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A PANDEMIA E CRIMES 

 

 

SÍNTESE DO PARECER IMPUGNADO 

 

  Recentemente, através de parecer, a Ordem dos Advogados do Brasil vislumbrou a 

prática de crimes pelo Exmo. Sr. Presidente da República em face do enfrentamento da pandemia. 

Atribui ao Sr. Presidente crimes de homicídio e lesão corporal, mediante omissão imprópria, crime de 

responsabilidade, e crimes internacionais previstos no Estatuto de Roma. Objetiva-se, então, analisar 

se as imputações realmente procedem. 

  No plano interno, Item A,as acusações iniciam-se pelos supostos crimes de homicídio 

e lesão corporal. 

  Do ponto de vista da tipicidade objetiva, a vinculação ao resultado das mortes 

causadas pela pandemia adviria de conduta negativa, estando o Sr. Presidente, bem como os ministros 

que são seus auxiliares, em posição de garantidores. Afirmam que o Sr. Presidente teria violado o seu 

elevado múnus de implementação de políticas sociais e econômicas capazes de reduzir os progressivos 

riscos do coronavírus. Baseiam a acusação em entrevista do CEO da Pfizer à Revista Veja, que teria 

revelado o suposto desinteresse do Governo Federal na aquisição do imunizante, que o parecer afirma 

ser de “alto grau de eficácia”. 

  Em outras palavras, sustentam que, como não se desenrolou o acordo com a Pfizer, 

logo, houve atraso na imunização da população, daí se seguindo um aumento significativo no número 

de mortes no país em decorrência do Covid-19. Em abono dessa afirmação, referem-se os pareceristas 

a uma possibilidade de negociação entre os Estados Membros e o referido laboratório. 

  O segundo exemplo de omissão penalmente relevante, por parte do Presidente da 

República, seria o caso da vacina Coronavac. O Sr. Presidente teria desautorizado a aquisição do 

imunizante, em 21.10.2020. Segundo alegam, o Sr. Presidente teria dito “o povo brasileiro não será 

cobaia de ninguém. [...] Minha decisão é a de não adquirir a referida vacina”. Mais à frente teria dito 

que que “os números têm apontado que a pandemia está indo embora”. Afinal, teria dito que não 

havia intenção de adquirir a vacina em questão. 

  Ressalta que, embora o Governo Federal tenha decidido adquirir o imunizante em 

momento posterior, o fato é que a política omissiva teria gerado atraso na imunização da população, 

e que o instituto Butantan fez ofertas de vacinas ao Ministério da Saúde desde julho de 2020. Cita, 

também, opinião de outro pesquisador de que o Brasil deveria ter seguido o modelo do Chile que teria, 

hoje, três doses de vacina por habitantes, de modo que o país deveria ter comprado vacinas 

antecipadamente, ainda em 2020. 

  Acrescentou o parecer que o Governo Federal teria adquirido imunizantes apenas em 

13.03.2021, porém, despendido insignificantes 9% da verba da verba liberada em caráter de urgência, 

para a compra e o desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19. 



  O terceiro exemplo de omissão penalmente relevante do Presidente da República seria 

a sua resistência em operacionalizar medidas previstas na Lei nº 13.979/20, a exemplo da restrição de 

circulação de pessoas e de atividades comerciais, que seriam recomendadas pelos especialistas como 

medidas necessárias para evitar a disseminação descontrolada do coronavírus e, consequentemente, 

preservar a vida e a integridade física dos indivíduos. Aliás, a experiência de outros países, segundo 

afirmam, demonstra que a única forma de combater eficazmente o vírus é por meio da combinação 

de uma ampla campanha de vacinação, em conjunto com o lockdown. Referem que, recentemente, 

pesquisadores do Imperial College London e da Universidade de Leiscester, ouvidos pela BBC News 

Brasil, sustentaram que “lockdowns e outras medidas de contenção são particularmente necessários 

durante a vacinação de uma população”. 

  Afirmaram, também, quanto a esse item, que o Sr. Presidente teria violado o dever 

constitucional de zelar pela saúde pública, quando propôs a ADI 6764, mesmo depois do Supremo 

Tribunal Federal ter decidido, no âmbito da ADI 6341/DF, que a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios possuem competência concorrente para administrar a atual crise sanitária ocasionada 

pela COVID-19. 

  Dessa forma, o Sr. Presidente, ao descumprir o seu dever constitucional de proteção 

do bem jurídico “saúde pública”, no curso da mais grave emergência sanitária da história do país, teria 

criado risco de morte para as pessoas dos grupos vulneráveis e, pelo menos, de lesão corporal para os 

demais indivíduos. 

  Asseveram, ainda, porém sem citar qualquer laudo a esse respeito (ausência de nexo 

causal), que numerosas mortes e lesões corporais produzidas pela COVID-19 teriam sido evitadas com 

“probabilidade próxima da certeza”. Fundamentam a conclusão baseando-se nas leis da natureza, sem 

citar quais. Nesse caso, segundo um pesquisador, 156.582 pessoas teriam morrido em razão da 

irresponsável política do governo Bolsonaro. O citado pesquisador, posteriormente, afirmou que o 

número subiu para 180 mil. 

  Adiante, abandonando a teoria da “probabilidade próxima da certeza”, advogam que 

a realização da conduta devida, embora sem indicar qual, teria diminuído o risco de produção desses 

resultados supostos. Agora fundamentam na teoria do incremento do risco, mas que, para fins de 

imputação do resultado, não seria preciso provar que a realização da ação devida teria evitado os 

milhares de mortes ocorridas no país com “probabilidade próxima da certeza”, bastando para tanto a 

simples possibilidade de fazê-lo. 

  Já no plano da tipicidade subjetiva o Sr. Presidente, segundo afirmam, na melhor das 

hipóteses, teria agido com dolo eventual ao representar como possível todas essas mortes e lesões 

corporais. 

  No item B, referem-se ao alegado crime de responsabilidade do Sr. Presidente, por 

suposta violação ao artigo 34, inciso VII, alínea “e”, e art. 35, inciso III, da Constituição Federal, em 

decorrência de omissão na possível decretação de intervenção federal nos Estados. 

  Já o aspecto da vacinação teria implicado em violação ao art. 198, inciso II, da 

Constituição Federal, de modo que o Sr. Presidente não somente deixou de zelar pela saúde, como 

também criou uma série de embaraços e obstáculos à sua efetivação, como os vetos às disposições da 

Lei nº 14.019/20. Assim, no entender dos peticionantes, as ações do Sr. Presidente encontrariam 

tipificação no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 1.079/50. 



  Por último, Item C, também atribuem responsabilidade ao Sr. Presidente por crime 

contra a humanidade. 

  Nesse caso, superando Hitler e todos os grandes genocidas do mundo, o Exmo. Sr. 

Presidente teria cometido todas as formas de crime contra a humanidade do artigo 7º (1) do Estatuto 

de Roma. 

  A peça, nesse ponto, não afirma, mas indaga se o Sr. Presidente teria desenvolvido 

uma gestão governamental deliberadamente atentatória à saúde pública, que acabou por abandonar 

a população à própria sorte, submetendo-a a um superlativo grau de sofrimento, configurando crime 

contra a humanidade. Uma ¨república da morte¨, segundo entendem. Os vetos aos dispositivos da Lei 

nº 14.019/20, bem como a propositura da ADI 6464/DF, teriam se constituído na exigência do Estatuto 

de Roma para configuração de crime contra a humanidade, de ¨ataque¨ ¨generalizado e sistemático¨ 

contra a população. Prossegue o parecer, afirmando que houve uma verdadeira “estratégia 

institucional de propagação do vírus”. 

  Sobre a complementariedade, exigência para firmar-se a competência do Tribunal 

Penal Internacional, afirmam que a inexistência de apuração dos fatos decorreria do imobilismo do 

Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, ou estaria configurada a hipótese de ausência de vontade do 

Estado em conduzir uma investigação formal para tanto, ou haveria incapacidade de fazê-lo. Tertium 

non datur! Em qualquer caso, entretanto, estaria legitimada a atuação do Tribunal Penal Internacional. 

 

DO MÉRITO 

 

  Feita uma breve síntese do parecer ora impugnado, convém assinalar que os crimes 

internacionais imputados ao Sr. Presidente já foram objeto de duas representações perante o Tribunal 

Penal Internacional, a partir de narrativa semelhante àquela abordada no parecer refutado. As 

referidas representações estão pendentes de apreciação, e já foram devidamente respondidas pelas 

associações “MP Pró-sociedade” e “Docentes pela Liberdade”. 

 

A. Omissão imprópria: homicídio e lesão corporal 

 

  No tocante à acusação de crimes comissivos por omissão, o problema inicial reside na 

necessidade de individualização das vítimas. Quem seriam as vítimas do maior assassino da história, 

segundo o parecer? 156.582 vítimas, segundo alegam, talvez mais, talvez menos, porém nenhuma 

vítima identificada nos pormenores do que se exige para começar a se fazer qualquer imputação: 

conduta, resultado, nexo de causalidade, e a identificação do sujeito passivo é fundamental. Como é 

cediço, a imputação “por atacado”, mormente em crimes contra a pessoa, se contrapõe às exigências 

do artigo 41 do Código de Processo Penal. 

  A teratologia vai adiante, pois também não existe no parecer demonstração do nexo 

causal. Na verdade, como é uma imputação por atacado, digamos assim, é a mesma imputação de 

genocídio, de extermínio, ou outro crime internacional. Em outras palavras escancarado bis in idem 

frente a esses crimes internacionais. Mas com um detalhe intrigante: em omissão imprópria, por si só, 

imputação extremamente difícil, primeiramente porque é preciso identificar a conduta negativa. 

  Os pareceristas, então, escolheram arbitrariamente uma conduta negativa para o caso. 

A conduta negativa seria a não contratação de empresas farmacêuticas para fornecimento dos 



imunizantes. Considerando a variedade de opiniões sobre as vacinas, com algumas tendo a aplicação 

suspensa, outras, com aplicação aumentada em mais uma dose, por que não escolheram a omissão 

dos governadores e prefeitos em manter os leitos de UTI de emergência em funcionamento até que 

houvesse imunização em massa? Essa é uma omissão diretamente relacionada com o fato. E o que 

dizer dos possíveis desvios de verba pública para o enfrentamento da pandemia e, portanto, da não 

aplicação do dinheiro público para salvar vidas? Qual a justificativa para excluírem outras omissões de 

conhecimento público? Bem, não é o caso do parecer, mas por aqui existe a acusação de que, ao 

contrário do que aconteceu no mundo afora, a pandemia está sendo usada politicamente para 

combater a aliança liberal-conservadora que elegeu o Sr. Presidente. Na verdade, é difícil distinguir 

quem está realmente preocupado com o avanço das mortes pelo coronavírus, daqueles que querem 

tirar proveito político da situação catastrófica. Claro que os Srs. pareceristas integram o primeiro 

grupo. No entanto, existe uma torcida organizada pelo sucesso da doença.  

  Releva notar, contudo, que a imputação em Direito Penal não funciona dessa maneira, 

pinçando fatos que interessam aos seus interlocutores, como também o Direito Penal não está a 

serviço de pretensões políticas. O Direito Penal está a serviço da verdade. A observância atenta dos 

fatos indica que não houve a omissão narrada no parecer. 

  A análise dos fatos demonstra que em momento algum houve negativa na contratação 

de vacinas aprovadas pela vigilância sanitária nacional. Ainda em setembro de 20201, o Sr. Presidente 

firmou acordo com a Moderna, mas que foi paralisada porque os testes não se mostraram adequados 

na terceira fase. Tivesse tudo andado correto, provavelmente o Brasil seria um dos primeiros a ter 

vacinado a sua população. 

  Também não parece ter existido omissão com a não contratação da Pfizer. Parte o 

parecer do princípio de que a vacinação estancaria a pandemia, como se fosse a única solução. O 

equívoco começa pela análise fenomênica, pela visão parcial dos fatos. A visão global conduz a outra 

conclusão. 

  A denúncia aponta como fato mais relevante, para o fim de justificá-la, a conduta do 

Governo Federal em face da Pfizer do Brasil, ao afirmar que teria ocorrido “omissão do Presidente” e 

“desinteresse” na aquisição de vacinas daquele laboratório. 

