 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
8 https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-minimiza-coronavirus-esta-superdimensionado-seu-poder-
destruidor-24295596 

mailto:albertocanutoadv@gmail.com
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https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-minimiza-coronavirus-esta-superdimensionado-seu-poder-destruidor-24295596


ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO – ADVOGADO 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Alameda Barros, 275, cj. 63 – Santa Cecília – São Paulo – SP, CEP 01232-001 

Fone/whatsapp (11) 99422-2009 - albertocanutoadv@gmail.com, 

propaga”9 

11 /03 “Eu não sou médico, eu não sou infectologista. O que eu ouvi até 
o momento, outras gripes mataram mais do que essa.”10 

13 /03 “Vida segue normal, um grande desafio pela frente muitos 
problemas para serem resolvidos”11. 

15/03 Participação em manifestação pública, com aglomeração, 
apontando como extremismo e histeria as medidas adotadas 
contra a pandemia12. “Não podemos entrar em uma neurose 
como se fosse o fim do mundo. Outros vírus mais perigosos 
aconteceram no passado e não tivemos essa crise toda”13. 

16 /03 Cumprimentou apoiadores no cercadinho em frente ao Palácio 
da Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio14 e afirmou: “Foi surpreendente o que 
aconteceu na rua até com esse superdimensionamento. Que vai 
ter problema vai ter, quem é idoso, (quem) está com 
problema, (quem tem) alguma deficiência, mas não é tudo 
isso que dizem” 

“Eu não vou viver preso no Palácio da Alvorada, por mais 
cinco dias, com problemas grandes para serem resolvidos no 
Brasil”15 

17 /03 O país registrava 01 pessoa morta. 

Conversou com apoiadores e tirou foto no cercadinho em frente 
ao Palácio da Alvorada sem observar as medidas e protocolo de 
segurança para evitar o contágio16 e afirmou: “Vai passar, 
desculpa aqui, é como uma gravidez, um dia vai nascer a criança. 

                                                 
9 https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2020/03/10/coronavirus-muito-do-que-falam-e-fantasia-
isso-nao-e-crise-diz-bolsonaro.htm 
10 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/outras-gripes-mataram-mais-do-que-coronavirus-
diz-bolsonaro.shtml 
11 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-descartar-coronavirus-bolsonaro-aparece-no-alvorada-vida-
segue-normal,70003232060 
12 https://www.youtube.com/watch?v=m3r25p_EXWI 
13 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
14 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
15 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/16/coronavrus-no-tudo-isso-o-que-dizem-afirma-
bolsonaro.ghtml 
16 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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E o vírus ia chegar aqui um dia e acabou chegando” 

“Vai morrer muito mais gente fruto de uma economia que não 
anda do que do próprio coronavírus”17. 

“Esse vírus trouxe uma certa histeria”18. 

 18/03 Participou de coletiva com Ministro sem respeito às medidas e 
protocolo de segurança para evitar o contágio19. Também 
afirmou: “É grave, é preocupante, mas não chega ao campo da 
histeria e da comoção social. E é desta forma que nós 
encararemos essa situação”20. 

19 /03 “Tem certos governadores que estão tomando medidas 
extremas, que não competem a eles, como fechar aeroportos, 
rodovias, shoppings e feiras”21. 

“Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me 
derrubar”22. 

20/03 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar o distanciamento recomendado para 
evitar o contágio23. 

22 /03 “Há um alarmismo muito grande por grande parte da mídia. 
Alguns dizem que estou na contramão. Eu estou naquilo que 
acho que tem que ser feito. Posso estar errado, mas acho que 
deve ser tratado dessa maneira”24 

23/03 Participou de entrevista coletiva com Ministros lado a lado, sem 
observar as medidas e protocolos de segurança para evitar o 

