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Ao Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Geral da República, ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

SAF Sul Quadra 4 Conjunto C,  

CEP 70050-900 Brasília/DF – 

 

Assunto: PET 9760 

 

REQTE.(S) RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES  

REQTE.(S) FABIANO CONTARATO  

REQTE.(S) JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER  

ADV.(A/S) RUBEN BEMERGUY (192/AP) 

 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, 

 

 

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, diante da informação a 

respeito da remessa a essa douta Procuradoria-Geral da República da Petição 9760, passo 

a narrar as razões de fato e de direito abaixo como forma de auxílio à tomada de decisão, 

demonstrando, ao final, o necessário arquivamento do referido expediente. 

 

I – DA NARRATIVA DESENVOLVIDA PELOS SENADORES DA REPÚBLICA NA 

PETIÇÃO 9760  

 

 

Trata-se de petição protocolada perante o Supremo Tribunal Federal – STF 

onde os Senadores da República RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, 

FABIANO CONTARATO e JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER noticiam o 

cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 319 do CP, pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO. 

Distribuída petição à Excelentíssima Min. Rosa Weber, foi determinada a 

vista dos autos à essa Procuradoria-Geral da República, considerando que é “quem cabe 

a formação da opinio delicti em feitos de competência” do STF. 
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Pelo que consta na referida petição, a compra de vacinas do laboratório 

indiano Covaxin levantaria: 

 

“[...] uma série de suspeitas, tais como: (i) superfaturamento, já que o valor 

contratado para o referido imunizante foi superior ao de todas as outras vacinas 

adquiridas, inclusive à do laboratório Pfizer, cujas propostas foram reiteradamente 

negadas por esse motivo pelo Ministério da Saúde, até o seu desfecho final; (ii) 

escolha do objeto por critérios não técnicos, porquanto a vacina sequer se 

encontrava, no momento da contratação, aprovada pela Anvisa ─ o que só viria a 

ocorrer meses depois e, ainda assim, com uma série de restrições; e (iii) 

intermediação da compra por empresa investigada por outras fraudes e ilícitos.” 

Além dessa linha de argumentação, os parlamentares afirmam “que quando se 

observa individualmente a contratação específica da vacina em comento, os fatos 

divulgados mostram que as condições em que ela se firmou ficam ainda mais hialinas 

quando se compara o procedimento adotado para as demais vacinas utilizadas no 

Brasil. A aquisição do imunizante indiano levou apenas 3 meses e 5 dias entre o 

primeiro contato e a assinatura do contrato; enquanto que o imunizante da Pfizer 

necessitou de 11 meses para se chegar ao mesmo resultado”. 

 

Com base nos depoimentos prestados pelo deputado Luis Miranda e pelo 

servidor Luis Ricardo Miranda perante à CPI da Pandemia, concluem os parlamentares 

da seguinte forma: 

 

“Ademais, a despeito da promessa do Presidente diante do denunciante, a Polícia 

Federal não foi acionada ao menos até o dia 18 de junho de 2021, quando vieram a 

público as denúncias do servidor ao Ministério Público. Segundo a Polícia Federal, 

não foi encontrado nenhum registro de abertura de inquérito para apurar as 

denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O órgão 

confirmou que Jair Bolsonaro jamais alertou a PF para corrupção no contrato da 

vacina indiana. 

Dito isso, Excelência, extraem-se ao menos duas conclusões igualmente relevantes: 

(i) o Presidente da República teve conhecimento, por denúncias empreendidas pelo 

deputado Luis Miranda e por seu irmão, de que poderia haver um esquema criminoso 

envolvendo a busca pela vacina indiana Covaxin; e (ii) o Presidente da República 

tinha conhecimento de quem estava envolvido no suposto esquema criminoso, 

inclusive da figura do seu aparente e suposto mentor e arquiteto. 
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À luz disso, é de se afirmar que o Presidente da República deveria ter, com os fatos 

de que dispunha à época, requisitado a instauração das competentes investigações 

para apurar a suspeita de nefasta corrupção no bojo das contratações do Ministério 

da Saúde. Dentre outras medidas, uma das mais naturais seria a de, cautelarmente, 

interromper as negociações ou execução contratual com a empresa responsável pela 

vacina indiana Covaxin até que os fatos fossem finalmente apurados e esclarecidos. 

