PETIÇÃO 9.433 – ELETRÔNICO
MINISTRA ROSA WEBER

REQUERENTE:

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

REQUERIDO:

JAIR MESSIAS BOLSONARO
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RELATORA:

PETIÇÃO ASSEP-CRIM/PGR 68386/2021

Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,

Trata-se de petição autuada a partir de notícia-crime formulada pelo
Partido

Democrático

Trabalhista

em

desfavor

de

JAIR

MESSIAS

BOLSONARO, Presidente da República.

Afrma o noticiante ser fato inconteste que o representado professou
a utilização da cloroquina, da azitromicina e da ivermectina como panaceias

pre

para conter o novo coronavírus, sem comprovação científca.

Im

Informa que o aparato estatal foi utilizado para a excessiva
distribuição dos medicamentos, com produção no âmbito do Exército e
dispensas indevidas de licitação para a aquisição de insumos e do princípio
ativo da cloroquina.
Sustenta que tais condutas consubstanciam a prática dos crimes
previstos no art. 89 da Lei 8.666/1993 e nos arts. 132 e 315 do Código Penal.
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Requer, ao fnal, seja a notícia-crime encaminhada ao ProcuradorGeral da República, para a adoção das medidas necessárias à elucidação dos
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crimes narrados.

É o relatório.

Os fatos narrados pelo noticiante já são de conhecimento da
Procuradoria-Geral da República, no âmbito da qual tramitam, para apuração
preliminar, a Notícia de Fato 1.00.000.014993/2020-01, instaurada em desfavor
do noticiado, bem como outros procedimentos instaurados em desfavor de
Ministros de Estado em tese envolvidos nos fatos1.

Caso surjam indícios mais robustos da possível prática de ilícitos
pelo requerido, serão adotadas as medidas cabíveis.

pre

Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Im

manifesta-se pela negativa de seguimento à petição.

Brasília, data da assinatura digital.
Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

PSG

1

NF-PGR – 1.00.000.015664/2020-70; NF-PGR – 1.00.000.014895/2020-66; NF-PGR –
1.00.000.016278/2020-03.
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