                                                 
17 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-compara-coronavirus-a-gravidez-um-dia-vai-nascer-a-
crianca,70003237265 
18 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
19 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
20 https://tribunademinas.com.br/noticias/brasil-e-mundo/18-03-2020/bolsonaro-correria-risco-de-pegar-metro-
lotado-para-estar-ao-lado-do-povo.html 
21 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/20/interna_politica,835548/bolsonaro-
critica-governadores-medidas-extremas-que-nao-competem-eles.shtml 
22 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,depois-da-facada-nao-vai-ser-uma-gripezinha-que-vai-me-
derrubar-diz-bolsonaro-sobre-coronavirus,70003241955 
23 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
24 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-e-mandetta-fazem-reuniao-com-prefeitos-para-falar-
sobre-coronavirus,70003243457 

mailto:albertocanutoadv@gmail.com
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-compara-coronavirus-a-gravidez-um-dia-vai-nascer-a-crianca,70003237265
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-compara-coronavirus-a-gravidez-um-dia-vai-nascer-a-crianca,70003237265
https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm
https://tribunademinas.com.br/noticias/brasil-e-mundo/18-03-2020/bolsonaro-correria-risco-de-pegar-metro-lotado-para-estar-ao-lado-do-povo.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/brasil-e-mundo/18-03-2020/bolsonaro-correria-risco-de-pegar-metro-lotado-para-estar-ao-lado-do-povo.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/20/interna_politica,835548/bolsonaro-critica-governadores-medidas-extremas-que-nao-competem-eles.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/20/interna_politica,835548/bolsonaro-critica-governadores-medidas-extremas-que-nao-competem-eles.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,depois-da-facada-nao-vai-ser-uma-gripezinha-que-vai-me-derrubar-diz-bolsonaro-sobre-coronavirus,70003241955
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,depois-da-facada-nao-vai-ser-uma-gripezinha-que-vai-me-derrubar-diz-bolsonaro-sobre-coronavirus,70003241955
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-e-mandetta-fazem-reuniao-com-prefeitos-para-falar-sobre-coronavirus,70003243457
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-e-mandetta-fazem-reuniao-com-prefeitos-para-falar-sobre-coronavirus,70003243457


ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO – ADVOGADO 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Alameda Barros, 275, cj. 63 – Santa Cecília – São Paulo – SP, CEP 01232-001 

Fone/whatsapp (11) 99422-2009 - albertocanutoadv@gmail.com, 

contágio25. 

24 /03 Pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Apontou que 
havia uma histeria em torno da pandemia do coronavírus, com 
sensação de pavor. Referiu-se a doença como gripezinha e 
resfriadinho. Criticou taxativamente medidas estaduais e 
municipais de isolamento social (fechamento dos comércios e 
confinamento em massa). Concluiu dizendo que “são raros os 
casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos”26. “Pelo 
meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, 
não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria 
acometido, quando muito, de uma gripezinha ou 
resfriadinho.”27 

 25/03 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar o distanciamento mínimo para evitar o 
contágio28. Em entrevista, aponta expressamente a orientação 
contra o isolamento social: “a orientação vai ser vertical daqui 
para frente. Eu vou conversar com ele (ministro da Saúde) e 
tomar a decisão”29. 

26 /03 Em entrevista, apontou que “alguns governadores e prefeitos 
erraram na dose” das medidas de contenção, que incluiu 
fechamento de comércio e escolas, e que “o povo quer trabalhar”. 
Ainda, disse que a situação não seria grave no Brasil, “até 
porque o brasileiro tem que ser estudado, não pega nada. Vê 
o cara pulando em esgoto, sai, mergulha e não acontece 
nada”30. 

27 /03 “Vamos enfrentar o vírus. Vai chegar, vai passar. Infelizmente 
algumas mortes terão. Paciência, acontece, e vamos tocar o 
barco. As consequências, depois dessas medidas 
equivocadas, vão ser muito mais danosas do que o próprio 

                                                 
25 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
26 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/24/leia-o-pronunciamento-do-presidente-jair-
bolsonaro-na-integra.htm 
27 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
28 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
29 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/25/orientacao-sera-de-isolamento-
vertical-conversarei-com-mandetta-diz-bolsonaro.htm 
30 https://www.istoedinheiro.com.br/bolsonaro-volta-a-minimizar-covid-19-e-diz-que-saude-estuda-isolamento-
vertical/ 
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vírus”31. 

28 /03 Saiu às ruas para fotos com público em locais de 
aglomeração 

“O que eu tenho conversado com o povo, eles querem trabalhar. 
É o que eu tenho falado desde o começo.” 32 

“O vírus tá aí, vamos ter de enfrentá-lo, mas enfrentar como 
homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus 
com a realidade. É a vida, todos nós vamos morrer um dia”33 

Disse que iria baixar um decreto para liberar o trabalho de 
todas as profissões na pandemia34. 

 

29/03 

O país registrava 136 pessoas  mortas. 

