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EXMO. SR. DR. PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA – AUGUSTO ARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALENCAR SANTANA BRAGA, Deputado Federal com assento no Congresso Nacional 

na legislatura 2019/2022, com gabinete nº 239 na Câmara dos Deputados, Anexo II, vem à 

presença de Vossa Excelência apresentar REPRESENTAÇÃO em face do Senhor 

Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, pela prática do crime de 

GENOCÍDIO previsto na alínea “b” do art. 1º da Lei 2.889, de 10 de outubro de 1956, art. 

7º,  inciso I, alínea “d” do Código Penal e Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952, pelos 

motivos a seguir expostos: 

Convém destacar que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção de Paris, 

aprovada pela ONU em 11 de dezembro de 1948, que trata da prevenção e da repressão ao 

crime de genocídio, crime sujeito a tribunal penal internacional. O Decreto nº 30.822, de 6 

de maio de 1952 tornou o Brasil um dos subscritores da aludida convenção, o que poderá 

causar repercussão internacional ao gravíssimo ato crime consumado pelo Senhor Presidente 

da República no dia 24 de março de 2020, às 20h30min, em plena rede nacional de rádio e 

televisão. 
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O Código Penal brasileiro também traz disposição geral expressa acerca do crime de 

genocídio, como reza seu art. 7º: 

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  

        I - os crimes: 

...................... 

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil 

Não menos relevantes são as disposições e princípios da Constituição da República, que traz 

em seu art. 1º o princípio da dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos 

em suas relações internacionais, estabelecida no art. 4º e a classificação como crime de 

responsabilidade do Presidente da República a afronta à segurança interna do país, caso da 

conduta ora representada a esse órgão, dentre outras normas constitucionais, tudo a 

demonstrar que o crime de genocídio tipificado na Lei 2889/56 e no Decreto nº 30.822/52 

foram recepcionados pela Carta Magna de 1988, cabendo a esse órgão a formulação de 

denúncia por crime comum tentado pelo representado. 

 

Dos fatos 

 

Vivenciamos neste exato momento situação de calamidade pública em saúde conforme 

incluso Decreto Legislativo nº 6/2020 do Congresso Nacional, aprovado após envio da 

Mensagem nº 93/2020, publicada pelo representado no Diário Oficial da União de 

18/03/2020, em anexo. A excepcional medida decorre da decretação de pandemia do novo 

coronavírus – COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde – OMS, fato público e 

notório. 

 

A situação é gravíssima e já causou mais de 13 mil mortos em todo o mundo, com a previsão 

de novos casos e lamentavelmente de mais óbitos em todo o planeta. A conjuntura é 

especialmente dramática em países como Itália e Espanha, na Europa, e também nos Estados 

Unidos da América, com milhares de mortos nos dois primeiros e um crescimento 

exponencial de novas ocorrências no último. 

 

Líderes de todo o mundo adotaram medidas restritivas de convivência social, alguns 

chegando a determinar o confinamento absoluto, sob pena de prisão. Mesmo alguns 

governantes que inicialmente relutaram em admitir a gravidade do problema, como o 
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Presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro britânico, acabaram por se render aos 

alarmantes números de infectados e mortos pelo mundo, passando adotar comportamento 

mais compatível com a gravidade da situação. 

 

O mesmo não ocorreu no Brasil, vergonhosamente. De início, aparentemente para fazer coro 

ao presidente norte-americano, por quem nutre copiosa admiração, o representado declarou 

em missão oficial naquele país que a pandemia decretada pela OMS não passava de uma 

fantasia (vide https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/10/bolsonaro-diz-que-

questao-do-coronavirus-e-muito-mais-fantasia.ghtml). A fala ocorreu em 10/03/2020. Em 

outra atividade do representado nos Estados Unidos ele afirmou sobre suposta fraude nas 

eleições vencidas por ele, demonstrando pouca preocupação com o avanço da doença 

(https://www.poder360.com.br/eleicoes/entenda-por-que-bolsonaro-acha-que-houve-

fraude-na-eleicao-de-2018/).  

 

Ao voltar para o Brasil, o representado novamente fez pouco caso da gravidade do problema, 

afirmando haver histeria sobre a COVID-19 e reiterando se tratar de uma “fantasia”, mesmo 

sabendo que vários agentes que estiveram com ele em missão no exterior contraíram a 

doença, podendo ele mesmo ter sido infectado, informações que ainda são nebulosas. Isso 

não impediu que o representado confraternizasse com manifestantes favoráveis a ele nas 

imediações do Palácio do Planalto no dia 15 de março de 2020, apesar de ter desencorajado 

os protestos realizados naquele dia, quando também em cadeia nacional do dia 12/03/2020 

sugeriu o cancelamento do ato, justamente em razão da pandemia (vide 

https://www.youtube.com/watch?v=bS2qiXHtMnI). O ato de extrema irresponsabilidade 

do representado em interagir com manifestantes podendo estar infectado foi largamente 

criticado por autoridades em todo o mundo, até mesmo pelo ministro da saúde por ele 

nomeado.  

