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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR.  

MD. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE  

  

  

  

  

  

  ELVINO JOSÉ BOHN GASS (Bohn Gass), brasileiro, casado, portador da CI 

nº 8.121.611.792 SSP/RS e CPF nº 125.582.062-49, atualmente no exercício 

do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS e Líder da Bancada do Partido 

dos Trabalhadores, com endereço funcional na Câmara dos Deputados – 

Gabinete 269 – Anexo III – Brasília – DF; GLEISI HELENA HOFFMANN, 

brasileira, casada, atualmente no exercício do mandato de Deputada 

Federal pelo PT/PR e, ainda, Presidente do Partido dos Trabalhadores, 

portadora da CI nº  

3996866-5 – SSP/PR e CPF nº 676.770.619-15, com endereço na Câmara dos 

Deputados, Gabinete 232 – Anexo IV – Brasília/DF; PAULO ROBERTO 

SEVERO PIMENTA, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de 

identidade de 2024323822 – SSP/RS e CPF 428.449.240-34, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com endereço na 

Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados, gabinete 552, anexo IV - 

Brasília/DF e CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI,  brasileiro, divorciado, no 

exercício do mandato de Deputado Federal - PT/SP, portador do RG 

44117827-X, SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 003.980.998-63, com 

endereço funcional na Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso 

Nacional, Câmara dos  
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Deputados, anexo IV, gabinete 808, Brasília- DF, CEP 70160-900, vem à 

presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 127, caput, art. 129, 

incisos I, II e III, todos da  Constituição Federal, também no artigo  

46, III, da Lei Complementar 75/93, ofertar   

  

REPRESENTAÇÃO  

  

em face do General de Divisão Eduardo Pazuello, ex-Ministro de Estado da 

Saúde, brasileiro, estado civil desconhecido, com último domicílio 

conhecido no Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G. 

Brasília, Distrito Federal. CEP: 70.058-900, consoante fatos e fundamentos 

jurídicos adiante delineados.  

  

I – Dos fatos.  

  

Consabido que o Brasil, desde o início de 2020, enfrenta a  

maior crise sanitária da história recente e traz profunda preocupação ao 

mundo face a disparada no número de mortes e infecções por COVID-19, 

notadamente com o ressurgimento de nova variante indiana no país, a cepa 

B. 1. 617, que pode trazer ainda mais risco de contágio à população e 

comprometer todos os esforços até aqui empreendidos para conter o vírus.  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)1, tem  

alertado que o coronavírus cresce de maneira perigosa no país e que a 

terrível situação que atravessamos já representa ameaça aos países 

vizinhos e ao mundo, pois os casos de contaminação não retrocedem e, por 

 
1 https://www.dw.com/pt-br/covid-19-cresce-de-maneira-perigosa-no-brasil-alertaag%C3%AAncia-da-
oms/a-56964380  
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conseguinte, o vírus mantém-se crescente e produzindo dados alarmantes 

de infecções e mortes (já são mais de 450 mil vidas ceifadas)2, pressionando 

ainda mais o já combalido sistema de saúde.   

Aliado a esses graves problemas, a falta de vacina e a  

lentidão no processo de imunização da população (hoje o Brasil ocupa o 58º 

lugar no Ranking global de aplicação de doses) impõe à sociedade o dever 

de observação rigorosa das medidas preventivas de isolamento social e 

cuidados higiênicos recomendados pelas autoridades sanitárias.  

Na contramão de todas essas recomendações e diante do  

caos, o Ex-Ministro e General Eduardo Pazuello, acompanhou e participou 

efetivamente do passeio de motocicletas realizado pelo Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, no último domingo (23/05) no Rio de Janeiro, 

ocasião em que também subiu no carro de som e, junto a outros aliados do 

Presidente da República, promoveu aglomeração, fez discurso sem máscara 

(mesmo sabendo da proibição no Estado), em franca e grave desobediência 

ao Regulamento disciplinar do Exército Brasileiro, instituído pelo Decreto 

4346, de 26 de agosto de 2002, além de cometer crimes comuns previstos 

no Código Penal brasileiro.  