Saiu às ruas do Distrito Federal para falar com ambulantes e 
visitar pontos comerciais que seguem abertos, como uma 
farmácia, uma padaria e um supermercado. O presidente passou 
pelas regiões de Ceilândia, Sobradinho, Taguatinga e Sudoeste. 
No percurso, Bolsonaro conversou com trabalhadores informais 
e defendeu o fim do isolamento social. "Agora, vai condenar esse 
cara a ficar dentro de casa? Ele não tem poupança, não tem 
renda", disse o Presidente35. Novamente conversou com 
apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada sem observar 
as medidas e o protocolo de segurança para evitar o contágio36.  

30 /03 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio37 e afirmou: “Você não pode impor esse 
isolamento de forma quase que eterna, como alguns Estados 
fizeram. Tem que afrouxar paulatinamente para que o 

                                                 
31 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,infelizmente-algumas-mortes-terao-paciencia-diz-bolsonaro-ao-
pedir-o-fim-do-isolamento,70003250982 
32 https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-contraria-mandetta-e-divulga-video-com-ambulante-na-rua/ 
33 https://istoe.com.br/bolsonaro-diz-que-e-preciso-enfrentar-virus-como-homem-e-nao-como-moleque/ 
34 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-cogitar-decreto-para-liberar-o-trabalho-de-todas-
as-profissoes-na-pandemia,70003252482 
35 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/10/cinco-vezes-em-que-bolsonaro-
contrariou-mandetta-e-desrespeitou-isolamento.htm 
36 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
37 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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desemprego não aumente mais no Brasil”38. 

31/03 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio39. 

01º /04 Fez pronunciamento à imprensa com Ministros lado a lado, 
descumprindo as medidas e protocolos de segurança para evitar 
o contágio40. Divulgou um vídeo falso no Twitter apontando 
que isolamento causava desabastecimento de 
alimentação41.  

 O país registrava 299 pessoas  mortas. 

02/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio42. 

03/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio43. 

05/04 Foi ao encontro de religiosos em frente ao Palácio da Alvorada, 
apertou a mão e abraçou um pastor44. 

06/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio45. 

08/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 

                                                 
38 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-nao-pode-impor-isolamento-como-alguns-estados-
fizeram,70003254078 
39 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
40 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
41 https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/e-fake-bolsonaro-compartilha-video-com-falsas-informacoes-
sobre-ceasa/ 
42 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
43 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
44 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/10/cinco-vezes-em-que-bolsonaro-
contrariou-mandetta-e-desrespeitou-isolamento.htm 
45 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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para evitar o contágio46. 

09 /04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio47. Visitou padaria e, descumprindo a norma 
local, consumiu produtos no local, além de cumprimentar 
funcionários e clientes sem qualquer proteção.48  

10/04 Passeou por Brasília, passando pelo HFA (Hospital das Forças 
Armadas), parou em uma farmácia, onde tirou fotos com 
apoiadores e, por fim, visitou o filho Jair Renan, em um prédio no 
Sudoeste. "Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir", ele afirmou 
a jornalistas49. Visitou bairro e comércio de Brasília e 
cumprimentou a população sem qualquer proteção ou higiene, 
formando aglomeração50. 

11/04 Visitou as obras do hospital de campanha em Águas Lindas (GO) 
e se aproximou para cumprimentar os populares sem qualquer 
proteção formando aglomeração51. Deu a seguinte declaração: 
“Parece que está começando a ir embora a questão do 
vírus”52. 

 

13/04 

O país registrava 1223 pessoas  mortas. 

Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio53. 

17/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 

                                                 
46 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
47 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
48 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 
49 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/10/cinco-vezes-em-que-bolsonaro-
contrariou-mandetta-e-desrespeitou-isolamento.htm 
50 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.cartacapital.com.br/Politica/bolsonaro-insiste-em-descumprir-isolamento-e-faz-novo-passeio-em-
brasilia/ 
51 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/12/interna_politica,843933/bolsonaro-
ignora-isolamento-social-sob-olhar-dos-medicos-caiado-e-mand.shtml 
52 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
53 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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para evitar o contágio54. 

18/04 Conversou com apoiadores na área externa do Palácio do 
Planalto sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio55. 

19/04 Participou de manifestação com apoiadores em frente ao Quartel 
General do Exército56. 

 

20/04 

O país registrava 2575 pessoas  mortas. 

Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio57. No mesmo dia afirmou, ao ser 
questionado sobre os mortos pela pandemia: “Ô cara, eu 
não sou coveiro, tá certo? Não sou coveiro, tá?”58 

21/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio59. 

22/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio60. 

23/04 Cumprimentou uma criança e com apoiadores no cercadinho do 
Palácio da Alvorada sem observar as medidas e protocolos de 
segurança para evitar o contágio61. 

24/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio. Também fez pronunciamento à imprensa 

                                                 
54 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
55 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
56 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
57 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
58 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
59 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
60 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
61 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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com Ministros lado a lado, sem observar a distância para evitar o 
contágio62. 

27/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio63. 

 

28/04 

O país registrava 4543 pessoas  mortas. 

Conversou e cumprimentou apoiadores no cercadinho do Palácio 
da Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio64. No mesmo dia, questionado pelas 
mortes, afirmou: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? 
Eu sou Messias, mas não faço milagre”65. 

29/04 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio. Participou de Cerimônia de Posse dos 
Ministros da AGU e da Justiça66. 

02/05 Conversou e cumprimentou apoiadores no cercadinho do Palácio 
da Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio. No mesmo dia, foi à Cristalina-GO, onde 
abraçou e cumprimentou apoiadores em um posto de gasolina, 
novamente sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio67. 

03/05 Abraçou uma criança e cumprimentou apoiadores no Palácio do 
Planalto em ato contra o STF e o Congresso68. 

04/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
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uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
63 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
64 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
65 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
66 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
67 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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para evitar o contágio69. 

05/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio70. 

06/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio71. 

07/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio. Também fez reunião e foi caminhando ao 
STF com empresário sem observar as medidas e protocolos de 
segurança para evitar o contágio72. Na ocasião, pedia que o STF 
determinasse a reabertura do comércio. 

08/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio73. 

09/05 Deu autógrafo e conversou com apoiadores no cercadinho do 
Palácio da Alvorada sem observar as medidas e protocolos de 
segurança para evitar o contágio74. 

12/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio. No Palácio da Alvorada, abraçou uma 
criança e conversou com apoiadores sem observar as referidas 
medidas e protocolos de segurança75. 

13/05 Conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da 
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71 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/17/bolsonaro-esteve-em-media-em-
uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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uma-aglomeracao-por-dia-durante-a-pandemia.htm 
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Alvorada sem observar as medidas e protocolos de segurança 
para evitar o contágio76. 

23/05 Dirigiu-se a um trailer na Asa Norte, no Distrito Federal, retirou a 
máscara em meio a aglomerações para conversar, tocar e tirar 
fotos com apoiadores, além de se alimentar no local.  

24/05 Esteve presente em ato realizado em via pública, em frente ao 
Palácio do Planalto. Na ocasião, o Presidente chegou de 
máscara, mas a retirou em meio à aglomeração de apoiadores77, 
a maioria também sem máscara. 

25/05 Conversou com apoiadores e jornalistas sem máscara em 
frentea ao Palácio da Alvorada78. 

26/05 Conversou com apoiadores e jornalistas sem máscara em frente 
ao Palácio da Alvorada79. 

31/05 Participou de manifestações em via pública, em frente ao Palácio 
do Planalto, quando, sem máscara, gerou aglomerações e teve 
contato direto com populares80. Sem a máscara, montou em um 
cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal81. 

02/06 O país registrava 31.909 pessoas  mortas. 

“Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo 
mundo”82. 

04/06 Esteve na sede do Detran do Distrito Federal e não usou 
máscara, mesmo tendo contato com servidores e com o público 
que aguardava atendimento83. No mesmo dia, foi à Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal, onde esteve com o 
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77 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/24/interna_politica,857874/bolsonar
o-participa-de-protesto-em-brasilia-e-cumprimenta-manifestante.shtml 
78 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/bolsonaro-e-apoiadores-abandonam-mascara-e-df-
ignora-decreto-ao-nao-aplicar-multa.shtml?origin=folha 
79 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/bolsonaro-e-apoiadores-abandonam-mascara-e-df-
ignora-decreto-ao-nao-aplicar-multa.shtml?origin=folha 
80 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/31/interna_politica,859817/bolsonar
o-sobrevoa-manifestacao-de-helicoptero-e-cumprimenta-apoiadore.shtml 
81 https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-participa-mais-uma-vez-de-ato-que-
pede-fechamento-do-stf 
82 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
83 https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/06/04/secretario-de-seguranca-publica-do-df-
recebe-visita-de-bolsonaro.ghtml 
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Secretário da pasta Anderson Torres, mais uma vez não utilizou 
máscara84. 