No entanto, não houve nenhuma ação para a abertura de inquérito capaz de 

investigar as denúncias. 

Mas, ao revés, o que se viu foi uma agilidade ainda maior para o fazimento do ajuste 

e a assinatura do contrato de aquisição da vacina, mesmo sob os enormes indícios de 

gravíssimas irregularidades. Parece-nos, assim, que o Presidente da República 

escolheu, deliberadamente, a inação diante do aparente esquema de corrupção. 

Conforme já enunciado, como agente político da maior envergadura, o Presidente 

não pode guardar para si informação tão relevante a ponto de apurar indícios de 

corrupção que remontam a cifra bilionária no bojo de uma pandemia com 

consequências sanitárias e socioeconômicas tão graves. Tinha ele o dever inafastável 

de oferecer os indícios de que dispunha à autoridade competente, para as apurações 

mais detalhadas. 

A existência desse dever é incontestável e revela-se também em outros quadrantes do 

Direito, como na atribuição de crime de responsabilidade ao Presidente que atentar 

contra a probidade na administração, ao não tornar efetiva a responsabilidade dos 

seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos 

contrários à Constituição; na configuração de prevaricação (Código Penal, art. 

319); na caracterização de improbidade administrativa ao “retardar ou deixar de 

praticar, indevidamente, ato de ofício” (Lei 8.429/1992, art. 11, II) - aqui também 

entendida como verdadeiro crime de responsabilidade, consistente em crime contra 

a segurança interna do país: “deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências 

determinadas por lei ou tratado federal e necessário a sua execução e cumprimento”. 

 

Para defender as imputações feitas ao Presidente da República, resta afirmado 

na referida petição: 

 

“Dessa forma, qualquer que seja o cenário, a conclusão é uníssona: ao que tudo 

indica, há grandes chances de o Sr. Presidente da República ter cometido o crime de 

prevaricação - ao não levar a efeito o embrião da responsabilização criminal dos 

supostos atores criminosos no bojo da contratação da vacina Covaxin. Para além da 

tipicidade penal, tal fato também remonta ao cometimento de ato de improbidade 
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administrativa, que, no caso do Sr. Presidente da República, é também tipificado 

como verdadeiro crime de responsabilidade, que poderia ser apurado em eventual 

processo constitucional de impeachment.” 

 

Ao final, defendem os parlamentares a existência de corrupção passiva (art. 

317 do CP), como coautores ou mesmo partícipes, organização criminosa (Lei nº 

12.850/2013), evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/1986), lavagem de dinheiro (Lei 

nº 9.613/1998), ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992), atos lesivos à 

administração pública (Lei nº 12.846/2013) e Fraude em licitação ou contrato (art. 337-

L, V, do CP). 

Toda a linha de argumentação constante na petição protocolada no STF se 

pauta na alegada omissão do Presidente da República. Contudo, trata-se de uma 

verdadeira e infundada acusação que não pode prosperar. 

 

II – DOS FATOS CONTIDOS NA NOTITIA CRIMINIS 

 

Com efeito, conforme amplamente noticiado pelos veículos de 

comunicação, o Deputado Federal Luís Miranda e o servidor público Luís Ricardo 

estiveram em audiência no Palácio da Alvorada com o Presidente da República, no dia 

20.3.2021. Eis a foto do encontro, conforme veiculado em redes sociais: 
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Diante do referido encontro, o Presidente da República entrou em contrato 

com este então Ministro da Saúde, em 22.3.2021 (segunda-feira), a fim de solicitar a 

realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados quanto ao contrato de 

compra da vacina Covaxin. 

No regular exercício do Poder de Autotutela da Administração Pública 

(súmula 473 do STF) - ato contínuo após a ordem do Presidente da República – determinei 

que o então Secretário-Executivo, Élcio Franco, realizasse uma averiguação prévia sobre 

alegados indícios de irregularidades e ilicitudes.  
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Impende destacar que o Secretário-Executivo Élcio foi responsável pela 

negociação, contratação e aquisição de todas as vacinas pelo Ministério da Saúde. Por 

consectário lógico, o agente público com maior expertise para apreciar eventual não-

conformidade contratual quanto às vacinas era o Secretário-Executivo. 

Após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades 

contratuais, conforme já previamente manifestado, inclusive, pela Consultoria Jurídica da 

Pasta da Saúde. 