 

Seguiram-se então atitudes erráticas e controversas do representado, ora minimizando os 

efeitos da grave pandemia e priorizando a manutenção da atividade econômica, ora 

admitindo alguma gravidade, mas sempre buscando subestimar a doença e atribuir à enorme 

preocupação ao redor do mundo o que convencionou chamar de “histeria”. 

 

A omissão do representado acabou por resultar na adoção de medidas isoladas de 

governadores e prefeitos, a grande maioria restringindo a convivência social, chegando ao 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/10/bolsonaro-diz-que-questao-do-coronavirus-e-muito-mais-fantasia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/10/bolsonaro-diz-que-questao-do-coronavirus-e-muito-mais-fantasia.ghtml
https://www.poder360.com.br/eleicoes/entenda-por-que-bolsonaro-acha-que-houve-fraude-na-eleicao-de-2018/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/entenda-por-que-bolsonaro-acha-que-houve-fraude-na-eleicao-de-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=bS2qiXHtMnI
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estágio atual de quarentena severa em quase todo o país, à exceção das atividades essenciais 

como serviço de saúde, alimentação e transporte de bens e pessoas relacionadas a essas 

atividades, dentre outras. Após perder precioso tempo em intrigas e disputas com adversários 

políticos, ao ponto de editar medidas provisórias sem a devida proteção dos trabalhadores 

em razão da forte queda da atividade econômica e dispondo sobre lei de acesso à informação, 

assunto absolutamente inoportuno, veio a grave conduta objeto da presente representação. 

 

Em nova rede nacional de rádio e televisão transmitida no dia 24 de março de 2020, às 20 

horas e trinta minutos, o representado suplantou todo e qualquer limite de racionalidade e 

consciente de seus atos, perpetrou, a nosso ver, o crime de genocídio previsto na Lei 

2889/56. 

 

Em apenas cinco minutos, o representado expôs a grave risco de saúde e até de morte toda 

a população brasileira, ao contrariar as recomendações de saúde para enfrentamento da 

COVID-19 estabelecidas pela OMS, pelo próprio Ministério da Saúde e pelas autoridades 

sanitárias no Brasil e no Mundo. O representado fez pior, ao orientar que o povo deixe de 

seguir tais recomendações e se exponham ao contágio da doença, à sua proliferação e à morte 

em larga escala, ao genocídio,  incorrendo em alta traição do povo que o elegeu e para quem 

deve governar sem nenhuma discriminação, tenha sido ou não seu eleitor.  

 

Não é demais lembrar do juramento prestado pelo representado ao tomar posse no dia 1º de 

janeiro de 2019: “promover o bem geral do povo brasileiro” 

(https://www.youtube.com/watch?v=46yP0krA4OM, a partir de 29seg). 

 

O vídeo com o pronunciamento genocida transmitido em cadeia nacional de 24/03/2020, 

disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=Vl_DYb-XaAE, traz a insistência 

do representado em desprezar os alarmantes números observados do mal em todo o mundo 

e a progressão acelerada da doença no Brasil, além de deixar evidente a prática do crime de 

genocídio contra seu povo. 

 

A partir dos 40 segundos do pronunciamento do representado, ele afirmou: “nosso 

Ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os Secretários de Saúde dos Estados 

para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse 

construído...Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a 

https://www.youtube.com/watch?v=46yP0krA4OM
https://www.youtube.com/watch?v=Vl_DYb-XaAE
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histeria e ao mesmo tempo traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego 

em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos”.  

 

E prosseguiu o representado acusando a imprensa de causar pavor na população 

simplesmente por divulgar o elevado e assustador número de vítimas da Itália, fato público 

e notório em todo o mundo. O representado também afirmou que há um número maior de 

idosos naquele país e que o clima de lá é diferente do nosso, tudo para tentar corroborar sua 

convicção de que há histeria e pânico em torno da gravíssima situação de pandemia que 

acomete o planeta. Ocorre que além de não haver pânico nem histeria no país, isso é apenas 

mais uma das mentiras criadas pelo representado, todas as recomendações da OMS, dos 

médicos, dos cientistas e das autoridades em todo o mundo, à exceção óbvia do representado, 

vão no sentido de determinar o isolamento social das pessoas, sob o risco de espalhar 

incontrolavelmente o vírus em velocidade tal que os serviços de saúde não poderão suportar, 

provocando caos e o aumento do número de mortes. 

 

A obsessiva priorização do representado da atividade econômica em detrimento da vida e da 

saúde das pessoas é chocante. Ora, inexiste atividade econômica sem que seja preservada a 

saúde e a vida da população.  

 

A par do evidente crime de responsabilidade perpetrado pelo representado, ele foi muito 

além, para cometer, sem a menor sombra de dúvidas, crime de genocídio contra a população 

brasileira. Há o grave risco de que o povo siga a orientação funesta do senhor presidente da 

república. 

 

A partir dos 2 minutos e 22 segundos do pronunciamento, afirmou categoricamente o 

representado: “DEVEMOS VOLTAR À NORMALIDADE. ALGUMAS POUCAS 

AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DEVEM ABANDONAR O 

CONCEITO DE TERRA ARRASADA, A PROIBIÇÃO DE TRANSPORTES, O 

FECHAMENTO DO COMÉRCIO E O CONFINAMENTO EM MASSA... POR 

QUE FECHAR ESCOLAS?  