02/07 Falou com criança sem respeitar o distanciamento 1,5m de 
distância85. Gravou vídeo com sete pessoas sem que nenhuma 
delas estivesse utilizando máscara86. 

04/07 Reuniu-se com ministro dos EUA e outras seis pessoas, 
nenhuma delas utilizou máscara87. 

07/07 O país registrava 66.868 pessoas  mortas. 

Ao anunciar que estava com a Covid-19, retirou a máscara diante 
de jornalistas, colocando, conscientemente, todos em risco88. 
Defende e estimula o uso da cloroquina, contrariando todas as 
evidências científicas89. Dá a seguinte declaração sobre o 
número de mortos: “Acontece, infelizmente acontece”90. 

 

08. Importante ressaltar que todas essas falas e condutas não são de um cidadão 

qualquer, mas sim – e infelizmente – daquele que exerce a mais alta função na 

Administração Pública Federal, exigindo enorme responsabilidade sobre seus atos e 

condutas, sobretudo diante da repercussão de suas falas, capazes de gerar um 

evidente estímulo à população para que saia do isolamento social, imprescindível 

para salvar vidas neste momento. 

09. A título de exemplo, verificou-se recentemente a ocorrência de manifestações 

                                                 
84 https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/06/04/secretario-de-seguranca-publica-do-df-
recebe-visita-de-bolsonaro.ghtml 
85 https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/291034722254281 
86 https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/963765960734179 
 
87 
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/a.250567771758883/1999522050196771/?_
_cft__[0]=AZU3syiHFj5u1EXBcHxNR-
fLT6O_4cGobmbM722bmzRSG8gnpRi6JNRnCi6ZJD6xbcHM0QLAns2x5psHUywkK6TU5yD_wNhrf1
nHxaLisyAuVBOLVAKcUm_J1j94i0-
u0DvlQiEKzlGL2qW_GhCfanjbYHmSwXdpNZCnjldQ33Ul5g&__tn__=EH-R 
88 https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/638998390047023 
89 https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/723015191608243 
 
90 https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/o-presidente-e-o-virus.html 
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populares de apoiadores do Presidente Jair Messias Bolsonaro, endossando a 

campanha contrária ao isolamento social. As próprias redes sociais Twitter, Facebook 

e Instagram reconheceram o impacto dessa postura e apagaram postagens do 

Presidente Jair Messias Bolsonaro que violaram as regras das redes, ou seja, que 

propagaram informações contrárias às orientações de saúde pública oficiais e que 

colocavam em risco a vida das pessoas em razão de aumentarem o risco da 

disseminação do Covid-1991. Entre as informações divulgadas, estava o 

questionamento da necessidade do isolamento social.  

10. Em virtude de sua conduta durante a pandemia, o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro foi colocado como o “pior líder mundial” pelo Washigton Post92 e como o 

“líder mundial mais ineficaz” pelo Presidente da Eurásia93. 

11. Sem dúvida alguma, o comportamento do Presidente Jair Messias Bolsonaro, 

menosprezando os riscos da pandemia para a vida da população e incentivando 

posturas contrárias ao isolamento social à observância dos protocolos e medidas de 

segurança coloca em risco a vida da população, uma vez que frustra os esforços das 

autoridades de saúde para conscientizar a população sobre os riscos da pandemia e 

a necessidade de se proteger. 

12. A postura do Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO gera, em parcela da 

população, o estímulo de violar o isolamento social, saindo às ruas, sem máscara, 

seguindo o exemplo do Chefe do Poder Executivo Nacional.  

13. Não bastasse isso, ao agir dessa forma reiteradamente o Presidente da 

República colocou em risco a população, uma vez que se expôs ao risco de adquirir 

o vírus e repassá-lo para centenas de pessoas que insiste em encontrar sem observar 

as normas de isolamento social ou os protocolos e medidas de segurança. 