  A acusação selecionou fatos para tentar demonstrar uma omissão que, na verdade, 

não houve, e deixou de reconhecer fatos públicos e notórios de que deveria ter conhecimento e que 

infirmariam a própria acusação. 

  A esse respeito, cumpre ressaltar que o Governo Federal emitiu Nota Oficial pelo 

Ministério da Saúde respondendo a essa acusação, mas os denunciantes omitiram a sua existência, 

como se a desconhecessem. 

  Veja-se o que afirmou o Ministério da Saúde: 

 
O Governo Federal/Ministério da Saúde informa que recebeu, sim, a carta do 
CEO da Pfizer, assim como reuniu-se várias vezes com os seus representantes. 
Porém, apesar de todo o poder midiático promovido pelo laboratório, as 
doses iniciais oferecidas ao Brasil seriam mais uma conquista de marketing, 
branding e growth para a produtora de vacina, como já vem acontecendo 
em outros países. Já para o Brasil, causaria frustração em todos os brasileiros, 
pois teríamos, com poucas doses, que escolher, num país continental com 

 
1 https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n162894/cientistas-comentam-vacina-oxford-brasil.html 



mais de 212 milhões de habitantes, quem seriam os eleitos a receberem a 
vacina. 
 
Entretanto, não somente a frustração que a empresa Pfizer causaria aos 
brasileiros, as cláusulas leoninas e abusivas que foram estabelecidas pelo 
laboratório criam uma barreira de negociação e compra. Como exemplo, 
citamos cinco trechos das cláusulas do pré-contrato, que já foram 
amplamente divulgadas pela imprensa: 
 
1) Que o Brasil renuncie à soberania de seus ativos no exterior em benefício 
da Pfizer como garantia de pagamento, bem como constitua um fundo 
garantidor com valores depositados em uma conta no exterior; 
 
2) O afastamento da jurisdição e das leis brasileiras com a instituição de 
convenção de arbitragem sob a égide das leis de Nova York, nos Estados 
Unidos; 
 
3) Que o primeiro e segundo lotes de vacinas seja de 500 mil doses e o terceiro 
de um milhão, totalizando 2 milhões no primeiro trimestre, com possibilidade 
de atraso na entrega (número considerado insuficiente pelo Brasil); 
 
4) que havendo atraso na entrega, não haja penalização; e 
 
5) Que seja assinado um termo de responsabilidade por eventuais efeitos 
colaterais da vacina, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil por 
efeitos colaterais graves decorrentes do uso da vacina, indefinidamente. 
 
Após o Governo Federal ter adquirido toda a produção inicial da vacina do 
Butantan (da Sinovac) – 46 milhões de doses -, com opção de compra de mais 
54 milhões, ter recebido da Índia 2 milhões de doses da AstraZeneca / Oxford, 
com opção de importação de mais doses, além da produção dessa vacina pela 
Fiocruz de 100,4 milhões de doses no primeiro semestre e mais 110 milhões 
de doses no segundo semestre, considerando também a possibilidade de 
aquisição de 42,5 milhões de doses pelo mecanismo Covax Facility, 
representantes da Pfizer tentam desconstruir um trabalho de imunização 
que já está acontecendo em todo o País. Criando situações constrangedoras 
para o Governo Brasileiro, que não aceitarão imposições de mercado – o que 
também não será aceito pelos brasileiros. 
 
Em nenhum momento, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde 
fechou as portas para a Pfizer. Em todas as tratativas, aguardamos um 
posicionamento diferente do laboratório, que contemple uma entrega viável 
e satisfatória, atendendo as estratégias do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, uma ação de valores 
mercadológicos e aplicação jurídica justa que atenda ambas as partes. 
 
Além da Pfizer, com a qual o Governo Brasileiro continua em negociação, 
outros laboratórios já estão em fase avançada de negociações com o Brasil, 
dentro dos princípios e normas estabelecidas. 
 
Merece destaque o fato de que, além dos aspectos já citados, é a única 
vacina que precisa ser armazenada e transportada entre -70°C e -80°C, 
prevendo um intervalo de três semanas entre primeira e segunda doses. 
 
Além disso, o laboratório não disponibiliza o diluente para cada dose – que 
ficaria a cargo do comprador. 
 



Embora o laboratório tenha criado uma solução para a conservação das 
doses durante o transporte (uma caixa de isopor revestida por um papelão 
não impermeável , que nos foi apresentada ao final de novembro, naquela 
oportunidade com a informação de conservação por 15 dias) e tenha 
oferecido fazer a logística desde a chegada dos EUA até o ponto designado 
pelo Ministério da Saúde, junto ao CONASS e CONASEMS, a Pfizer não se 
responsabilizaria pela substituição do refil de gelo seco – que deverá ser 
reposto a cada cinco dias (informaram que a conservação seria de 30 dias 
no mês de dezembro). Nos contatos de agosto, setembro e outubro, não 
havia ainda nos sido apresentada a alternativa da caixa térmica. 
 
Além disso, a Pfizer ainda não apresentou sequer a minuta do seu contrato 
– conforme solicitado em oportunidades anteriores e, em particular na 
reunião ocorrida na manhã de 19 de janeiro – e tampouco tem uma data de 
previsão de protocolo da solicitação de autorização para uso emergencial 
ou mesmo o registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).” Ministério da Saúde. 

 

  Vê-se na Nota Pública que a proposta da Pfizer continha cláusulas leoninas e abusivas, 

que impediam a contratação pelo Governo brasileiro. Duas delas podem ser destacadas, porque, se 

aceitas, configuraria a prática de ilícito e até crime de responsabilidade, quais sejam as cláusulas que 

impunha a “renúncia à soberania de seus ativos no exterior como garantia do pagamento” e a 

constituição de “um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior”. 

  Duas hipóteses de renúncia à soberania. 

  Como se não bastasse, o contrato proposto admitia expressamente o atraso por parte 

da Pfizer na entrega da vacina, sem a correspondente previsão de pena (multa moratória ou 

cominatória), a revelar antecipadamente o risco da contratação. 

  Ainda em dezembro de 2020 já se anunciava descumprimento por parte da Pfizer, na 

entrega de vacinas a 8 países: 

 

Problema logístico atrasa entrega da vacina da Pfizer para 8 países da 
Europa. 
 
Em Madri (Espanha) 28/12/2020 09h55 O transporte das vacinas contra a 
covid-19 para oito países europeus deve sofrer um leve atraso por um 
problema logístico na fábrica da Pfizer na Bélgica, anunciou hoje o ministério 
espanhol da Saúde, um dia depois do início da vacinação na UE (União 
Europeia) "A Pfizer Espanha indica que foi informada por sua fábrica de Puurs 
(Bélgica) sobre o atraso nos envios para oito países, incluindo a Espanha, 
devido a um problema no processamento de carga e envio", afirmou o 
ministério em um comunicado, que não cita os demais países afetados. De 
acordo com a nota, o grupo farmacêutico informou ao ministério que "a 
situação já está resolvida", mas que mais que a próxima entrega de vacinas 
será atrasada em algumas horas. O carregamento deve chegar amanhã. 
"Devido a um pequeno problema de logística, modificamos o cronograma de 
um número limitado de entregas. A questão de logística foi resolvida e as 
entregas estão sendo despachadas. Não há problemas de fabricação", disse o 
diretor global de comunicações da Pfizer, Andrew Widger, sem apresentar 
detalhes.” 
(Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2020 
/12/28/problema-logistico-atrasa-entrega-da-vacina-da-pfizer-para-8-
paises-da-europa.htm) 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2020/12/28/problema-logistico-atrasa-entrega-da-vacina-da-pfizer-para-8-paises-da-europa.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2020/12/28/problema-logistico-atrasa-entrega-da-vacina-da-pfizer-para-8-paises-da-europa.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2020/12/28/problema-logistico-atrasa-entrega-da-vacina-da-pfizer-para-8-paises-da-europa.htm


  Se em dezembro havia problemas logísticos e a declaração de que “não há problemas 

de fabricação”, esses surgiram logo em seguida para desmentir a Pfizer. 

  Foi o que se viu em face das demais nações mundo afora. A Pfizer descumpriu os 

contratos firmados e chegou a ser processada pelo governo da Itália: 

 
Itália apresentará ação judicial contra Pfizer hoje por atraso na entrega de 

vacinas 
(25/01/2021 - 13h46) 

 
O governo da Itália informou que a Advocacia-Geral do Estado apresentará 
hoje uma denúncia formal contra a farmacêutica Pfizer por conta do atraso 
nas entregas da vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2). "Os gabinetes 
da comissária confirmaram e nos comunicaram que hoje o Ministério Público 
fará uma denúncia contra a Pfizer, porque é bastante claro que o plano de 
vacinação que tínhamos planejado em conjunto com a UE deve ser 
respeitado", declarou a ministra de Infraestrutura e Transportes, Paola De 
Micheli, à Rai1. 
 
Na semana passada, a administração de Giuseppe Conte já havia acionado a 
Advocacia-Geral do Estado para verificar um possível descumprimento do 
contrato e avaliar possíveis ações para proteger os interesses do país e dos 
cidadãos. O acordo com a Pfizer previa o fornecimento de 562.770 doses à 
Itália nos últimos sete dias, mas a multinacional decidiu reduzir 
unilateralmente o abastecimento em toda a União Europeia para readequar 
sua fábrica na Bélgica. 
 
Durante a entrevista, De Micheli explicou que uma análise está em 
andamento para verificar se o problema dos atrasos "está relacionado à 
produção ou ao fato de essas doses terem sido vendidas para outros países". 
A ministra ressaltou que o governo, os italianos e os europeus não podem "se 
dar ao luxo" de aceitar que os contratos não sejam respeitados. "Há tanto em 
jogo para a vida dos italianos que não vamos parar por nada", disse De 
Micheli. Até o momento, a Itália já vacinou 1.382.893 pessoas contra o novo 
coronavírus Sars-CoV-2, de acordo com o levantamento feito pelo governo. 
No entanto, o país teve que reduzir a aplicação das doses tendo em vista 
problemas de abastecimento por parte das empresas farmacêuticas. 
(Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2021/01 
/25/italia-apresentara-acao-judicial-contra-pfizer-nesta-segunda 
.htm) 

 

  A Polônia, por sua vez, teve de suspender a vacinação em razão do descumprimento 

do contrato em 50% das vacinas da Pfizer 

(https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/18/polonia-suspende-vacinacao-apos-atraso-

em-entregas-da-pfizer.ghtml). 

 

A Espanha, de igual modo, também sofreu com o adiamento das vacinas da Pfizer 

(https:/ /www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ internacional/2020/12/771995-pfizer-

adia-entrega-de-vacinas-a-espanha-e-outros-paises-europeus. 

html). 

  As críticas aos atrasos da Pfizer são unânimes. Conforme veiculado pela CNN Brasil, os 

Governos da Suécia e da Dinamarca consideram “inaceitável” a conduta da empresa farmacêutica: 
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Países da UE fazem pressão contra a Pfizer após atraso nas entregas da 
vacina 
Nações como a Suécia e a Dinamarca consideram o atraso da Pfizer na entrega 
de vacinas inaceitável 
(Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/17/paises-da-ue-
fazem-pressao-contra-a-pfizer-apos-atraso-nas-entregas-da-vacina) 

 

  O Canadá não conseguiu dar seguimento ao seu plano de vacinação, dentre outros 

motivos em razão do descumprimento dos contratos de aquisição de vacinas inclusive com a Pfizer 

(https://www.dailymail.co.uk/news/article-9253473/Canada-faces-delays-vaccine-shipments-

Europe.html). 

  É possível verificar, ainda, dessas notícias de atrasos na entrega e na logística de 

fornecimento da vacina da Pfizer, que os países europeus tiveram problema com as exigências maiores 

de resfriamento e acondicionamento, que foi um dos motivos para o governo brasileiro, naquele 

primeiro momento, recusar a vacina da Pfizer. 

  É absolutamente equivocada, portanto, a alegação contida no parecer, de omissão ou 

desinteresse do governo brasileiro na aquisição da vacina produzida pela Pfizer. 

  As condições impostas por aquele laboratório indicavam o altíssimo risco de não ser 

cumprido o contrato, tal como se deu com a maior parte dos demais países que adquiriram vacinas da 

Pfizer. 

