
PETIÇÃO 9.020 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S) :ANDRE MAGALHAES BARROS 
ADV.(A/S) :ANDRE MAGALHAES BARROS 
REQDO.(A/S) : JAIR MESSIAS BOLSONARO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO

NOTITIA  CRIMINIS.  PRESIDENTE  DA 
REPÚBLICA.  PEDIDO  DE  
ARQUIVAMENTO  FORMULADO  PELO  
PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA.  
ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. 

Relatório

1. Notitia  criminis apresentada  por  André  Magalhães  Barros, 
advogado,  em  desfavor  do  presidente  da  República  Jair  Messias 
Bolsonaro.

Sustenta  que  “o  Presidente  da  República  tem total  consciência  de  que  
vetar aos povos indígenas e às  comunidades quilombolas o acesso universal  à  
água potável, no meio da pandemia da Covid-19, é crime de GENOCÍDIO”.

Assevera que “os vetos à Lei 14011/2020 publicados em Diário Oficial, a  
invasão  de  terras  e  assassinatos  de  lideranças  indígenas  e  quilombolas,  
combinados  com  o  crescimento  exponencial  das  queimadas  na  Floresta  
Amazônica e no Cerrado são provas e evidências de que a política de Bolsonaro e  
de seu governo é o genocídio”.

Pede
“Os crimes de genocídio praticados pelo Presidente da República  

são de ação penal pública incondicionada, a qual deve ser promovida  
privativamente  pelo  Procurador-Geral  da  República,  sendo  
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competente para processar e julgar o Plenário do Supremo Tribunal  
Federal.

Pelo exposto,  vem requerer a Vossa Excelência que a presente  
NOTÍCIA-CRIME  seja  encaminhada  ao  Procurador-Geral  da  
República”.

2. Em 24.7.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, 
que, em 16.9.2020, se manifestou nos seguintes termos:

“o veto da aludida norma ocorreu pelo fato de não ter sido feita a  
estimativa do impacto orçamentário e financeiro da despesa decorrente  
da disponibilização de água potável para comunidades tradicionais.

Conforme   consta  do art.   113   do   ADCT,  toda   proposição  
legislativa  que  crie  ou  altere  despesa  obrigatória  deve  ser  
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 

O que o noticiado fez, portanto, foi cumprir o seu dever de vetar  
parcialmente projeto de lei com dispositivo inconstitucional (art. 66 da  
Constituição    Federal).  Caso  não  agisse  assim,  poderia  ser  
responsabilizado. 

Não  há  como  concluir,  pois,  que  o  Presidente  da  República,  
quando   do   veto   de   que   se   cuida,   devidamente   fundamentado  
em  dispositivo  constitucional,  fora  movido  pelo  dolo  específico  do  
crime de genocídio,  consistente na intenção de exterminar grupo(s)  
humano(s).

Inexiste circunstância que conduza a essa conclusão inusitada.
Sendo   manifestamente   atípica   a   conduta   noticiada,   que  

consistiu  num  legítimo  exercício  de  competência  constitucional,  é  
incabível  a  instauração  de  procedimento  investigatório  no  presente  
caso.

Em   face   do   exposto,   o   PROCURADOR-GERAL   DA  
REPÚBLICA  manifesta-se  pela  negativa  de  seguimento  à  
notícia-crime de que se cuida e pelo consequente arquivamento  
dos autos” (grifos nossos).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O Procurador-Geral  da República alega atipicidade da conduta 
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descrita e requer o arquivamento desta Petição.

4. A promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República 
apresenta juízo de inviabilidade da persecução penal por quem, de modo 
legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou 
não, instrumentalizar a persecução em juízo.

Na  espécie  vertente,  a  promoção  pelo  arquivamento  é  de 
acolhimento impositivo. Segundo o Procurador-Geral da República não 
estaria minimamente demonstrada a tipicidade da conduta genocida.

Para  o  Procurador-Geral  da  República,  o  tipo  penal  exigiria  a 
intenção de exterminar determinado grupo humano, o que careceria, no 
caso,  de  indício  de  prova  ou  de  verossimilhança  das  alegações  do 
peticionante.

5. Pelo  exposto,  acolhendo  o  parecer  da  Procuradora-Geral  da 
República, determino o arquivamento desta Petição (art. 3º, inc. I, da Lei 
n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal).

Intime-se.

Arquive-se.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
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