14. Tal risco concretizou-se no último dia 07 de julho, quando o Presidente da 

                                                 
91 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/29/twitter-apaga-publicacoes-de-jair-bolsonaro-por-violarem-
regras-da-rede.ghtml  
92 https://veja.abril.com.br/mundo/washington-post-bolsonaro-e-pior-lider-mundial-a-lidar-com-coronavirus/  
93 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-presidente-da-eurasia-bolsonaro-e-lider-mundial-mais-
ineficaz-na-resposta-a-coronavirus,70003243606  
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República anunciou que testou positivo para a Covid-1994. Considerando o período 

de desenvolvimento do vírus no organismo e o levantamento realizado pelo jornal 

Folha de São Paulo, o Presidente por ter contaminado centenas de pessoas, uma vez 

que nos 14 dias anteriores fez quatro viagens, participou de oito cerimônias e três 

reuniões coletivas, ocasiões em que, contrariando as regras de isolamento social e 

os protocolos e medidas de segurança, “trocou apertos de mão, tocou, tirou fotos, 

conversou em proximidade e não usou máscara” diversas vezes95. Segundo o jornal, 

ao menos 66 políticos, empresários e outras personalidades estiveram cara a cara 

com o presidente nesse período. 

15. Não bastasse isso, na própria entrevista em que anunciou que estava 

infectado, o Presidente da República infringiu mais uma vez a norma do Distrito 

Federal e retirou sua máscara. Na sequência, continuou dando entrevista, colocando 

em risco todos os repórteres que estavam cobrindo a agenda. 

16. No último dia 10 de julho, o Brasil registrava mais de 69 mil mortes e 
mais de 1,7 milhão de pessoas infectadas pelo Coronavírus96. Em razão do atraso 

no lançamento dos dados nas estatísticas oficiais, o número de mortes pode ser ainda 

maior, de acordo com o Observatório Covid-19 BR, grupo que reúne pesquisadores 

de universidades brasileiras e estrangeiras97. A situação é extremamente grave e em 

diversos municípios e Estados o sistema de saúde já entrou em colapso98. Ainda 

sequer sabemos quando atingiremos o pico da pandemia, momento em que o número 

de casos deve estabilizar e começar a cair, como ocorreu em outros países99. 

17. Não há dúvidas de que a conduta do Presidente da República durante a 

pandemia tem se mostrado absolutamente irresponsável e contribuído para esses 

                                                 
94 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/07/bolsonaro-diz-que-seu-exame-para-covid-19-deu-
positivo.ghtml; https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-afirma-que-est%C3%A1-com-covid-19/a-
54075797 
95 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/nos-ultimos-14-dias-bolsonaro-se-aglomerou-e-
interagiu-sem-mascara-com-centenas-de-pessoas.shtml?origin=folha 
96 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/24/casos-de-covid-19-por-dia-crescem-e-
aproximam-brasil-pela-1-vez-da-italia.htm 
97 https://covid19br.github.io/analises.html?aba=aba2# 
98 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2020/05/25/apos-brasil-bater-recordes-cinco-
estados-se-aproximam-do-colapso-na-saude.htm; https://globoplay.globo.com/v/8675154/;  
99  
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dados assustadores! Não bastassem a mais completa inépcia na condução do país 

para enfrentar o problema e a indiferença com as mortes e o sofrimento da população, 

JAIR MESSIAS BOLSONARO infringiu reiteradamente as regras impostas pelas 

autoridades da área de saúde e pelo poder público local para impedir a propagação 

da doença, o que constitui crime, de acordo com o Código Penal pátrio, conforme 

passaremos a expor. 

 

II - DO DIREITO 

 
18. O crime de infração de medida sanitária destinada a evitar a propagação de 
vírus é previsto expressamente em nosso Código Penal, nos seguintes termos: 

Infração de medida sanitária preventiva 

 Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é 
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, 
farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

 
19. Conforme dispõe o Decreto nº 40648, de 23 de abril de 2020, do Governo do 
Distrito Federal: 

“Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de 
máscaras de proteção facial, conforme orientações da Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal, em todos os espaços públicos, 
vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo, 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas 
de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, no 
âmbito do Distrito Federal, sem prejuízo das recomendações de 
isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias. 
(Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40831 de 26/05/2020) 

…………………………………………………………………………………
………………….. 
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§ 2º Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a 
permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de 
proteção facial. 

…………………………………………………………………………………
………………….. 

§ 4º A obrigatoriedade do uso de máscara, de que trata este artigo, 
perdurará enquanto vigorar o estado de emergência constante no 
Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020. 