  Não é só. Tem-se notícia de que a Pfizer foi acusada de “chantagear” governos latino-

americanos em negociações com sua vacina (https://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/rfi/2021/02/24/pfizer-e-acusada-de-chantagear-governos-latino-americanos-em-

negociacoes-da-vacina.htm). 

  Mesmo assim o Governo Federal prosseguiu com as negociações, como se noticiou em 

dezembro de 2020 (https://amazonasatual.com.br/governo-avanca-na-negociacao-para-a-compra-

de-70-mi-de-doses-da-vacina-da-pfizer/). 

  E, recentemente, depois de muitas tratativas, finalmente o Governo Federal fez a 

opção da compra, mas é certo que a vacina da Pfizer somente poderá ser distribuída em poucas 

capitais, dadas as exigências especiais de armazenamento, não encontradas na maior parte do 

território brasileiro (https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/04/19/1o-lote-da-vacina-da-

pfizer-vai-ser-entregue-as-capitais-dos-estados-diz-conasems.ghtml). 

  Acresce que, se não bastasse, agora surgem as críticas pelo fato de o Governo Federal 

já ter realizado o pagamento e não ter recebido as vacinas. Esse é o quadro fático que desqualifica, por 

completo, a acusação de que o governo brasileiro falhou ao não aceitar uma proposta feita em 2020, 

para a aquisição de vacinas da Pfizer. 

  Ato contínuo, a acusação parte da premissa de que o problema específico, havido nas 

tratativas com o laboratório Pfizer, seria capaz de identificar uma conduta omissiva por parte do 

governo brasileiro, sem observar o que o governo já estava fazendo para adquirir outras vacinas. 

  Constitui fato público e notório que, em junho de 2020, o governo brasileiro firmou o 

primeiro protocolo para a aquisição da vacina AstraZeneca, a mesma que seria ministrada nos países 

integrantes do Reino Unido (https://www.dw.com/pt-br/brasil-anuncia-acordo-com-oxford-para-

vacina-contra-covid-19/a-53966779). 
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  O referido acordo foi assinado um mês depois, em 31 de julho de 2020, viabilizando a 

contratação de 100 milhões de vacinas contra a COVID-192. 

  E, ao contrário de toda a narrativa da acusação de que o Sr. Presidente seria contrário 

à vacinação, vê-se dessa última matéria a referência expressa ao fato de que, em julho de 2020, o Sr. 

Presidente já estava apoiando e apostando na vacina como solução para a Pandemia. 

Afinal, ele mesmo, o Sr. Presidente, veio a anunciar a abertura de R$ 2 bilhões de 

crédito para a aquisição de 100 milhões de doses de vacina, em 7 de agosto de 2020 

(https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2020/agosto/presidente-jair-bolsonaro-abre-

credito-para-viabilizar-100-milhoes-de-vacinas-contra-covid-19). 

  Impossível, portanto, acusar o Sr. Presidente e/ou a gestão federal atual de omissão. 

  Percebe-se, por consequência, que a peça acusatória utiliza premissas completamente 

equivocadas, por apoiar-se em falas “pinçadas”, retiradas do contexto, para querer fazer crer que o 

Presidente da República teria sido contrário à necessidade de promover a vacinação da população 

brasileira. 

  Já se mostrou, ao norte, que em julho de 2020 o Sr. Presidente declarava apoio e 

apostava na vacinação, em especial na escolha feita pelo Ministério da Saúde, com a AstraZeneca. 

  Entretanto, desconsiderando os atos do Governo, e até mesmo os pronunciamentos 

do Sr. Presidente, vem a acusação se apoiar em trechos pinçados e retirados do contexto, quando o 

Sr. Presidente chegou a dizer que “o provo brasileiro não será cobaia de ninguém. (...). Minha decisão 

é a de não adquirir a referida vacina” (em 21/10/2020). 

  No tocante à CoronaVac, tivesse o parecer impugnado se aprofundado minimamente 

no exame dos fatos, descobriria que o ato do Ministro da Saúde já apontava para a necessidade de a 

vacina ser previamente aprovada pela Anvisa, como se pode confirmar da matéria abaixo reproduzida, 

apesar das inverdades no título e em outros trechos: 

 
Toda e qualquer vacina está descartada, diz Bolsonaro. 
 
Ele também afirmou ter ordenado o cancelamento do acordo feito pelo 
Ministério da Saúde com o governo de São Paulo para aquisição de 46 milhões 
de doses da CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac 
em parceria com o Instituto Butantan (SP) para combater o novo coronavírus. 
 
O protocolo de intenções foi assinado no dia 19 de outubro e anunciado 
ontem em reunião realizada entre governadores e o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello. 
 
“Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade 
(...) Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado 
nela, a não ser nós.” 
 
Mais cedo, em suas redes sociais, o presidente já havia exposto sua 
insatisfação com a repercussão das negociações referentes ao acordo 
mediado pelo ministro Pazuello para compra da CoronaVac. Bolsonaro 
recebeu várias críticas de apoiadores —alguns se disseram "traídos"— e 
mensagens que pediam que ele não adquirisse vacina produzida por uma 
"ditadura comunista". 
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Em resposta, disse que não compraria a "vacina chinesa de João Doria" e que 
o povo brasileiro não seria "cobaia". 
 
Após reclamação de Bolsonaro na internet, o secretário-executivo do 
ministério, Élcio Franco, negou qualquer acordo com o governo de São Paulo 
e disse que o que houve foi um "protocolo de intenção" assinado com com o 
Instituto Butantan. Reforçou que o governo não comprará vacinas vindas da 
China. O ofício, assinado pelo ministro da Saúde, porém, confirmava a 
intenção de compra, desde que a vacina fosse autorizada pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como qualquer outro imunizante. 
Cerca de 200 vacinas estão sendo desenvolvidas no mundo contra a covid-19, 
segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). Relatório da entidade 
aponta que os estudos clínicos do imunizante desenvolvido na China ocorrem 
também na Turquia e na Indonésia. E o governo do Chile anunciou, em agosto, 
que deve participar da fase 3 dos testes. 
 
(Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/10/21/bolsonaro-cancela-acordo-por-coronavac-
nao-abro-mao-da-minha-autoridade.htm) 

 

  Logo, o que o Sr. Presidente havia dito é que somente depois de autorizado pela Anvisa 

é que poderia ser adquirida a vacina CoronaVac: 

 
"O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje (21) que o governo federal não 
comprará a vacina CoronaVac, que está sendo desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. 
 
De acordo com ele, antes de ser disponibilizada para a população, a vacina 
deverá ser “comprovada cientificamente” pelo Ministério da Saúde e 
certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
 
“O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Não se justifica um bilionário 
aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de 
testagem”, escreveu Bolsonaro em publicação nas redes sociais." 
(Fonte: https://realtime1.com.br/brasil/bolsonaro-diz-que-governo-federal-
nao-comprara-vacina-coronavac/) 

 

  Sobre o tema, aliás, mostra-se interessante observar que nada se diz, aqui no Brasil, 

na França ou qualquer outro lugar do mundo, sobre as declarações mais críticas à vacina CoronaVac, 

como a que deu o presidente francês Emmanuel Macron: 

 
Macron critica opacidade da vacina chinesa e seus possíveis riscos 
 
O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou nesta quinta-feira (4) a 
opacidade da vacina chinesa e seus possíveis riscos, durante um intercâmbio 
com um grupo de reflexão sediado em Washington, o Atlantic Council. 
 
“Não tenho nenhuma informação sobre a (vacina) chinesa (…) É 
praticamente certo que se esta vacina não for adequada, facilitará o 
aparecimento de novas variantes” do vírus Sars-Cov-2, causador da covid-
19, disse Macron. 
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“O Brasil (…) provavelmente é um bom exemplo do que pode ocorrer, com a 
situação de Manaus: pessoas infectadas, outras vacinadas e uma nova forma 
de covid-19”, disse. 
 
O presidente francês, que destacou “o papel importantíssimo da OMS”, 
sobretudo na avaliação da “eficiência e da toxicidade potencial das diferentes 
vacinas contra a covid inicial e suas variantes”, defendeu uma ciência 
“transparente, pertinente e (…) sob o controle dos melhores pesquisadores 
possíveis do mundo”. 
 
“Este não é o caso da vacina chinesa nesta etapa (…) Assim, para mim, a 
eficácia a curto prazo poderia vir em detrimento da eficácia de médio prazo 
nesta situação”, advertiu. 
 
A China, onde a covid-19 apareceu pela primeira vez no final de 2019, investiu 
muito dinheiro e energia na produção de vacinas. 
 
Por enquanto, as autoridades sanitárias só aprovaram, no fim de dezembro, 
uma vacina, desenvolvida pelo laboratório Sinopharm. 
(Fonte: https://istoe.com.br/macron-critica-opacidade-da-vacina-chinesa-e-
seus-possiveis-riscos/#.YB-hmDQBgyc.whatsapp) 

 

  E para que não haja dúvida, deve-se registrar que a China somente veio a aprovar a 

CoronaVac no mês de fevereiro de 20213. 

  Na Europa a CoronaVac sequer é aceita, como se pode ver de matéria que relata o 

apelo do Ministro da Saúde Alemão para que passem a admitir tanto as vacinas provenientes da China 

como da Rússia (https://www.dw.com/pt-br/ministro-alem%C3%A3o-defende-uso-de-vacinas-da-

r%C3%BAssia-e-china/a-56397698). 

  Como se pode ver, foi feita uma análise equivocada das falas do Sr. Presidente, e não 

se observou o que ocorre no plano mundial sobre a vacina CoronaVac, para poder fazer a acusação 

improcedente que se fez. 

  Ademais, as acusações contidas no parecer e feitas ao Presidente do Brasil, se fossem 

sérias, poderiam ser feitas também em face de outros líderes governamentais. 

Por outro lado, em relação à restrição de circulação de pessoas e atividades comerciais, 

sabe-se que a decisão é de competência dos Prefeitos (princípio da predominância do interesse local). 

  Afirma ainda o parecer que 

 
(...) “terceiro exemplo de omissão penalmente relevante do Presidente da 
República encontra-se em sua renitente resistência em operacionalizar 
medidas previstas na Lei 13.979/20, a exemplo da restrição de circulação de 
pessoas e de atividades comerciais, que são insistentemente recomendadas 
pelos especialistas como medidas necessárias para evitar a disseminação 
descontrolada do coronavírus e, consequentemente, preservar a vida e a 
integridade física dos indivíduos”  

 

  Ora, de acordo com a Constituição Federal, na interpretação dada pelo Supremo 

Tribunal Federal, a imposição de restrição de circulação de pessoas e de atividades comerciais é dos 

Prefeitos. Como se pode atestar, a título de exemplo, o Sr. Ministro Alexandre de Moraes proferiu 

 
3 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/06/coronavac-obtem-registro-definitivo-na-china-e-sera-
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decisão que defere a determinado município do Estado de Minas Gerais o direito de se opor às 

restrições impostas pelo Governado do Estado: 

 
Cassada decisão que impõe a municípios mineiros observância ao programa 
estadual de combate à Covid-19 
 
Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a imposição absoluta das regras 
estaduais está na contramão do federalismo cooperativo, em prejuízo ao 
princípio da predominância do interesse local O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou a decisão do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que havia determinado a todos os municípios 
a adoção compulsória das medidas para combate e contenção da pandemia 
do novo coronavírus constantes do programa “Minas Consciente”. Segundo o 
ministro, a decisão da Justiça local acabou por esvaziar a competência própria 
dos municípios para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos 
serviços públicos e das atividades essenciais durante o período a pandemia. 
Com isso, ofendeu o entendimento firmado pelo Supremo na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6341 de que as medidas adotadas pelo governo 
federal para o enfrentamento da pandemia não afastam a competência 
concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas 
pelos estados e pelos municípios. 
 
“Minas Consciente” 
 
O programa “Minas Consciente” prevê restrições aplicáveis aos setores 
público e privado, estabelece as atividades que devem ser suspensas, 
funcionar mediante condições ou ser mantidas em funcionamento no âmbito 
municipal, disciplinando ainda os eventos proibidos e as limitações quanto ao 
transporte de passageiros. 
 
Nos autos de ação declaratória de constitucionalidade, o TJ-MG determinou 
cautelarmente a suspensão da eficácia de todas as decisões judiciais ou 
administrativas que tinham afastado a aplicabilidade do programa. Para o 
tribunal estadual, suas disposições constituem “moldura normativa” dentro 
da qual os municípios deveriam exercer sua autonomia e sua competência 
legislativa em matéria de proteção da saúde, sem jamais extrapolar seus 
limites. 
 