Ressalta-se que é prerrogativa legal da Administração Pública – no 

exercício do Poder-Dever de Autotutela Administrativa – realizar averiguação prévia 

sobre os seus atos, sem a necessidade de encaminhar para outras instâncias investigativas, 

conforme o Enunciado Sumular nº 473 do Supremo Tribunal Federal: “A Administração 

pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial.” 

Portanto, conclui-se que a Notitia Criminis, ora em análise, não detém 

aptidão mínima nem justa causa idônea para o seu devido prosseguimento, uma vez que 

foi realizada uma avaliação cautelosa e criteriosa do Secretário-Executivo Élcio Franco 

acerca da ‘denúncia de irregularidade contratual’ apresentada pelo Parlamentar Luís 

Miranda.  

Aliás, incumbiria uma análise efetiva por parte dessa i. Procuradoria-Geral 

da República a série de manifestações feitas por parte de membros da CPI com 

antecipação de juízo de valor a respeito dos fatos apurados1, sendo a presente Notitia 

Criminis também um exemplo. 

 
1 Exemplo seria a fala do Exmo. Senador Renan Calheiros no seguinte sentido: “As decisões da CPI têm, 

além da averiguação e investigação, outros objetivos paralelos. Nós o estamos convocando para deixá-lo 

convocado, para que ele não possa continuar a delinquir. Não pode fazer essas loucuras como a que fez no 

Rio de Janeiro”, disse o relator a jornalistas antes de entrar para a sessão desta manhã, em que senadores 

ouvem o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.” (disponível em: < 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/reconvocacao-e-para-que-pazuello-nao-continue-a-

delinquir-diz-renan>). Foi divulgado pela imprensa igualmente fala do Exmo. Senador Omar Aziz 

(Presidente da CPI), onde, no trecho divulgado, teria afirmado sobre possível prisão do General Pazzuelo 

(disponível em: < https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/24/omar-aziz-se-

pazuello-mentir-de-novo-na-cpi-saira-algemado.htm>).  

 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/reconvocacao-e-para-que-pazuello-nao-continue-a-delinquir-diz-renan
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/reconvocacao-e-para-que-pazuello-nao-continue-a-delinquir-diz-renan
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/24/omar-aziz-se-pazuello-mentir-de-novo-na-cpi-saira-algemado.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/24/omar-aziz-se-pazuello-mentir-de-novo-na-cpi-saira-algemado.htm
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Com efeito, deve-se considerar que a antecipação de atribuição de culpa 

antes de concluídas as investigações, inclusive em rede social, configura, em tese, o crime 

de abuso de autoridade, conforme previsto no art. 38 da Lei nº 13.869, de 5 de setembro 

2019: “Art. 38.  Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, 

inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e 

formalizada a acusação: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 

Destaque-se que os membros do Congresso Nacional também podem se 

considerados sujeitos ativos do tipo penal, considerando o disposto no inciso II do art. 2º 

da mesma Lei nº 13.869, de 5 de setembro 2019: “Art. 2º É sujeito ativo do crime de 

abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, 

indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a: [...] II 

- membros do Poder Legislativo;” 

Dessa forma, além da demonstração de inveracidade e distorção dos fatos 

propalados, considerando as diversas divulgações feitas, roga-se igualmente a V. Exa, a 

verificação de ocorrência de cometimento do crime de abuso de autoridade por parte dos 

membros da CPI. 

 

III - CONCLUSÕES 

 

Portanto, conforme já exposto, por diversas razões não há que se cogitar 

minimante qualquer ocorrência de crime ou ato de improbidade, considerando que houve 

a escorreita e tempestiva adoção de providências, seja por parte do Exmo. Senhor 

Presidente da República seja por parte deste subscritor.  

Consoante as razões de fato e de direito acima expostas, roga-se à Vossa 

Excelência que se digne a arquivar a procedimento eventualmente instaurado 

referente à PET 9760, por ser medida mais adequada ao resguardo do funcionamento 

das instituições estatais, solicitando-se de forma incontinenti a averiguação de eventual 

ocorrência de crime de abuso de autoridade por parte de membros da CPI. 
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Por fim, afirma-se neste momento que se coloca à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários, inclusive eventual depoimento, rogando-se 

mais uma vez votos de estima e consideração. 

 

 