…………………………………………………………………………………
………………….. 

Art. 3º A inobservância do disposto na Lei 6.559, de 23 de abril de 
2020 e neste Decreto sujeita o infrator à penalidade de multa de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), se pessoa física, e R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), se pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilidade criminal 
apurada pela autoridade policial competente. (Artigo alterado(a) 
pelo(a) Decreto 40777 de 16/05/2020) 

§ 1º Sem prejuízo das demais sanções, a inobservância da Lei nº 
6.559, de 23 de abril de 2020 e deste Decreto pode acarretar a 
incidência do crime de infração de medida sanitária preventiva de 
que trata o art. 268 do Código Penal. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) 
Decreto 40777 de 16/05/2020) 

…………………………………………………………………………………” 
(Grifamos) 

 
20. Da mesma forma, desde de 23 de março o Governo do Distrito Federal impõe 
a observância de um distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas que 
estiverem em um mesmo estabelecimento e veda o consumo de produtos em 
estabelecimentos comerciais, conforme previu o Decreto nº 40550, de 23 de março 
de 2020, norma que foi repetida nos Decretos nº 40583, de 1º de abril de 2020,  e nº 
40817, de 22 de maio de 2020. Mesmo o polêmico Decreto nº 40939, de 02 de julho 
de 2020, que determinou a reabertura praticamente total do comércio no Distrito 
Federal manteve a regra de distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas, 
de maneira a evitar aglomerações. 
 
21. Conforme relatado, o Presidente da República em inúmeras ocasiões 
descumpriu as normas locais destinadas a impedir a propagação da Covid-19 no 
Distrito Federal, conduta expressamente tipificada no Código Penal. Foram inúmeras 
as situações em que promoveu aglomerações, consumiu produtos nos locais em que 
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estava proibido fazê-lo e circulou sem máscara por locais públicos, visitando até 
mesmo órgãos públicos, como foi o caso da visita ao Ministério Público, ao Detran e 
à da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Mais grave ainda, foi a 
conduta de retirar a máscara no meio da entrevista coletiva em que anunciava 
que testava positivo para a Covid-19, situação que colocou em risco a saúde 
dos repórteres que o entrevistavam. 
 
22. Vale ressaltar que o Presidente da República conhecia plenamente as regras 
que estava infringindo, uma vez que, conforme relatado, realizou uma verdadeira 
cruzada contra essas regras, situação que caracteriza o dolo na prática da conduta 
aponta. 
 
23. Ao descumprir intencionalmente as regras de isolamento social e os protocolos 
e medidas de segurança para a proteção da saúde da população, JAIR MESSIAS 
BOLSONARO afastou qualquer dúvida sobre o seu enquadramento no tipo penal ora 
mencionado100. 
 
24. Buscou o legislador afastar exatamente o risco a que estiveram expostos mais 
de uma centena de pessoas que estiveram com o Presidente da República nos 
últimos 14 dias e que agora correm para realizar o exame e descobrir se foram 
contaminadas. 
 
25. Destaque-se que o crime supracitado praticado pelo Presidente da República 
é de ação penal pública incondicionada e seu julgamento de competência do 
Supremo Tribunal Federal.  
 

 
II - DO PEDIDO 

26. Ante o exposto, requer-se seja admitida a presente notícia crime com a 
consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para promover o 
oferecimento da denúncia contra o Presidente da República pela prática do crime 
previsto no art. 268 do Código Penal, apurando-se ao final, sua responsabilidade pela 
conduta que vem estimulando o descumprimento das medidas de isolamento social 
e dos protocolos e medidas de segurança fixados por Estados e municípios, bem 
como por colocar em risco as pessoas que vinham mantendo contato com ele até a 
confirmação de que está infectado pelo coronavírus. 
 
27. Protesta pela juntada posterior da procuração no prazo de 15 dias, nos termos 
do art. 37 do Código de Processo Civil. 
 

                                                 
100 https://www.conjur.com.br/2020-abr-04/bottini-botelho-alerta-direito-penal-pandemia 
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Nestes termos,  

Pede e espera deferimento, 
 

Brasília-DF, 10 de julho de 2020  
 
 

IVAN VALENTE 

Deputado Federal PSOL/SP 

 

LUIZA ERUNDIDA DE SOUSA 

Deputada Federal PSOL/SP 

 

GUILHERME BOULOS 

 

ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO 
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