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NF-PGR 1.00.000.004866/2021-77 

Representante: Conselho Federal da OAB 

Representado: Presidente Jair Messias Bolsonaro 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – CFOAB, já devidamente qualificado, neste ato representado por seu 

Presidente, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seus advogados 

constituídos, requerer o recebimento do presente ADITAMENTO à representação NF-

PGR 1.00.000.004866/2021-77, que tem por objeto a prática dos delitos tipificados nos 

arts. 132, 268, 315 e 319, do Código Penal, pelo Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, pelo o que faz pelas razões a seguir expostas, sugeridas pela Comissão 

Especial de Juristas da OAB Nacional para Análise e Sugestões de Medida ao 

Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, constituída pelos seguintes membros:  

Ministro Carlos Ayres Britto (|Presidente), Miguel Reale Jr., Carlos Roberto Siqueira 

Castro, Cléa Carpi, Nabor Bulhões, Antônio Carlos de Almeida Castro, Geraldo Prado, 

Marta Saad e José Carlos Porciúncula. 

 

Como se sabe, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emergência 

Global na Saúde Pública. Em 24 de fevereiro, recomendou o isolamento. Em 11 de março, 

o Diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou peremptoriamente: “reduzam 

o ciclo de transmissão, adotem ações para conter a disseminação”. 

 

No Brasil, já em 3 de fevereiro de 2020, pela Portaria n. 188, o 

Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública, planejando-se articulação 

com gestores estaduais e municipais. Na sequência, em 6 de fevereiro, o Congresso 

Nacional editou a Lei n. 13.979/20, dispondo sobre medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 

O art. 3º da Lei 13.979/20 prevê uma série de medidas que poderão ser 

adotadas pelas autoridades no enfrentamento da emergência pandêmica, a exemplo do 

isolamento, da quarentena, do uso obrigatório de máscaras e da vacinação. Segundo o § 

7º do art. 3º, tais medidas poderão ser impostas pelos gestores locais autorizados pelo 
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Ministério da Saúde, resguardando-se serviços essenciais. 

 

A Portaria n. 356 do Ministério da Saúde, de 11 de fevereiro, especifica 

a possibilidade da quarentena ser adotada pelo Secretário de Saúde do Estado ou do 

Município visando a reduzir a transmissão comunitária. 

 

Em 17 de março, os Ministros da Justiça e da Saúde editaram a Portaria 

Interministerial n. 5 acerca da compulsoriedade das medidas preventivas, cujo desrespeito 

sujeitava a sanções civis, administrativas e penais, podendo configurar inclusive o crime 

tipificado no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva). 

 

Pois bem. A alentada representação do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, com invulgar elegantia iuris criminalis, considerou os seguintes 

fatos como configuradores do delito de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 

do CP): 

 

(...) impõe destacar que o Representado recorrentemente se contrapõe 

às medidas de isolamento social. O presidente chegou a verbalizar, em 

coletiva de imprensa, que ficar em casa é para os ‘fracos’ e 

‘Conversinha mole’. Em suas palavras, ‘Vocês não pararam durante a 

pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fique em 

casa, que a economia a gente vê depois’, afirmou ele a uma plateia 

formada por ruralistas. ‘Isso é para os fracos. O vírus, eu sempre disse, 

era uma realidade, e tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar 

perante aquilo que nós não podemos fugir dele’. No último dia 17, após 

manifestações contra o lockdown e o distanciamento social, o 

Representado afirmou a apoiadores que ficou feliz pelos protestos que 

ocorreram no fim de semana em cidades brasileiras contra medidas de 

restrição à locomoção de pessoas e eventuais toques de recolher, horas 

após o futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter defendido 

medidas de distanciamento para conter o avanço do coronavírus. 

Segundo o presidente: ‘Logicamente eu fiquei feliz, o Brasil todo 

gostou, mostra que o povo está vivo... os sentimentos democráticos 

estão aí valendo, queremos a nossa liberdade, queremos que todo 

mundo respeite a Constituição’. Sua fala foi transmitida pelas redes 

sociais. Ao agir assim, o Representado incidiu no tipo penal previsto 

no art. 268 do Código Penal, consubstanciado em ‘Infração de medida 

sanitária preventiva’ e que se verifica no ato de ‘Infringir determinação 

do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de 

doença contagiosa’ (págs. 27-28 da representação). 