Autonomia 
 
Os Municípios de Coronel Fabriciano (Reclamação 42591) e Poço Fundo 
(Reclamação 42637) sustentaram, no STF, que não poderiam ser impedidos 
de legislar sobre a matéria, nos limites de sua autonomia territorial e 
administrativa, de acordo com a situação sanitária local e as peculiaridades 
da cidade. Sustentavam que um município com baixo índice de infecção do 
novo coronavírus não poderia ser obrigado a adotar a mesma postura de uma 
cidade com alto índice de infecção, internação e de mortes. 
 
Após a decisão do TJ-MG, o promotor de Justiça de Poço Fundo determinou 
que o prefeito a cumprisse, sob pena de propositura de ação civil pública. Em 
Coronel Fabriciano, o cumprimento representaria o fechamento 
praticamente total do comércio. 
 
Federalismo cooperativo 
 



Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que a dinâmica 
estabelecida pela decisão do TJ-MG, ao impor aos municípios, de forma 
absoluta, as regras da Lei estadual 13.317/1999, que confere ao estado o 
papel de coordenar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, e a 
Deliberação 17/2020, que instituiu o programa, “caminha, inevitavelmente, 
na contramão do federalismo cooperativo, em efetivo prejuízo ao princípio 
da predominância do interesse local”. 
(Fonte: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452259
&ori=1) 

 

  De outra banda, ressalte-se que as providências sanitárias cabíveis são de cunho 

pessoal/social, e estão sendo aplicadas desde os primeiros dias da pandemia: (a) uso de máscaras, (b) 

limpeza das mãos e (c) distanciamento social (não isolamento). 

  Afirmações de que lockdown seria eficaz ainda estão no planto da experimentação. 

Não há certeza científica. 

  Há um artigo recente (“O caso contra os bloqueios”), de 4 de março de 2021, escrito 

por Philippe Lemoine, e publicado na Inglaterra, que contesta a eficácia do lockdown a partir de 

análises realizadas em face exatamente daqueles que foram realizados no último ano da pandemia. 

Veja-se o resumo do trabalho, que dada à extensão, deve ser objeto de exame apartado4: 

 
Resumo 
Um ano atrás, quando a pandemia COVID-19 atingiu a maior parte do mundo, 
havia provavelmente um bom caso para bloqueios. O crescimento inicial da 
epidemia implicou em um alto número de reprodução básica, o que por sua 
vez significava que, a menos que a transmissão fosse reduzida, o vírus varreria 
rapidamente a maior parte da população porque a incidência continuaria a 
crescer exponencialmente até que o limite de imunidade de rebanho fosse 
atingido, sobrecarregando hospitais e resultando na morte de milhões de 
pessoas em poucas semanas. Bloqueios e outras restrições rigorosas 
pareciam uma forma plausível de reduzir a transmissão para “achatar a curva” 
e evitar que esse cenário se materializasse. 
 
Muitas pessoas continuam a raciocinar nesse sentido, mas desde então 
aprendemos que, qualquer que seja o efeito preciso que os bloqueios e outras 
restrições rigorosas tenham, não é tão grande que possa ser facilmente 
captado nos dados, como certamente seria se as restrições tiveram o efeito 
muito grande que os defensores do bloqueio pró-bloqueio alegam. Em 
particular, não é verdade que a alternativa aos bloqueios seja a imunidade 
coletiva (pelo menos no curto prazo), porque na prática a incidência nunca 
cresce exponencialmente por muito tempo, mesmo na ausência de restrições 
rigorosas. Embora seja plausível que, sem restrições rigorosas, a incidência 
comece a cair um pouco mais cedo e mais rápido, os dados mostram muito 
claramente que ela sempre começa a cair muito antes de o limiar de 
imunidade do rebanho ser alcançado com ou sem um bloqueio. 
 
Muitos fatores provavelmente contribuem, mas a principal explicação para 
esse fato é provavelmente que, apesar do que modelos epidemiológicos 
simples assumem, as pessoas modificam seu comportamento em resposta a 
mudanças nas condições epidêmicas, como aumento de hospitalizações e 
mortes, o que reduz a transmissão e faz com que a epidemia diminua muito 

 
4 https://cspicenter.org/blog/waronscience/the-case-against-lockdowns/  

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452259&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452259&ori=1
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antes que o limite de imunidade do rebanho seja alcançado. No entanto, até 
que um número suficiente de pessoas tenha adquirido imunidade por meio 
de infecção natural ou vacinação, isso é apenas temporário e, eventualmente, 
a incidência começa a crescer novamente porque as pessoas voltam a um 
comportamento mais regular. Bloqueios e outras restrições rigorosas não 
têm um efeito muito grande porque são um instrumento contundente e têm 
dificuldade em definir os comportamentos que mais contribuem para a 
transmissão. 
 
A crença de que os bloqueios são muito eficazes persiste porque as 
autoridades reagem às mesmas mudanças nas condições epidêmicas que a 
população, de modo que tendem a implementar bloqueios e outras restrições 
rigorosas na época em que as pessoas começam a modificar seu 
comportamento. Isso significa que o efeito das mudanças comportamentais 
voluntárias é atribuído aos bloqueios, mesmo que a epidemia tivesse 
começado a diminuir na ausência de restrições rigorosas. Sabemos disso 
porque foi exatamente o que aconteceu em lugares onde as autoridades não 
impuseram tais restrições, que são extremamente diversas economicamente, 
culturalmente e geograficamente e, portanto, improváveis de compartilhar 
algumas características que lhes permitem reduzir a transmissão sem um 
bloqueio. 
 
Os locais onde o vírus parece ter se espalhado mais são aqueles onde a 
população é relativamente jovem, que é exatamente o que a teoria 
apresentada aqui - que mudanças voluntárias de comportamento em 
resposta a mudanças nas condições epidêmicas são o principal motor da 
epidemia - prevê, uma vez que um população mais jovem implica em menor 
taxa de hospitalização e morte, o que por sua vez significa que o vírus terá 
mais tempo para se espalhar antes que o aumento das hospitalizações e as 
mortes assustem as pessoas a mudar seu comportamento o suficiente para 
empurrar o número de reprodução para menos de 1. 
 
A literatura científica sobre o efeito das restrições na transmissão contém 
muitos resultados inconsistentes, mas o mais importante é que é 
metodologicamente fraca e, portanto, completamente não confiável. Para ter 
certeza, muitos estudos descobriram que as restrições tiveram um efeito 
muito grande sobre a transmissão, o que os defensores do bloqueio pró-
bloqueio gostam de citar. No entanto, esses resultados não passam em um 
teste de olfato básico, já que basta examinar alguns gráficos para se 
convencer de que os estudos de onde vêm têm um desempenho terrível fora 
da amostra, o que não é surpreendente, já que a maioria deles presume que 
o comportamento voluntário não tem efeito seja o que for, na transmissão 
ou não use métodos que possam estabelecer causalidade separando o efeito 
das restrições daquele de mudanças voluntárias de comportamento. 
 
Mesmo que você faça suposições totalmente implausíveis sobre o efeito das 
restrições à transmissão e ignore todos os seus custos, exceto o efeito 
imediato sobre o bem-estar das pessoas, eles não passam no teste de custo-
benefício. Por exemplo, no caso da Suécia (onde a incidência está crescendo 
novamente e o governo está considerando as restrições mais rígidas), se você 
assumir que um bloqueio salvaria 5.000 vidas (que é aproximadamente 
o  número total de mortes durante a primeira onda, quando a população era 
ingênuo em termos de comportamento e a vacinação não estava em 
andamento),um bloqueio de 2 meses seguido por uma reabertura gradual 
nos próximos 2 meses teria que reduzir o bem-estar das pessoas em no 
máximo ~ 1,1% em média ao longo dos próximos 4 meses, a fim de repassar 
um custo-benefício. Em outras palavras, para um bloqueio passar em um 



teste de custo-benefício sob essas suposições, você teria que assumir que, em 
média, as pessoas na Suécia não estariam dispostas a sacrificar mais de ~ 32 
horas nos próximos 4 meses para continuar a viver a vida seminormal que 
eles desfrutam atualmente, em vez de estarem presos. 
 
Embora eu use a Suécia para ilustrar meu ponto porque ela tem sido o ponto 
focal do debate sobre as restrições, este exercício produz uma conclusão 
semelhante em quase todos os outros lugares. A verdade é que, de uma 
perspectiva de custo-benefício, a estratégia tão criticada da Suécia tem sido 
muito superior ao que a maioria dos países ocidentais tem feito e não chega 
nem perto. Mesmo que você pense que teria sido melhor para a Europa e os 
EUA seguir o exemplo da Austrália e da Nova Zelândia, adotando uma 
estratégia chamada "COVID zero" após a primeira onda, que provavelmente 
não teria sido bem-sucedida mesmo naquela época, o barco já navegou e 
tentar retirá-lo agora não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de 
vista de custo-benefício. Apesar dos populares, mas confusos, argumentos 
em contrário, que discuto no final deste ensaio, (...). 

 

  A conclusão é enfática5: 

 
Conclusão 
Muitas pessoas parecem superestimar o impacto dos bloqueios e outras 
restrições rigorosas. Novamente, não estou dizendo que eles não têm efeito, 
mas o efeito não parece ser tão dramático quanto muitas pessoas afirmam e, 
em particular, simplesmente não é o caso de que, a menos que um país 
bloqueie quando a incidência começa a aumentar, continuará a aumentar 
exponencialmente até que o limite de imunidade do rebanho seja 
rapidamente atingido. Como já argumentei, parece que as pessoas mudam 
voluntariamente seu comportamento para evitar que isso aconteça muito 
antes que esse ponto seja alcançado, mesmo na ausência de restrições 
rigorosas. Enquanto isso, bloqueios e outras restrições rigorosas parecem ser 
instrumentos muito contundentes, que têm dificuldade em definir os 
comportamentos que mais afetam a transmissão. muitas vezes não cai 
imediatamente após um bloqueio e por que volta a subir, mesmo quando as 
restrições ainda estão em vigor quando a incidência caiu a um nível 
suficientemente baixo. É verdade que muitos estudos descobriram que as 
restrições tiveram um efeito muito grande, mas, como expliquei, elas não são 
confiáveis em vista do que mostram as estatísticas descritivas e porque seus 
métodos geralmente não são confiáveis, às vezes risivelmente. 
 
Os defensores do bloqueio não apenas superestimam drasticamente o efeito 
das restrições, mas também parecem se preocupar com os resultados de 
saúde, excluindo quase tudo o mais. Em particular, eles estão excessivamente 
preocupados com a ameaça de hospitais sobrecarregados, embora não se 
importem o suficiente com os custos que as restrições impõem à 
população. Claro, é ruim sobrecarregar hospitais, mas privar crianças de uma 
infância normal também é, impedindo-as de ir à escola pessoalmente ou 
socializar com seus amigos, fechando pequenos negócios que podem manter 
a produtividade baixa, mas têm grandes externalidades positivas para as 
comunidades locais, empobrecendo alunos e arruinando sua saúde mental 
porque o tipo de negócio onde eles tradicionalmente encontram empregos 
para se sustentar foram forçados a fechar e eles não podem mais se socializar, 
etc. 
 

 
5 https://cspicenter.org/blog/waronscience/the-case-against-lockdowns/  
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Como argumentei acima, mesmo quando você faz suposições absurdas, 
bloqueios e outras restrições rigorosas não passam em um teste de custo-
benefício mesmo agora, quando relativamente poucas pessoas em risco 
foram vacinadas, então isso só vai se tornar mais verdadeiro à medida que a 
distribuição da vacina continua e aumenta o ritmo. Mesmo uma análise de 
custo-benefício rápida e suja é suficiente para se convencer de que os custos 
de restrições rigorosas superam seus benefícios por uma margem tão grande 
que apenas a histeria coletiva pode explicar por que tantas pessoas 
continuam a apoiar essas políticas absurdas. Não só as sociedades como um 
todo estariam muito mais perto do ideal de uma perspectiva de custo-
benefício se começássemos imediatamente a suspender restrições 
rigorosas, mas muitas pessoas individualmente poderiam melhorar seu bem-
estar não se abstendo de certas atividades que não parecem ter um grande 
impacto na transmissão, o que elas não percebem por causa de todo o 
alarmismo. Infelizmente, não apenas os defensores do bloqueio não estão 
aprendendo com nossa experiência anterior, mas muitos deles estão se 
dobrando com a chamada política de "COVID zero", que é ainda mais ridícula 
do ponto de vista de custo-benefício do que pró-menos radicais. posições de 
bloqueio. Os proponentes dessa estratégia claramente não consideraram os 
custos que sua política teria, os obstáculos que enfrentaria e os benefícios 
que traria em comparação com políticas mais liberais. Se tivessem, eles não 
sugeririam que embarcássemos em tal projeto para lidar com as ameaças que 
realmente enfrentamos. 
 