 

O representado orientou que o povo volte à normalidade, circulando livremente pelas ruas, 

utilizando o transporte público, retornando seus filhos às escolas. Estimulou o representado 

que todas as pessoas voltem a trabalhar, sejam aquelas que tem seus postos de trabalho 
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regulares, sejam aquelas que atuam na informalidade, milhões de cidadãos que assim 

poderiam ser infectados, sobrecarregar o sistema de saúde e morrer desse mal que afeta todo 

o mundo, ainda sem tratamento eficaz e sem vacina criados pela ciência médica. 

 

Não se trata da opinião isolada de uma pessoa qualquer, mas de uma recomendação nefasta 

dirigida ao povo brasileiro pelo senhor presidente da república, em rede nacional de rádio e 

televisão, que atinge o mais humilde cidadão no ponto mais longínquo do território nacional 

e que pode desencadear a disseminação da mesma desconsideração pela gravidade da 

situação em toda a nação, com consequências gravíssimas de contágio e morte pela COVID-

19 no país. 

 

Dispõe o art. 1º da Lei nº 2889/56: 

 

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, 

racial ou religioso, como tal:  (Vide Lei nº 7.960, de 1989) 

a) matar membros do grupo; 

b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 

........... 

Será punido: 

Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a; 

Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b; 

 

O representado tem plena ciência do enorme risco de contágio de COVID-19 e de 

morte a pessoas de todas as faixas etárias, com maior risco para pessoas idosas sim, 

mas com perigo de dano grave a saúde e de óbito a todos que seguirem a tenebrosa 

orientação levada a cabo em plena cadeia nacional e rádio e televisão. Na qualidade 

de presidente da república, tinha o representado o dever de seguir a recomendação de 

isolamento social determinada pela melhor medicina em todo o mundo, não estimular 

a irresponsabilidade de desafiar as autoridades sanitárias e expor a incolumidade 

pública.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm#art1iii.m
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art129%C2%A72


7 
 

A conduta criminosa do representado atinge a todos, mas em especial os idosos 

brasileiros; trata-se de preconceito odioso e inadmissível, tratando o risco maior dessa 

faixa etária como algo natural e relegando esses cidadãos a uma condição de seres 

descartáveis, ato repugnante somente comparável ao nazismo. 

 

É inacreditável que o mandatário da nação considere que a atividade econômica esteja 

acima da vida e da saúde das pessoas. Obviamente não se nega a incomensurável 

degradação do ambiente econômico, com queda brutal da atividade, mas ainda assim 

as medidas de restrição da convivência social são menos danosas que o contágio 

indiscriminado e as muitas mortes que certamente ocorrerão se a recomendação de 

quarentena não for obedecida, ou se essa afronta for seguida pelas pessoas. Cabe aos 

atores políticos criar mecanismos para mitigar as consequências econômicas da 

pandemia, dentro das regras democráticas. Colocar a questão econômica acima da 

vida humana torna o crime tentado pelo representado ainda mais grave e abjeto. 

 

Reitere-se que o crime cometido pelo representado se traduz em alta traição da pátria, 

que paradoxalmente ele diz defender, tendo o senhor presidente da república atentado 

contra o seu próprio povo, que jurou defender. 

 

Além de orientar a população para que volte à vida normal, o representado novamente 

fez deboche sobre a gravidade da doença, afirmando se tratar de mera “gripezinha” 

ou “resfriadinho” e que ele mesmo, por ser ex-atleta, não sofreria nenhum sintoma 

da patologia se infectado fosse, uma piada absolutamente fora de hora que deixa a 

todos estarrecidos com a falta de sensibilidade com situação de calamidade pública 

decretada, aprovada pelo Congresso Nacional a pedido do próprio representado, 

como dito.  

 

É preciso salientar que ainda perdura a situação de calamidade e de risco à população, 

sem previsão de revogação da medida, podendo haver novas investidas do 

representado para atentar contra a saúde pública, contra a vida da população, 

produzindo mais resultados genocidas para além daqueles que possam advir da 

conduta perpetrada no dia 24 de março pp.  
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Desse modo, é urgente que essa Procuradoria Geral da República analise os 

gravíssimos fatos aqui narrados e ao final apresente denúncia pela prática do crime de 

genocídio ao Supremo Tribunal Federal, a ser autorizada por dois terços da Câmara 

dos Deputados e recebida pela Excelsa Corte, nos termos do art. 86, § 1º, inciso I da 

Constituição Federal. 

 

O crime praticado pelo representado é hediondo, conforme dispõe o inciso I do 

parágrafo único do art. 1º da Lei 8072/90. 

 

Alternativamente, deve ser apurada a prática do crime de infração à medida sanitária 

preventiva, prevista no art. 268 do Código Penal. 

 

Brasília-DF, 25 de março de 2020. 

 

ALENCAR SANTANA BRAGA 