 

Embora as condutas acima descritas realmente configurem o delito 

tipificado no art. 268 do Código Penal -- por frontal violação ao art. 3º, I e II, da Lei 
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13.979/20 --, seria de fundamental importância considerar as numerosas mortes e lesões 

corporais graves daí decorrentes, o que evidentemente atrairia a incidência do art. 285 do 

Código Penal. 

 

Em impressionante estudo divulgado no dia 04 de maio de 2020, sob o 

expressivo título “Mais do que palavras: discurso de líderes e comportamento de risco 

durante a pandemia”, o Professor da Universidade de Cambridge, Tiago Cavalcanti, 

relacionava os atos e discursos do Presidente da República contra o isolamento social a 

nada mais nada menos que 700 mortes! Confira-se trecho de matéria publicada em O 

Globo, que resume com exatidão os resultados da pesquisa: 

 

Atos e discursos do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento 

social como forma de combate à pandemia do novo coronavírus podem 

estar por trás de pelo menos 10% dos casos e até mesmo de mortes pela 

Covid-19 registrados no Brasil até ontem. A insistente defesa de 

Bolsonaro do fim do distanciamento teria afetado o comportamento dos 

brasileiros, sobretudo nos municípios onde seus seguidores são mais 

numerosos. 

A conta é do economista Tiago Cavalcanti, professor da Universidade 

de Cambridge, e um dos autores do estudo “Mais do que palavras: 

discurso de líderes e comportamento de risco durante a pandemia”, 

divulgado nesta segunda-feira, em parceria com Nicolás Ajzenman e 

Daniel Da Mata, da Fundação Getúlio Vargas-SP. 

Dois eventos em especial teriam provocado um movimento adicional 

de nada menos que um milhão de pessoas nas ruas pelo país, 

diariamente, pelo período de 10 dias: a manifestação de 15 de março 

em Brasília, depois que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já 

havia recomendado o afastamento social, e o pronunciamento, em 

cadeia nacional, de 24 de março, quando o presidente minimizou a 

doença, tratando-a de ‘gripezinha’. Considerando-se o potencial de 

infecção de cada indivíduo portador do vírus, estes dois atos podem ter 

sido responsáveis, sozinhos, por pelo menos 500 novos casos por dia. 

Trata-se de 10 mil infectados num horizonte de apenas 10 dias. Ou seja, 

cerca de 10% do número de brasileiros oficialmente registrados como 

portadores da Covid-19 até ontem (domingo).  

Para projetar o impacto que as pessoas que deixaram o confinamento 

nesses dez dias podem ter tido sobre o número de novos casos da 

doença e de mortes, Cavalcanti usa o fator de contaminação, a 

proporção de contaminados em relação à população e o percentual de 

mortes sobre o total de infectados no país. Isso porque nem todas as 

pessoas que foram a rua nesse período teriam a doença ou contagiado 

os outros. 

Ele reconhece que a conta pode estar subestimada. Isso porque os 
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cálculos levam em consideração apenas os dez dias subsequentes aos 

dois eventos e têm por base os casos registrados oficialmente no país. 

A mesma equação aplicada aos dados de óbitos indica que as 

manifestações podem estar por trás de pelo menos 700 mortes. — Não 

é preciso muita gente para espalhar o vírus. Se esses eventos e 

discursos não tivessem acontecido, talvez tivéssemos 10 mil casos e 700 

óbitos a menos — disse Cavalcanti ao GLOBO. (...)1 

 

Mas não é só. Outros fatos ocorridos durante a pandemia devem ser 

levados em consideração para fins de incidência dos arts. 268 e 285, ambos do Código 

Penal. Já não são fatos atinentes ao isolamento social, mas sim à vacinação. 

 

Com efeito, a verdadeira “cruzada” empreendida pelo Presidente da 

República contra a vacinação também configura o delito tipificado no art. 268 do Código 

Penal, por patente violação ao disposto no art. 3º, inciso III, alínea d, da Lei 13.979/20, 

verbis: 

 

 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 (...). 

 

Vejamos alguns exemplos eloquentes de violação do mencionado 

dispositivo legal e consequente configuração do delito tipificado no art. 268 do Código 

Penal. 

 

Comecemos pelo caso da Vacina da Pfizer. Em impactante entrevista 

concedida à revista Veja, em outubro do ano passado, Carlos Murillo, CEO da Pfizer 

Brasil, revelou o absoluto desinteresse do Governo Federal na aquisição do imunizante, 

o que levou a empresa a tentar negociar diretamente com os Governadores dos Estados. 