Embora muitos governos ao redor do mundo tenham abolido muitas das 
liberdades individuais tradicionalmente desfrutadas por suas populações por 
meses, pelo que eu sei, nenhum deles publicou uma análise de custo-
benefício para justificar esta política, mesmo que seja algo que eles têm que 
fazer rotineiramente para tomar decisões muito menos 
consequentes. Mesmo se você achar que as restrições se justificam, isso deve 
ser muito preocupante para você e você deve estar clamando para que essa 
análise de custo-benefício seja publicada. Não acho que estou sendo 
irracional quando digo que, se os governos precisam publicar uma análise de 
custo-benefício antes de construir uma ponte, eles também deveriam 
publicar uma antes de abolir as liberdades básicas de milhões de pessoas por 
meses. Eu posso entender por que isso não foi possível durante a primeira 
onda, quando todos foram pegos de surpresa (o que aliás já foi um grande 
fracasso, mas isso é outra história), mas agora eles tiveram meses para fazer 
isso e nem parece ter ocorrido a eles. Muitos governos cometeram as 
violações mais radicais dos direitos humanos no Ocidente desde o fim da 2ª 
Guerra Mundial, não porque isso seja justificado por um raciocínio 
epidemiológico e moral sólido, mas sim porque estão jogando de ouvido e 
caído na histeria de que assumiu o controle da mídia e dos especialistas que 
os assessoram. Na verdade, não podemos esquecer o papel desempenhado 
por partes da comunidade científica nesse desastre, que têm alimentado a 
histeria em questão com estudos que às vezes são tão ruins que chegam 
muito perto de uma fraude científica. Estou convencido de que, 
eventualmente, será amplamente reconhecido que nossa reação exagerada. 

 

  De qualquer modo, pretender imputar ao Presidente da República responsabilidade 

por conduta que ele não poderia adotar é algo efetivamente teratológico. Não há falar em omissão 

quando não existe a possibilidade física de se implementar a conduta positiva eleita, arbitrariamente, 

diga-se de passagem, como a esperada. A omissão deita raízes na realidade fenomênica. O raciocínio 

do parecer só é possível caso se ignore o componente fático e se circunscreva exclusivamente ao 

aspecto normativo, à posição de garante, onde tudo pode ser construído ao gosto do intérprete. Sem 



contar que, mesmo estritamente no aspecto normativo, existem outros atores igualmente com dever 

de impedir o resultado, como os governadores e prefeitos, contra quem pesam inúmeras acusações 

de desvio de recursos destinados pelo Governo Federal ao combate da pandemia. 

  A omissão, seja própria ou imprópria, inicia-se por uma análise fenomênica. 

Ontologicamente, se existe ação, logo não há falar em inação. Ação e omissão são conceitos 

antagônicos. Nesse aspecto o parecer impugnado, como visto acima, olvida das inúmeras ações 

desenvolvidas pelo Governo Federal desde o início da pandemia, como, também, omite o fato de que 

o país é recordista mundial em número de pessoas recuperadas. Ora, se o Governo Federal forneceu 

os insumos e verba para o enfrentamento da pandemia, de plano esta situação é incompatível com a 

omissão apontada, ainda mais uma omissão em face de conduta esperada e eleita a partir da opinião 

exclusiva dos pareceristas. 

Repete-se a pergunta: por que fechar os hospitais de campanha antes da imunização 

não pode ser a conduta juridicamente relevante, sobretudo porque, no modo ação, de muito mais fácil 

demonstração de nexo de causalidade? E a corrupção generalizada que se instalou, com a consequente 

não aplicação correta das verbas para o combate à pandemia? Dinheiro público desviado é 

investimento a menos em UTIs e medicamentos, por exemplo. Como é que o Sr. Presidente vai 

incrementar o risco apontado se ele está agindo no sentido oposto, combatendo a doença? Trata-se 

de uma afirmação equivocada, sem base doutrinária. Roxin, Jacobs, Stratenwerth não desenvolveram 

o funcionalismo e a teoria da imputação objetiva para ser usada dentro de contexto de luta política. 

Trata-se, portanto, de imputação absolutamente equivocada a que consta do parecer.  

  Os fatos estão a demonstrar que desde o início da Pandemia o Governo Federal 

disponibilizou verbas e equipamentos para o enfrentamento dessa hecatombe mundial, bem como 

propôs projeto de lei a esse respeito, que veio a ser aprovado. Não existe notícia de que tenha deixado 

faltar verba e insumos aos estados e municípios6. 

  No entanto, é certo que o STF retirou a centralização do combate à pandemia do 

Governo Federal, determinando que as medidas sejam executadas pelos governos estaduais e 

municipais. Este é outro detalhe que o parecer deixou de registrar. Em função da mencionada decisão, 

o Governo Federal ficou impedido de controlar e evitar equívocos locais, deixando inúmeros 

governantes locais livres para fazerem o que bem entendessem. Não teria essa decisão incrementado 

o risco do resultado? Diversas são as frentes de investigação para apurar desvios das verbas destinadas 

ao combate do COVID-19, dinheiro este que faltou no tratamento de pacientes, na ampliação dos leitos 

hospitalares, sendo certo que hospitais públicos chegaram a pedir doação até de lençóis. O parecer 

não abordou esse aspecto, nem uma palavra sobre vacinas desviadas, compras superfaturadas, 

dinheiro público desviado que agora falta para tratar os doentes, ou as razões que ensejaram o 

recentíssimo impeachment do governador do Estado do Rio de Janeiro7. Corrupção mata! 

  Ora, a vinculação ao resultado por ação não admite ilações. Em outras palavras, se o 

Governo Federal estava e está executando ações para enfrentar o problema8, justamente desenvolve 

 
6 Observe-se o recente comentário de um Secretário de Saúde elogiando as ações do governo Bolsonaro na 
pandemia: https://paraibaonline.com.br/2021/04/secretario-de-saude-destaca-video-postado-pelo-
presidente-bolsonaro-nas-redes-sociais/ 
7 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/tribunal-forma-maioria-pelo-impeachment-de-witzel-do-
governo-do-rj.shtml  
8 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-11/covid-19-governo-brasileiro-se-reune-com-cinco-
laboratorios. https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-entrega-ao-pni-primeiro-lote-de-vacinas-covid-19. Ou 
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um comportamento oposto ao incremento do risco, ao mesmo tempo gestão criminosa do dinheiro 

público pode ser apontada facilmente como causa dessas milhares de morte. A ação de salvamento 

do bem jurídico é incompatível com imputação de conduta negativa, de omissão imprópria. Isso é lição 

comezinha, data vênia. 

  Por outro lado, a omissão em direito penal reclama um componente ontológico, a 

capacidade de agir, além do nexo causal. O parecer nesse aspecto, mistura componente ontológico 

com normativo. No caso em apreço a situação arbitrariamente escolhida pelo parecer não podia ser 

executada, visto os óbices, primeiro, de não registro das vacinas na Anvisa pelos laboratórios 

internacionais9, segundo porque, a própria Pfizer, como amplamente demonstrado acima, impunha 

cláusulas absolutamente incompatíveis com o direito brasileiro, de modo a querer se esquivar de 

qualquer responsabilidade por eventuais efeitos indesejados. Talvez outros chefes de estado não 

temessem assinar um contrato internacional nesses termos, mas aqui estamos em um país em que a 

pandemia virou plataforma política. Como dito, são poucos os que estão preocupados com vidas 

humanas, como os pareceristas. A maioria ao acusar o Sr. Presidente de omissão esconde o desejo 

desesperado de apear do poder um presidente legitimamente eleito, que se contrapõe aos ideais 

políticos da esquerda como um todo, bem como dos corruptos de um modo geral. 

  O problema do nexo de causalidade material da omissão se coloca em segundo lugar, 

dentro da análise ontológica. Primeiro, é preciso dizer que ação é conceito antagônico da omissão, e 

o parecer impugnado não trouxe ao texto as inúmeras ações de salvamento do bem jurídico realizadas 

pelo Governo Federal. Ora, a realização de inúmeras medidas de combate à pandemia, curiosamente 

omitida no parecer, já é em si circunstância incompatível com a ideia de juízo de probabilidade próximo 

da certeza na omissão imprópria. Dentro de uma análise com os rigores do direito penal, isso implicaria 

em cotejo de todos os fatores relacionados aos eventos, e não pinçar situações para justificar 

entendimentos próprios. 

  Outra indagação deve ser feita. Não existiriam pareceres técnicos da área de saúde 

desaconselhando a importação de imunizantes? Antes do parecer ser emitido, convinha ouvir a Anvisa 

e seus órgãos de gerência técnica sobre o tema. Por exemplo, a presença de adenovírus nas vacinas 

não poderia dar ensejo ao surgimento de manifestação e doenças autoimunes10?  

  Dessa forma, impunha-se a demonstração de que a não realização da conduta 

esperada, nesse caso, a eleita no parecer como sendo a vacinação, particularmente da Pfizer, salvaria 

os 156 mil mortos, ou seja, escusaram de demonstrar, até porque não é possível, em que medida a 

ação desejada por eles comprovadamente evitaria o resultado, como afirmam sem nenhuma base 

científica. A contaminação prossegue no mundo inteiro, inclusive em países vizinhos como o Chile 

sofrem com o aumento da contaminação, embora tenham ampliado a vacinação. A contaminação, 

ademais, é um risco derivado do caso-fortuito, para o qual ninguém concorreu, pelo menos não o Sr. 

Presidente. 

 
seja, estão a pleno vapor produzindo vacinas em quantidades elevadas. País pobre nenhum conseguiu fazer tanto 
em tão pouco tempo. 
9 Observe-se as datas: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/03/anvisa-aprova-
registro-de-segunda-vacina-contra-o-
coronavirus#:~:text=Mais%20conhecido%20como%20vacina%20de,no%20dia%2029%20de%20janeiro. 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-registro-da-vacina-da-fiocruz-
astrazeneca-e-de-medicamento-contra-o-coronavirus, https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-
03/anvisa-apresenta-relatorio-sobre-mais-uma-vacina-contra-covid-19 
10 https://www.dw.com/pt-br/anvisa-rejeita-importa%C3%A7%C3%A3o-da-vacina-russa-sputnik-v/a-57347728 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/03/anvisa-aprova-registro-de-segunda-vacina-contra-o-coronavirus#:~:text=Mais%20conhecido%20como%20vacina%20de,no%20dia%2029%20de%20janeiro
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/03/anvisa-aprova-registro-de-segunda-vacina-contra-o-coronavirus#:~:text=Mais%20conhecido%20como%20vacina%20de,no%20dia%2029%20de%20janeiro
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/03/anvisa-aprova-registro-de-segunda-vacina-contra-o-coronavirus#:~:text=Mais%20conhecido%20como%20vacina%20de,no%20dia%2029%20de%20janeiro
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-registro-da-vacina-da-fiocruz-astrazeneca-e-de-medicamento-contra-o-coronavirus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-registro-da-vacina-da-fiocruz-astrazeneca-e-de-medicamento-contra-o-coronavirus


  Já no que diz respeito ao incremento de risco, dentro da visão funcionalista, haveriam 

de demonstrar em que medida a ação supostamente eleita como a esperada teria reduzido o risco 

através de prova, e não a mera probabilidade maior ou menor de que reduziria o risco de eclosão do 

resultado. Para tanto, evidentemente, deveriam cotejar todos os fatores possíveis e não eleger o que 

se lhes parecesse mais interessante11. Essa prova simplesmente não existe porque se trata de um 

problema complexo de saúde pública a afetar o mundo inteiro, para o qual concorrem inúmeros 

fatores que leigos não conhecem. Nunca se chegou a uma opinião certa sobre lockdown ou tratamento 

precoce, por exemplo. Pessoas isoladas dentro de casa contraíram a doença em grande número. A 

única certeza que se tem é o risco de bancarrota da economia, esta sim, inevitável. Mas fechar 

restaurantes e vagas de trabalho, prender ambulantes, e, no lugar, oferecer esmola e comida convém 

a todo projeto de ditadura. 