Confira-se o seguinte trecho da entrevista: 

 

Em julho o senhor revelou a VEJA o início da negociação com o 

governo brasileiro de um acordo de compra de doses da vacina da 

Pfizer. De lá pra cá, essa negociação avançou? Em agosto, depois de 

várias reuniões com integrantes do governo, incluindo do Ministério 

da Saúde e da Economia, a Pfizer fez uma proposta formal de 

fornecimento da vacina ao Brasil, sujeita à aprovação regulatória, 

claro. Essa proposta permitiria vacinar milhões de brasileiros e 
 

1 https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-estudo-ligacomportamento-de-bolsonaro-10-dos-casos-
mortes-no-brasil-24409253 
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especificava um prazo para o governo responder. Mas nós nunca 

recebemos uma resposta formal do governo brasileiro, nem pelo sim 

nem pelo não. Pelo interesse da companhia de tentar fechar um acordo 

com o Brasil, principalmente por acreditar nos benefícios dessa 

tecnologia [a vacina da Pfizer utiliza uma plataforma inovadora, 

baseada em mRNA}, após ter vencido o prazo, o CEO global da Pfizer 

mandou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da saúde 

retomando a proposta e enfatizando a importância da companhia 

trabalhar com o Brasil. Tampouco recebemos resposta.2 

 

O desinteresse do Governo Federal se mostra verdadeiramente 

incompreensível, não somente pelo alto grau de eficácia da vacina, como também pela 

disponibilidade que tinha a Pfizer de entregar doses do imunizante ainda no final do ano 

passado. Verifique-se o seguinte trecho da entrevista, em que Carlos Murillo, CEO da 

Pfizer Brasil, afirma categoricamente que parte das doses estaria disponível para ser 

entregue no final de 2020:  

 

A oferta inicial para o governo brasileiro previa a entrega de doses 

ainda este ano? Sim. A previsão de entrega era no final de 2020 e 

janeiro de 2021. É claro que isso estaria sujeito a aprovação 

regulatória da Anvisa. 

 

Note-se que, mesmo havendo a possibilidade remanescente de 

negociação com os Estados, o CEO da Pfizer Brasil se mostrava bastante preocupado com 

o timing da aquisição da vacina, alertando as autoridades brasileiras para o fato de que, 

de acordo com estudos científicos, o simples atraso de alguns meses na imunização da 

população já seria suficiente para um aumento significativo no número de mortes. É o 

que se constata no seguinte excerto da entrevista: 

 

Então não há mais vacinas disponíveis para o Brasil nesta primeira 

leva? Quando o governo federal não nos respondeu, a companhia nos 

autorizou a iniciar negociações em nível estadual. O objetivo da 

companhia é garantir que a vacina, sobretudo essas doses iniciais, 

possam chegar ao Brasil. Eu venho falando muito que seria muito ruim 

que as pessoas comecem a ser vacinadas em outros países e não no 

Brasil. Então, se o governo federal acha que já tem essa questão 

resolvida, temos avançado na discussão com vários estados. Com 

alguns estados, a negociação já está mais avançada, o que significa 

que já fizemos uma oferta e estamos nesse processo de entender se essa 

oferta vai caminhar. Com outros, ainda estamos no início das 

conversas, na estimativa das quantidades. Mas as ofertas para os 

 
2 https://veja.abril.com.br/saude/governo-federal-ignora-proposta-decompra-de-vacina-da-pfizer/ 
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estados já consideram a entrega para começo de 2021 e não mais final 

de 2020. É importante ressaltar que iniciar a vacinação em janeiro é 

bastante diferente de vacinar em março ou abril. Pode parecer pouco 

tempo de diferença, mas o impacto desses três, quatro meses é, do ponto 

de vista econômico, milhões, e do ponto de vista de vidas, também é 

incalculável, na realidade. Uma das informações que nós temos 

mostrado às autoridades brasileiras é um estudo feito por uma empresa 

independente que mostra qual é o impacto, em termos positivos, de um 

mês de vacinação antecipada e o ganho que isso tem é imenso. 

 

O segundo exemplo de violação do art. 3º, inciso III, alínea d, da Lei 

13.979/20, encontra-se no caso da vacina CoronaVac. Note-se bem. No dia 20.10.2020, 

o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou carta ao Presidente do Instituto Butantan, 

Dimas Covas, informando-o sobre a intenção do Governo Federal de comprar a vacina 

CoronaVac, bem como solicitando documentos sobre o andamento das pesquisas. A 

compra de 46 milhões de doses do imunizante fora amplamente divulgada pela mídia3.  