  Com relação à vacinação com a CoronaVac, além do que já foi dito, cujo acordo de 

importação não se iniciou pelo caminho regular de registro na Anvisa, como também é certo que os 

laboratórios devem se reportar ao órgão federal de controle de medicamentos, e não a órgãos 

estaduais, hoje o próprio fabricante duvida da sua eficácia e já fala em uma terceira dose. Quando das 

tratativas extemporâneas com o governo do estado de São Paulo, sequer no país de origem a 

CoronaVac tinha registro à época. Aliás, a segunda vacina apontada como eficaz no parecer combatido 

é tão segura e promissora, que estão proibidos de ingressar na Europa e nos EUA os estrangeiros que 

tenham sido vacinados com a Coronavac1213. 

 

B. Crime de responsabilidade 

 

  No que diz respeito ao suposto crime de responsabilidade, de forma similar às demais 

acusações, salta aos olhos a inépcia do documento, vez que contém tão somente alegações genéricas. 

Caso estivéssemos diante de uma real peça acusatória, esta careceria dos requisitos instituídos pelo 

art. 41 do Código de Processo Penal, ensejando a sua rejeição liminar. 

  Com efeito, ao afirmar que o Sr. Presidente vetou 25 (vinte e cinco) dispositivos da Lei 

nº 14.019/20, o parecer ignora que tais vetos poderiam ser “derrubados” pelo Congresso Nacional, 

caso o Poder Legislativo assim entendesse necessário. Como falar em responsabilidade, se a ação 

apontada foi praticada nos limites do processo legiferante, existindo inclusive mecanismo 

 
11 Como leciona Stratenwerth: 1027. De acuerdo con el principio de la elevación del riesgo que ya hemos 
sostenido em el campo del delito de acción (...), será suficiente para la omisión de uma acción, em contra de la 
opinión antedicha, que tal acción hubiera diminuído el peligro del que resulta la lesión del bien jurídico(...). Para 
determinar estas circunstancias, se requiere la prueba (y no sólo la probabilidade más o menos grande) de que 
la acción omitida – valorando todas las circunstancias ex-post conocidas – hubiera reducido realmente el riesgo 
de producción del resultado. En la medida em que existan dudas, se lesionaría el principio ¨in dubio pro reo¨ al 
convertir la inseguridad en posibilidad de salvamento em perjuicio del autor. Esto significa prácticamente que, 
el que no proporciona tratamimento médico (em contra de lo requerido por los deberes de garantia) a um 
acidentado, será responsable de la muerte si tal tratamento hubiera abierto la posibilidad de sobrevivir; pero no 
si estabelece, o por lo menos no se puede excluir, que el socorro médico hubiera arribado demasiado tarde. 
(Derecho Penal, Parte General, I, El hecho punible, Edersa, Madrid, 1.982, p. 304). 
12 https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/achados/europa-deve-se-abrir-apenas-aos-imunizados-com-
vacinas-aprovadas-pela-ue/  
13 https://noticias.r7.com/prisma/christina-lemos/vacinados-com-coronavac-seguem-barrados-nos-eua-
29042021  

https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/achados/europa-deve-se-abrir-apenas-aos-imunizados-com-vacinas-aprovadas-pela-ue/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/achados/europa-deve-se-abrir-apenas-aos-imunizados-com-vacinas-aprovadas-pela-ue/
https://noticias.r7.com/prisma/christina-lemos/vacinados-com-coronavac-seguem-barrados-nos-eua-29042021
https://noticias.r7.com/prisma/christina-lemos/vacinados-com-coronavac-seguem-barrados-nos-eua-29042021


constitucional à disposição de outro Poder, para correção de eventual equívoco (inteligência do 

parágrafo quarto, do art. 66 da CF)? 

  Seguindo a mesma desconexão de raciocínio, consta do parecer que outra prova do 

suposto crime de responsabilidade estaria na propositura da ADI 6764/DF, visto que, através daquela 

pretensão, o Sr. Presidente teria tentado “impedir que Governadores cumprissem com o seu dever de 

decretar medidas restritivas necessárias ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (SARS-

CoV2)”. 

  É difícil de crer que uma Instituição da envergadura da OAB possa considerar crime a 

mera efetivação de um direito constitucional. O exercício do direito de ação, decorrente do princípio 

da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF), é uma marca histórica dos regimes 

democráticos. Afirmar que o uso de tal direito representa crime de responsabilidade, poderia nos 

conduzir para duas conclusões: equívoco jurídico do redator ou aspirações ditatoriais, no sentido de 

se selecionar os atores sociais que poderão se valer dos direitos fundamentais insculpidos na Carta 

Magna. 

  Ademais, se alguma pretensão de mérito estiver em afronta com o sistema jurídico 

pátrio, não é certo que a demanda será indeferida? E se deferimento houver à ação, consideraremos 

o sistema judiciário cúmplice do suposto intento criminoso, erroneamente imputado ao gestor 

federal? 

  Tem-se, portanto, que o simples bom senso, aliado a doses mínimas de realidade, 

evidenciam que jamais houve qualquer ação em desfavor da saúde pública, por parte do Governo 

Federal. Por amor aos debates, entretanto, ainda que eventuais desvarios concebessem o contrário, é 

lição comezinha que o contexto abordado atrairia a figura do crime impossível, pela absoluta ineficácia 

do meio (art.17, CP), visto que todos os controles constitucionais, típicos de um sistema de freios e 

contrapesos (checks and balances) permanecem hígidos. 

  De mais a mais, cumpre questionar onde estaria a materialidade imediata do crime 

apontado, bem como o seu nexo causal. Como dito ao norte, a tese autoral inobserva a teoria da 

equivalência das condições (art. 13, CP), na medida em que tenta legitimar o chamado “efeito 

dominó/borboleta” em nosso Direito Penal. Se assim for, a sociedade certamente ficará ansiosa por 

ver a mesma Instituição tentar responsabilizar as gestões anteriores pelo sucateamento do sistema de 

saúde, especialmente quando a construção de estádios de futebol foi considerada mais importante do 

que a de hospitais públicos, em uma época em que brasileiros já perdiam as suas vidas em filas de 

hospitais. 

  O mesmo “efeito dominó/borboleta” deveria ser utilizado para responsabilizar 

gestores pela precária infraestrutura de transportes, no que tange as milhares mortes geradas por 

acidentes de trânsito no Brasil, especialmente quando o dinheiro público é utilizado para financiar 

obras em Estados estrangeiros, enquanto rodovias federais permanecem pavimentadas de lama e 

buracos. Se por um lado lamentamos a morte de 378 mil vidas brasileiras em função do coronavírus, 

por outro lamentamos igualmente a morte de 440.426 vida no trânsito brasileiro (apenas entre os anos 

de 2009 a 201914). Cada vida importa, e seria imoral ignorar as causas das outras fontes de morte no 

Brasil. 

 
14 http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais  

http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais


  Seguindo o mesmo raciocínio, vale citar reportagem feita pelo portal de notícias G1, 

no ano de 2018, destacando que “no Brasil, são 153 mil mortes por ano por causa de atendimento 

médico de má qualidade.”15 

  Aliás, dentre tantas dúvidas científicas vivenciadas atualmente, uma coisa é certa: a 

esmagadora maioria das vítimas da COVID-19 teve as suas vidas ceifadas por falta de leitos de UTI e 

tratamento médico precoce. Nesse sentido, haveria responsabilidade das gestões federais anteriores, 

bem como das gestões estaduais e municipais atuais, pelas mortes decorrentes da falta de estrutura 

hospitalar (mormente quando a verba tenha sido repassada tempestivamente, pela gestão federal 

atual)? Agir de forma contrária implica em responsabilizar pessoas tão somente por suas ideologias, 

na medida em que opositores políticos são obstinadamente poupados, ainda que suas ações estejam 

nitidamente relacionadas com o caos vivenciado pela saúde pública do Brasil. 

  Mas centralizando o debate unicamente na crise sanitária atual, sabe-se que o 

Governo Federal já transferiu mais de 420 bilhões de reais para os estados, além de ter suspendido as 

suas dívidas com a União16. Trata-se de uma conduta de gestão incompatível com o crime que se tenta 

imputar ao chefe do Poder Executivo. 

  Também de forma bastante concreta, tem-se que o Governo Federal distribuiu, até a 

presente data, 53.687.666 doses de vacina em todo o Brasil. Curiosamente, apenas 33.807.132 doses 

foram aplicadas até o momento17, sem que o parecer impugnado questione eventual morosidade dos 

governadores e prefeitos. 

  E por falar na estranhíssima discrepância entre as doses distribuídas e as aplicadas, o 

Ministério Público Federal, através do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-

19 (GIAC)18, iniciou procedimento de investigação, para apurar os motivos do atraso gerado pelos 

estados e municípios. Ao que se tem notícia, nenhuma nota da OAB foi emitida a esse respeito. 

  Como exemplo, cite-se o Estado do Ceará, governado pelo Sr. Camila Santana (PT), 

onde 562.325 doses ainda não foram aplicadas19, despertando igualmente a atenção do Ministério 

Público Federal20. Trata-se de um número de vidas, não protegidas por vacinas, superior ao número 

de mortos no Brasil em função da COVID-19. 

  Ainda nos valendo do exemplo do Estado do Ceará, tem-se a notícia de que, também 

na presente data, mais de 500 (quinhentas) decisões judiciais, dentre liminares e tutelas de urgência, 

estão pendentes de cumprimento pelo governo estadual. Ao mesmo tempo, tem-se a informação de 

que os leitos de UTIs estão ficando cada vez mais vagos naquela região, conforme informações públicas 

e oficiais constantes do site https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-

coronavirus/historico-internacoes-covid . Quem será responsabilizado por eventual morosidade no 

 
15 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/06/atendimento-precario-mata-mais-do-que-a-falta-
de-acesso-a-medicos-diz-estudo.ghtml  
16 https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/02/governo-federal-repassou-
mais-de-R%24-420-bilhoes-para-os-estados  
17 https://www.gov.br/saude/pt-
br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_c
oronavirus_googleads&utm_content=gads001  
18 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-pede-esclarecimentos-a-governadores-sobre-discrepancia-
entre-numero-de-doses-de-vacina-enviadas-e-efetivamente-aplicadas-em-cada-estado-1  
19 Até a data da elaboração da presente manifestação. 
20 https://www.poder360.com.br/coronavirus/mpf-cobra-explicacoes-do-governo-do-ceara-por-vacinas-nao-
aplicadas/  

https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus/historico-internacoes-covid
https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus/historico-internacoes-covid
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/06/atendimento-precario-mata-mais-do-que-a-falta-de-acesso-a-medicos-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/06/atendimento-precario-mata-mais-do-que-a-falta-de-acesso-a-medicos-diz-estudo.ghtml
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/02/governo-federal-repassou-mais-de-R%24-420-bilhoes-para-os-estados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/02/governo-federal-repassou-mais-de-R%24-420-bilhoes-para-os-estados
https://www.gov.br/saude/pt-br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_coronavirus_googleads&utm_content=gads001
https://www.gov.br/saude/pt-br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_coronavirus_googleads&utm_content=gads001
https://www.gov.br/saude/pt-br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_coronavirus_googleads&utm_content=gads001
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cumprimento das ordens judiciais, já que a tese de inexistência de leito confronta os dados oficiais? O 

que se falar de tal gestão, que é investigada por, teoricamente, deixar de aplicar mais de meio milhão 

de doses de vacinas recebidas, enquanto vidas humanas padecem nas UPAs do Ceará, na esperança 

de que o governo estadual cumpra as decisões judiciais proferidas, transferindo-as para as UTIs 

comprovadamente vagas? 

  Ora, se alguém acredita que o Governo Federal, na figura do seu líder máximo, 

contribuiu para as mortes ocorridas, o mínimo que se espera é que o mesmo autor da tese acusatória 

inclua os demais gestores públicos como coautores, ou no mínimo partícipes, do suposto crime. Por 

óbvio, sabemos que isso não acontecerá, já que a pretensão punitiva está muito mais relacionada com 

o viés político do acusado, do que com os seus atos propriamente ditos. Em outras palavras, estamos 

diante do espetáculo dantesco do direito penal do autor. 

  O que se nota é que o tipo penal referido pelo parecer contestado, está relacionado 

com os fatos investigados pelo Ministério Público Federal, através do GIAC, como dito alhures, e não 

com as ações do Governo Federal. 

  Como é cediço, a figura típica descrita pelo art. 7º, inciso IX, da Lei nº 1.079/50, 

demanda elemento subjetivo doloso, consumando-se com a efetiva violação dos direitos ali previstos 

(crime material). Nesta senda, tendo o Sr. Presidente, em inúmeras oportunidades, demonstrado 

preocupação com a segurança das vacinas desenvolvidas sem submissão à todas as fases de testes 

exigidas em condições normais, bem como defendido coerentemente a utilização de tratamento 

precoce para a COVID-19, não há que se falar em ânimo doloso do autor, o que por si só afasta a 

tipicidade alegada. 

  Aliás, se ainda hoje não existe qualquer certeza acerca da real segurança das vacinas 

desenvolvidas às pressas21, restou comprovada a eficácia e segurança do tratamento precoce 

defendido pelo chefe do executivo federal, quando da informação publicada pelo Hospital Albert 

Einstein22, com confirmações recentemente divulgadas pela CNN Brasil23, conforme trecho a seguir: 

 
Uma revisão de onze pesquisas sobre a eficácia da ivermectina, 
realizada pela Universidade de Liverpool, mostrou que o vermífugo 
foi associado a uma redução dos níveis de inflamação e a uma 
eliminação do coronavírus, além de redução da mortalidade e do 
tempo de internação. 
(Grifamos) 

 

  De modo similar, o Município de Saudades/SC publicou os dados científicos acerca da 

meta-análise da Ivermectina, tendo os pesquisadores concluído que24: 

 
100% dos 46 estudos até o momento relatam efeitos positivos (22 
estatisticamente significativos isoladamente).   
 
 

21 https://setorsaude.com.br/vacina-da-astrazenecaoxford-e-suspensa-em-paises-europeus-apos-eventos-
adversos/ 
22 https://www.einstein.br/Documentos%20Compartilhados/Visual-abstract_%20Ivermectina.pdf  
23 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/21/analise-de-estudos-sobre-ivermectina-indica-eficacia-
potencial-contra-covid-19  
24 https://www.saudades.sc.gov.br/noticias/ver/2021/03/a-ivermectina-e-eficaz-para-covid-19-metanalise-em-
tempo-real-de-46-estudos  
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A meta-análise de efeitos aleatórios para tratamento precoce e 
efeitos combinados mostra uma redução de 79%, RR 0,21 [0,10-0,44], 
e o uso profilático mostra melhora de 89%, RR 0,11 [0,05-0,23].  
  
Os resultados de mortalidade mostram mortalidade 75% menor, RR 
0,25 [0,15-0,44] para todos os atrasos de tratamento e 84% menor, 
RR 0,16 [0,04-0,63] para tratamento precoce.  
  
100% dos 24 Ensaios Controlados Randomizados (RCTs) relatam 
efeitos positivos, com uma melhora estimada de 70%, RR 0,30 [0,19-
0,47].   
  
A probabilidade de que um tratamento ineficaz gere resultados tão 
positivos quanto os 46 estudos até o momento é estimada em 1 em 
70 trilhões (p = 0,000000000000014). 
(Grifamos e destacamos) 

 

Essas são conclusões científicas, decorrente de meta-análise catalogada e publicada. 

  Aquele que demonstra preocupação com a saúde da população, a ponto de temer 

sujeitá-la a uma vacina ainda em fase de desenvolvimento (e com tecnologia nunca testada em seres 

humanos25), ao passo que incentiva e fomenta a utilização de remédio conhecido há décadas e sem 

registro de efeitos colaterais graves, não pode ser considerado autor de conduta dolosa contra a saúde 

pública. 

  No tocante à materialidade necessária à configuração do tipo penal em epígrafe, deve-

se ressaltar que, enquanto os governos estaduais e municipais liberaram a realização de carnaval no 

ano de 2020 (período em que os gestores públicos já sabiam da gravidade da doença que se espalhava 

a partir da China)26, o Governo Federal impunha quarentena para os brasileiros advindos da China27. 

  Ainda em relação à suposta materialidade, sabe-se que o Governo Federal iniciou a 

distribuição das vacinas em 19/01/202128, ao passo em que a empresa Pfizer obteve registro definitivo 

da ANVISA apenas em 23/02/2021. Os interesses financeiros da referida empresa, portanto, nunca 

importaram para o Governo Federal, havendo pressa pela compra e distribuição de medicação 

aprovada pelo órgão sanitário, independentemente de sua origem. Cai por terra, portanto, a tese de 

que a negociação prévia com a Pfizer colocaria o Brasil na linha de frente da vacinação. Inclusive, a 

utilização da vacina da Pfizer iniciou somente na vidara do ano de 2020 para 2021, na Europa29, pouco 

tempo antes do início efetivo das vacinações no Brasil. 

  Outrossim, no tocante à verba liberada para a compra e desenvolvimento de vacinas, 

é público e notório que o mundo sofre com a escassez da vacina e de seus insumos. Logo, torna-se 

sensacionalista e infundada a alegação de que o Governo Federal teria utilizado apenas 9% da verba 

 
25 https://noticias.r7.com/saude/nunca-usada-vacina-de-rna-e-promessa-contra-a-covid-19-06062020  
26 https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/28/interna_gerais,1142662/video-carnaval-ajudou-a-
propagar-a-covid-19-no-pais-especialista-res.shtml 
27 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-02/brasileiros-repatriados-da-china-ficarao-de-
quarentena-em-goias 
28 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/vacinacao-contra-covid-19-come%C3%A7a-em-
todo-o-pais 
29 https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-12/paises-da-europa-comecam-aplicar-vacina-
da-pfizer-contra-covid-19 

https://noticias.r7.com/saude/nunca-usada-vacina-de-rna-e-promessa-contra-a-covid-19-06062020


liberada para essa finalidade, visto que não há como gastar com produtos ou serviços que não 

existem30. 

  Por fim, no que diz respeito à suposta subutilização das ferramentas dispostas pela Lei 

nº 13.979/2020, é evidente que o parecer questiona a ausência de um lockdown federal. Para tanto, 

sustenta-se em ideias de pesquisadores do Imperial College London (o mesmo Instituto que errou, de 

forma grosseira, ao afirmar que ocorreria mais de 1 milhão de mortes no Brasil, e 187 milhões de 

infecções, ainda em 2020)31. O mesmo Imperial College London, em 2020, superestimou o número de 

morto no mundo em 50 (cinquenta vezes) o ocorrido32. Fica difícil, portanto, conceder alguma 

credibilidade a um Instituto capaz de errar tão grosseira e reiteradamente. 

  O Conselho Federal de Medicina brasileiro, por sua vez, declarou inexistir eficácia 

científica no lockdown, tendo o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal assumido a mesma 

posição33. Nas palavras do Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro (Presidente do CFM), 

 
Na Alemanha, o Governo teve de pedir desculpa por ter informado que 
seria decretado lockdown na Semana Santa. A primeira-ministra 
recuou da decisão por entender que fechar tudo não resolve o 
problema, não está comprovado pela ciência que o lockdown é a 
solução, pois há inúmeros casos de que a medida não surtiu efeito 
nenhum, pelo contrário, o número de infectados até aumentou. 
(Grifamos e destacamos) 

 

  A própria Organização Mundial da Saúde (OMS), tão aclamada em 2020 e esquecida 

em 2021, declarou que a Suécia, que não fez lockdown, é um modelo a ser seguido por todos34. Aliás, 

os países nórdicos como um todo conseguiram enfrentar a crise sanitária atual, de forma bem-

sucedida, sem lockdown35. 

  O fato é que, como destacado no próprio parecer impugnado, o Supremo Tribunal 

Federal, a partir do julgamento da ADI 6341/DF, declarou “que a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios possuem competência concorrente para administrar a atual crise sanitária ocasionada 

pela Covid-19”. Nesse sentido, pergunta-se: qual ente federativo se alinhou à estratégia do Governo 

Federal, para evitar o lockdown e estabelecer medidas rígidas e eficazes de convivência social, com 

especial cuidado à população vulnerável, tal como procedido pelos países nórdicos? Seguindo o 

posicionamento do STF, cada ente federativo preferiu criar as suas próprias regras de enfrentamento, 

com preferência pelo lockdown. Logo, não havendo autoridade do Governo Federal para definir uma 

estratégia nacional de combate à pandemia, ante o desacordo dos demais entes, pouca margem de 

 
30 https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/04/11/interna_nacional,1255854/covid-19-escassez-e-
atrasos-podem-parar-vacinacao-em-abril.shtml 
31 https://pfarma.com.br/imperial-college-mortes.html 
32 https://revistaoeste.com/brasil/coronavirus-brasil/numeros-para-ingles-ver-o-que-o-imperial-college-nao-
previu-na-pandemia/ 
33 https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/03/4909690-lockdown-como-medida-isolada-e-
ineficaz-diz-presidente-do-crm-df.html 
34 https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/oms-afirma-que-suecia-que-nao-fez-
lockdown-e-modelo-ser-seguido 
35 https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/paises-nordicos-controlaram-a-pandemia-de-
covid-19-sem-lockdown-entenda-como 



manobra estratégica, ou quase nenhuma, sobrou para o chefe do executivo federal, senão a 

distribuição de verbas e insumos. 

  No entanto, querer culpar o Governo Federal por não adotar as mesmas medidas 

restritivas dos estados e municípios, afronta não só a realidade empírica destacada nos casos acima, 

como também a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, visto que a União não poderia impor a 

sua estratégia aos demais entes, sendo o caminho inverso também verdadeiro. 

Ante o exposto, à mingua de qualquer materialidade imediata e nexo causal, 

inexistindo tipicidade formal da conduta imputada ao Sr. Presidente da República, não há que se falar 

em prática do crime de responsabilidade. Sugere-se, entretanto, o alinhamento das Instituições e 

grupos sociais ao Ministério Público Federal, apoiando o fiscal da lei na investigação de provas 

concretas e juridicamente relevantes. 

 

C. Crime contra a humanidade 

 

Consta, por último, imputação por crime contra a humanidade, com base no artigo 7º 

do Estatuto de Roma, em todos os seus itens, o que superaria (pasme o leitor) até mesmo os crimes 

praticados por Hitler. 

  Embora a imputação, no aspecto internacional, refira-se a crimes contra a 

humanidade, pode-se utilizar dos argumentos referentes ao genocídio, que também é crime da mesma 

natureza36. 

  Dessa forma, comparando-se com o genocídio, existe um precedente interno que pode 

ser lembrado. No caso do Massacre de Haximu (índios Yanomamis), no início de agosto de 1.99337, 

quando garimpeiros atacaram os índios, houve, à época, condenação no crime de genocídio, com base 

na Lei nº 2.889/56, além de outros crimes, como contrabando, garimpo ilegal e dano. Inicialmente, a 

condenação da lavra de um magistrado federal fora anulada, por considerar-se que havia imputação 

de crimes de homicídio, da competência do Júri. Porém, acabou prevalecendo o entendimento de que 

se tratou de crime contra a humanidade, crime este que não poderia ser julgado por juiz leigo, como 

acontece no Júri. Afinal, restou absorvida a imputação de homicídio pela de genocídio. Ainda que se 

entenda possível separar as imputações, pois são crimes com objetividade jurídica diversa e sujeitos 

passivos completamente diferentes, um de natureza individual (homicídio) e o outro de natureza 

coletiva (genocídio), o sujeito passivo do homicídio continua sendo alguém em específico. Não existe 

imputação de homicídio e nem de qualquer outro crime que atinge bem jurídico personalíssimo por 

atacado. 