 

Entretanto, no dia seguinte, em 21.10.2020, o Presidente da República 

desautorizou o Ministro Pazuello, suspendendo a compra da CoronaVac. Na 

oportunidade, por meio de uma rede social, o Presidente da República afirmou o seguinte: 

“O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. [...] Minha decisão é a de não adquirir a 

referida vacina”.  

 

Na tarde do mesmo dia, durante visita a um centro de tecnologia da 

Marinha em Iperó, no interior de São Paulo, Bolsonaro confirmou a decisão de não 

comprar o imunizante, afirmando ainda que “Os números têm apontado que a pandemia 

está indo embora”, em que pese o país já contar à época com aproximadamente 154 mil 

óbitos e uma média diária de quase 700 mortes4. Também no dia 21.10.2020, na linha do 

Presidente da República, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, 

afirmou: “Não há intenção de compra da vacina”5. 

 

Embora o Governo Federal tenha decidido adquirir o imunizante em 

momento posterior, o fato é que toda essa política deliberadamente postergatória gerou 

desnecessário atraso na imunização da população, com consequências dramáticas. Aliás, 

a confirmar a grave e inadmissível postura do Governo Federal, Dimas Covas, Diretor do 

Instituto Butantan, em entrevista concedida à Folha de São Paulo no dia 23.02.2021, 

asseverou: 

 
3 Ministério da Saúde pretende comprar vacina chinesa do Governo de São Paulo | Atualidade | EL PAÍS 
Brasil (elpais.com) 
4 Bolsonaro desautoriza Pazuello sobre vacina e entra em atrito com seu terceiro ministro da Saúde 
seguido | Atualidade | EL PAÍS Brasil (elpais.com). 
5 Bolsonaro desautoriza Pazuello e suspende compra da vacina CoronaVac | Jornal Nacional | G1 
(globo.com). 
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Já foi demonstrado que o Butantan fez ofertas de vacinas ao ministério 

desde julho do ano passado e ele sempre negou. Caso tivesse aceitado, 

poderíamos ter entregado as doses desde novembro de 2020, e o 

ministério não se mexeu nesse sentido. O contrato foi assinado 

tardiamente com o Butantan, então colocar a responsabilidade do 

atraso do PNI no Butantan me parece gratuito, mesmo porque a 

vacinação só começou porque o Butantan entregou as doses.6 

 

Também no dia 23.02.2021, em entrevista concedida à BBC News 

Brasil, o Doutor Gonzalo Vecina Neto, Professor de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), observou 

o seguinte: 

 

O Brasil teria condições de ter uma oferta muito maior de vacina se 

nós tivéssemos feito o que outros países fizeram, como, por exemplo, o 

Chile. O Chile hoje tem três doses de vacina por habitante, só que ele 

começou a comprar vacina em setembro. Nós não começamos a 

comprar vacina cedo. O governo federal não fez nenhuma aposta. Se 

não fosse pelo Butatan e a Fiocruz (respectivamente, responsáveis no 

país pelas vacinas CoronaVac e Oxford-AstraZeneca) não teríamos 

nenhuma vacina7. 

 

Na ocasião, tanto o Professor Gonzalo Vecina Neto quanto a 

epidemiologista Ethel Maciel, também ouvida pela BBC News Brasil, concordaram que 

“o primeiro e maior erro foi o governo federal não comprar vacinas antecipadamente, 

ainda em 2020”8. 

 

A propósito da extemporânea e insuficiente aquisição dos imunizantes, 

a Folha de São Paulo, no dia 13.02.2021, noticiou que, até aquela data, o Governo 

Bolsonaro só havia despendido insignificantes 9% da verba liberada em caráter de 

urgência para a compra e o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-199 10. Mais um 

dado a evidenciar a violação por parte do Chefe do Poder Executivo da União do art. 3º, 

inciso III, alínea d, da Lei 13.979/20. 