  Aponta o parecer que o governo tentou impedir que medidas de combate ao COVID-

19 fossem tomadas. Mas o que se tem é o contrário, ou seja, que foram tomadas inúmeras medidas 

em apoio aos estados e municípios. Essas ações deveriam ter sido analisadas no parecer, sob pena de 

 
36 Heleno Fragoso inclina-se pela imputação de crime único de genocídio, ainda que com mais de uma vítima: 
¨A pluralidade de vítimas é irrelevante para a configuração do delito, devendo ser levada em conta na medida 
pena. Surge daí, como se percebe, evidente desconchavo em nosso direito, na comparação deste com o crime 
de homicídio, pois neste último a pluralidade de vítimas envolvem sempre concurso de crimes (material ou 
formal). É, portanto, mais grave, nesta hipótese, o homicídio que o genocídio, solução despropositada em que 
não atentaram os que fizeram a L. 28889 e o eminente autor do anteprojeto de CP, que a reproduziu. (Lições 
de Direito Penal, vol. 1, José Bushatsky Editor, 1.976, p.96). 
37 https://agnfilho.jusbrasil.com.br/artigos/188942679/massacre-haximu-o-julgamento-do-crime-de-genocidio-
no-brasil  

https://agnfilho.jusbrasil.com.br/artigos/188942679/massacre-haximu-o-julgamento-do-crime-de-genocidio-no-brasil
https://agnfilho.jusbrasil.com.br/artigos/188942679/massacre-haximu-o-julgamento-do-crime-de-genocidio-no-brasil


se ter conclusão sem análise global da situação, gerando imputações equivocadas. Do ponto de vista 

do direito internacional, o parecer comete equívocos ainda mais evidentes. A começar, chama de 

ataques generalizados e sistemáticos - elementar dos crimes contra a humanidade- decisões jurídicas 

como o veto a disposições da Lei nº 14.010/20 e a propositura da ADI 6464/DF. Essa afirmação destoa 

totalmente do que se entende por “ataque” em direito internacional, como também do que seja 

ataque generalizado e sistemático. 

  Em outra oportunidade, para fundamentar a complementariedade da jurisdição da 

Corte, imputa ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República suposto imobilismo sobre representações 

criminais que se poderiam ter como descabidas. 

  O Direito nasce da realidade fenomênica. Não se procure juridicidade em absurdos, 

em outras palavras. Toda a interpretação começa com o bom senso sobre a realidade. Então admite-

se que alguém eleito democraticamente, dentro de ambiência democrática e regular, em um país sem 

conflitos armados, vai desenvolver um plano adrede para matar em larga escala a própria população 

que o elegeu através de uma doença que ele não criou? Alguém consegue encontrar semelhante 

absurdo como exemplo no mundo? É mais ou menos o seguinte: o Presidente eleito resolveu matar a 

sua população através de uma pandemia que ele não criou, porém, sem que a população perceba o 

seu plano diabólico de assassinato em massa. A motivação...bem, a motivação não integra o dolo, logo 

não deve ser perquirida. Realmente, o argumento é difícil de se compreender. 

  Um país sem tragédias como o nosso, periférico, sem grande destaque geopolítico, 

pode se dar ao luxo de semelhante elucubração e utilizar, sem cerimônia, de um tema que causa pavor 

no mundo inteiro, como os crimes contra a humanidade. Aí fora ninguém ousaria fazê-lo, mas aqui 

não existe pudor para tanto, sobretudo porque não será objeto de comentários na imprensa 

internacional. No entanto, uma afirmação desse tipo, em outros continentes, é levada muito a sério, 

visto que milhões de pessoas foram exterminadas em conflitos étnicos, religiosos, guerras e todo tipo 

de conflito. Falar em crime conta a humanidade, lá fora, é se referir ao que há de mais trágico na 

história humana. Ninguém no mundo ousaria utilizar em vão os seus termos jurídicos, banalizando-os 

em prol de interesses políticos. A distância da nossa realidade com catástrofes vivenciadas em outros 

países, como massacres em Ruanda, o Holocausto dos judeus, o extermínio dos Curdos, o genocídio 

do Khmer vermelho, não deveria nos autorizar a uma aventura como essa. Isso é um desrespeito 

imperdoável, um menoscabo aos grandes sofrimentos da humanidade. 

  Os argumentos impugnados ultrapassam os limites do absurdo, como se verifica na 

seguinte frase extraída do parecer refutado: 

 
Em suma: por meio de sistemáticas ações e omissões, o Governo Bolsonaro 
acabou por ter a pandemia sob seu controle, sob seu domínio, utilizando-a 
deliberadamente como instrumento de ataque (arma biológica) e submissão 
de toda a população. 

 

  Imaginem que o parecer equipara o gerenciamento da pandemia a uma guerra 

biológica38! Uma tal afirmação absurda não se tem o que dizer. Carece de fundamentação jurídica no 

 
38 Vide o Decreto nº 2.977/99: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2977.htm. Decreto nº 7.722/12: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/D7722.htm. Para se informar sobre o que 
se entende por armas biológicas, segue mais uma indicação bibliográfica: 
https://www.icrc.org/pt/doc/resources/documents/misc/5yblc9.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/D7722.htm
https://www.icrc.org/pt/doc/resources/documents/misc/5yblc9.htm


mais extremo nível. O absurdo já começa pelo fato de que o gerenciamento da pandemia para salvar 

vidas, por pior que fosse, e parece que não destoa do que vem sendo feito mundo afora, já é em si 

ação de salvamento do bem jurídico, absolutamente incompatível, por noção mínima de lógica, com 

quem deseja exterminar a própria população. Não é exatamente uma questão jurídica, mas de bom 

senso. 

  Nesse sentido, o parecer combatido ignora conceitos básicos sobre o que seja 

“ataque”, englobando nesse conceito, pasme o leitor, produção legislativa em pleno regime 

democrático, cujos vetos poderiam ter sido derrubados; logo, impunha colocar o Congresso Nacional 

inteiro no parecer, como eventual partícipe por omissão do Sr. Presidente. O conceito de ataque dos 

pareceristas inclui até mesmo a propositura de demandas judiciais. 

  Imaginemos juristas de países que sofreram extermínios de suas populações, 

assassinatos de minorias, estupros coletivos, toda sorte de barbárie, mortandade de milhares em 

frações de segundo, por força de bombardeios, ter que ouvir um grupo de juristas do 3º mundo, 

equiparar pandemia, surgida sem a interferência da vontade humana, à guerra biológica. 

  Convinha ao parecer observar os requisitos para configuração dos crimes contra a 

humanidade, o que se enquadra dentro do conceito de ataque39 “generalizado” e “sistemático”, o que 

os elementos do crime definem como tal, tratado paralelo ao Estatuto de Roma, em que claramente 

se observa que a sua redação não convém à conduta negativa, a não ser em caso de adesão ao 

comportamento POSITIVO de outrem como cúmplice- aider , abetor- tal como se observa do artigo 25, 

“c”, do Estatuto de Roma, ou então na hipótese de responsabilidade de superiores por ausência de 

controle de inferiores hierárquicos ou ausência de repressão dos crimes por eles praticados, como se 

vê das hipóteses do artigo 28 do Estatuto de Roma. 

  Em suma, verifica-se que o Governo Federal não está desenvolvendo um ataque 

generalizado e sistemático contra a população que governa (o que seria totalmente incompatível com 

a normalidade democrática), assim como não inflige qualquer sofrimento à mesma população, ou à 

saúde pública. Pelo contrário, existe notícia de que se estabeleceu inúmeras medidas para financiar a 

ampliação da rede hospitalar, oferta de imunizantes, bem como vem tentando minimizar os graves 

prejuízos econômicos que a pandemia está acarretando. Aspectos de ação de salvamento (conduta 

 
39 Ataque significa ato de violência, conduta positiva de agressão, portanto. 
https://casebook.icrc.org/glossary/attacks#:~:text=In%20international%20law%2C%20%E2%80%9Cattacks%E2
%80%9D,and%20in%20whatever%20territory%20conducted. O conceito é originário do direito internacional dos 
conflitos armados, artigo 49.1 do Protocolo 1 de 1.977: Article 49 [ Link ] -- Definition of attacks and scope of 
application1. "Attacks" means acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence. Esta 
noção se estende ao conceito de crimes contra a humanidade. Isso pode ser visto claramente na definição 
contida nos ¨Elementos do Crime¨, um tratado que detalha o conteúdo do Estatuto de Roma e deve ser utilizado 
pelos intérpretes, porém, solenemente ignorados pelos srs pareristas: : Article 7 Crimes against humanity : 3. 
“Attack directed against a civilian population” in these context elements is understood to mean a course of 
conduct involving the multiple commission of acts referred to in article 7, paragraph 1, of the Statute against any 
civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack. The 
acts need not constitute a military attack. It is understood that “policy to commit such attack” requires that the 
State or organization actively promote or encourage such an attack against a civilian population 
(https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-
45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf). O conceito, como visto, é absolutamente incompatível com 
omissão. O que pode acontecer é comportamento negativo diante de um ataque realizado. Isso resulta da 
própria ordem natural das coisas. Como alguém atacaria por omissão? 



positiva, em sentido contrário à lesão jurídica da vida e integridade física) contra a pandemia deveriam 

ter sido enfrentados no parecer, antes de se concluir pela omissão. 

  É nessa segunda parte, quanto aos efeitos econômicos da pandemia, que residem 

muitos dos questionamentos que partem dos que torcem a favor do vírus. Na verdade, o que se nota 

em muitos casos é a intenção velada de suspensão das atividades econômicas, o que conduzirá à 

derrocada econômica do país, que vinha se recuperando de desastrosas administrações, marcada pelo 

mais extenso caso de corrupção que o mundo já conheceu, levando à cadeia o ex-Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva e inúmeros outros políticos e empresários. 

  Mas chama a atenção que os inúmeros absurdos cometidos contra a população, como 

as restrições ao direito de ir e vir, impostas por estados e municípios, fechamento de comércio, até 

mesmo prisões de comerciantes e ambulantes, não tenha despertado a preocupação dos senhores 

pareceristas, sem falar nos prováveis atos de corrupção atualmente investigados pelo Ministério 

Público Federal, em supostos desvios de verbas destinadas ao combate da pandemia. Nenhuma 

palavra, mas todos sabemos que corrupção mata. 

 
Brasília – Distrito Federal, 

01 de maio de 2021 – Dia do Trabalhador de Verdade 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS CONSERVADORES 
(ABRAJUC) 

 
 

Assinam conjuntamente os seguintes Advogados 
 
 

Caio de Souza Cazarotto 
OAB/SP 305.280 
 
Carlos Alberto Ferreira Dias  
OAB/RJ 204.238 
 
Cynthia Siqueira de Rezende 
OAB/ES 20.453 
 
Diego de Assis Ferreira 
OAB/RJ 189.399 
 
Fernando Vinciprova dos Reis 
OAB/RJ 117.755 
 
Frieda Melek Gall 
OAB/RJ 150.776 
 
Irani Martins Cardoso Colaço Vergueiro 
OAB/RJ 129.677 
 

Izabela Azevedo do Nascimento  
OAB/SP 430.319 
 
Jacyr Augusto Munhoz Lúcio 
OAB/PR 40.202 
 
Jairo Aparecido Ferreira Filho  
OAB/PR 63.000 
 
João Clemente Pompeu  
OAB/CE 14.615 
 
Júlio Cesar Lima Farias 
OAB/RJ 219.012 
 
Junia Tereza Santana dos Santos Silva  
OAB/RJ 195.687 
 
Maria de Fátima Gonçalves Ramos 
OAB/RJ 60.879 
 



Mariana de Passos lima  
OAB/BA 48.652 
 
Mariel Marley Marra 
OAB/MG 157.240 
 
Matheus Silva Pedroza  
OAB/RJ 216.190 
 
Murilo Pragana Patriota 
OAB/RJ 205.866 
 
Patrícia da Cruz Silva Nascimento   
OAB/RJ 230.747 
 
Paulo Gustavo Saldanha Auler 
OAB/RJ 115.666 
 
Pierre Lourenço da Silva 
OAB/PR 71.416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renato Medeiros Heringer Lisboa 
OAB/MG 137.468 
 
Ricardo Soares Medeiros  
OAB/RJ 106.917 
 
Samuel Pinheiro Maciel  
OAB/RJ 188.117 
 
Simone Souza Ioost 
OAB/RS 112.396 
 
Victor Eduardo Custódio Bartholomeu 
OAB/CE 23.200 
 
Victor Jácomo da Silva  
OAB/RJ 146.899 
 
William Cordeiro da Silva 
OAB/RJ 220.020 