 
6 'Nunca vivemos uma interferência política tão extrema na saúde pública', diz Dimas Covas - 
23/02/2021 - Equilíbrio e Saúde - Folha (uol.com.br). 
7 3 erros que levaram à falta de vacinas contra covid-19 no Brasil - BBC News Brasil. 
8 3 erros que levaram à falta de vacinas contra covid-19 no Brasil - BBC News Brasil 
9 Governo Bolsonaro só gastou 9% da verba emergencial liberada para vacinas contra a Covid-19 - 
13/02/2021 - Equilíbrio e Saúde - Folha (uol.com.br) 
10 Um evidentíssimo atentado ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal). É preciso 
lembrar que o art. 198, II, da Constituição Federal determina a prioridade de atividades preventivas 
relacionadas à saúde pública, como é justamente o caso da vacina. 
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Pois bem. É preciso observar que o Presidente da República, ao 

empreender durante meses um amplo movimento antivacina, não somente violou de 

forma intencional o art. 3º, inciso III, alínea d, da Lei 13.979/2020, incorrendo, portanto, 

no delito de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do CP), como também, em 

razão disso, produziu numerosas mortes e lesões corporais de natureza grave por 

negligência (art. 285 do CP). 

 

Pode-se provar cientificamente o nexo de causalidade entre a violação 

intencional da medida sanitária de natureza preventiva (art. 268 do CP) e a produção por 

negligência de centenas de milhares de mortes e lesões corporais de natureza grave (art. 

285 do CP). 

 

Com efeito, em impressionante artigo publicado na revista The Lancet, 

no dia 22.01.2021, o renomado cientista Pedro Hallal estimava que 156.582 vidas já 

haviam sido perdidas no país em razão da irresponsável política empreendida pelo 

Governo Bolsonaro. Em outros termos: à época, 156.582 vidas teriam sido salvas se o 

Presidente da República e demais autoridades tivessem tomado as providências cabíveis 

no combate à pandemia. Confira-se o seguinte trecho de sua entrevista: 

 

Brazil's tragic COVID-19 policy comes with a price. With 211 million 

people, the Brazilian population represents 2·7% of the world's 

population. If Brazil accounted for 2·7% of global COVID-19 deaths 

(ie, performing as the global average in fighting the pandemic), 56 311 

people would have died. However, by Jan 21, 2021, 212 893 people 

have died from COVID-19. In other words, 156 582 lives were lost in 

the country because of underperformance. Attacking scientists will 

definitely not help solve the problema11. 

 

Em nova entrevista concedida no dia 03.03.2021, Pedro Hall voltou a 

afirmar peremptoriamente que, dos 262 mil óbitos ocorridos até aquela data, “cerca de 

180 mil ‘não teriam acontecido caso o Brasil não fosse um fracasso no combate à 

pandemia’”12. Em suma: “três a cada quatro mortes no Brasil pela covid-19 poderiam ter 

sido evitadas não fosse o governo federal e o Ministério da Saúde terem um trabalho tão 

vexatório no enfrentamento da pandemia”13. 

 

Ainda nessa semana, a prestigiada Revista Science publicou importante 

estudo de respeitados acadêmicos, indicando as graves omissões e inquívocas  

 
11 SOS Brazil: science under attack - The Lancet. 
12 https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/03/mortespor-covid-19-eram-evitaveis-
responsabilidade-bolsonaro/. 
13 https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/03/mortespor-covid-19-eram-evitaveis-
responsabilidade-bolsonaro/ 
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responsabilidades do governo federal no enfrentamento da pandemia14.  

 

 

Não há outra conclusão possível: houvesse o Presidente respeitado 

aquelas medidas sanitárias preventivas contidas no art. 3º, incisos I, II e III, alínea d, da 

Lei 13.979/20, seguramente milhares de vidas teriam sido preservadas. Deve, por isso 

mesmo, responder não somente pelo delito de infração de medida sanitária preventiva 

(art. 268 do Código Penal), como também pelas mortes e lesões corporais de natureza 

grave daí decorrentes por negligência (art. 285 do Código Penal). 

 

Ante todo o exposto, o CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADO DO BRASIL requer o recebimento do presente ADITAMENTO e reitera 

o pedido de investigação e oferecimento de denúncia ao STF, a fim de processar 

criminalmente o Representado pelos crimes acima tipificados. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento.  

 

Brasília, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 

Presidente do Conselho Federal da OAB 

OAB/RJ 95.573 

 

 

 

Juliano Breda 

Conselheiro Federal  

OAB/PR 25.717 

 

 

 

Priscilla Lisboa Pereira  Franciele de Simas Estrela Borges 

                 OAB/DF 39.915              OAB/MG 141.668 

 

 

Bruno Matias Lopes 

    OAB/DF 31.490 

 

 
14 Spatiotemporal pattern of COVID-19 spread in Brazil | Science (sciencemag.org), acessado em 
16/4/2021. 
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