Aliás, a falta de compromisso do ex-Ministro da Saúde e ora 

Representado no enfrentamento à crise provocada pela covid-19, foi e tem 

sido sua marca registrada observada em diversos momentos, seja por 

deixar gestores nos Estados à deriva durante sua passagem pelo Ministério 

da Saúde, seja por frequentar lugares públicos sem máscara, em verdadeiro 

 
2 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/05/24/brasil-chega-a-450-milvitimas-da-
covid-media-e-de-1881-mortos-por-dia-com-curva-apontando-estabilidade.ghtml  

https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
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ato de acinte às milhares de famílias enlutadas pela perda de entes 

queridos.  

A participação do Representado no referido ato, além de  

configurar absoluto desrespeito aos preceitos estabelecidos na Lei 

13.979/2019, que trata das medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

macula e compromete sobremaneira a imagem do Exército Brasileiro, além 

de representar péssimo exemplo à instituição e a todos que dela fazem 

parte.   

Nessa perspectiva, a presente Representação é medida  

que se impõe para que o General e ex-Ministro da Saúde responda, na 

forma da lei, por eventuais crimes e descumprimento de normas 

disciplinares.   

Senhor Procurador-Geral, no exercício das suas altas e  

relevantes responsabilidades constitucionais e morais, os oficiais de mais 

alta patente, no caso versado, um General da ativa, e ex-Ministro da Saúde, 

deve, em razão da patente, observar todas as medidas necessárias para o 

alcance dos resultados pretendidos por esforço comum  no sentido de 

assegurar a todos os cidadãos o direito estabelecido no artigo 196 da 

Constituição Federal, máxime pelo fato de Chefe do Poder Executivo, a 

quem o representado acompanhava, ter forte e inequívoca 

responsabilidade (ao menos deveria)  no combate ao quadro de crise 

atualmente existente na saúde pública.  

Nesse diapasão, a conduta irresponsável e negligente  

adotada pelo Representado contribui sobremaneira para a desestabilização 

da instituição Exército Brasileiro e para o estado de coisas que 
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impossibilitam estancar a grave crise no país, comprometendo a vida e 

saúde de todos.  

 Portanto,  além  de  demandar  o  necessário  

aprofundamento quanto as transgressões disciplinares, o que se espera 

quando da análise desta demanda por esta Procuradoria-Geral de Justiça 

Militar, inclusive na perspectiva de apuração de crimes comuns, pois é o 

que revelam os diversos comportamentos contrários à Lei e à Constituição 

levados a efeito pelo representado, consoante se passa a delinear mais à 

miúde.  

II. Do Direito   

À toda evidência, Senhor Procurador-Geral, temos por  

configurado as transgressões contidas no Regulamento Disciplinar do 

Exército (Decreto 4342/2002), a que deu azo o representado, o que se passa 

a pormenorizar fundamentadamente.  

Consoante se observa, Constituição Federal de 1.988, no  

capítulo dedicado a tratar das Forças Armadas, especificamente em seu 

artigo 142, estabelece que elas são constituídas pela Marinha, pelo Exército 

e pela Aeronáutica, classificando-os como instituições nacionais, 

permanentes e regulares, destinando-se à defesa da pátria, à garantia dos 

poderes constitucionais.   

Nesse prisma, entre as diversas funções constitucionais  

atribuídas aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, estão as funções 

administrativas. Em se tratando de Poder Executivo, destacase a função 

militar, conceituadas como aquelas exercidas por instituições militares 

como Marinha, Exército e Aeronáutica.  

Contidas nessa função e dela intrinsecamente fazendo  
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parte, estão aspectos relevantes que o legislador constituinte houve por 

bem determinar quanto à atividade militar, quais sejam, princípios de 

organização, sendo eles: a hierarquia e a disciplina.  

Assim, a hierarquia e disciplina no exercício da função  

militar não se traduzem em meros postulados de organização e atuação da 

administração pública, pois possuem natureza axiológica e finalística, 

características dos princípios de direito.  

 Além da vinculação da função militar aos princípios da  

disciplina e hierarquia, a atividade apresenta características outras 

inexistentes nas funções e atividades civis, o que reforça a necessidade de 

observância de regime jurídico-funcional diferenciado, a exigir zelo e rigor 

nas condutas levada a cabo por quaisquer daqueles que estejam investidos 

na função militar.   

Nesse prisma, as condutas aqui denunciadas são da mais  

alta graviade, pois, ao participar de ato essencialmente político, 

acompanhando passeio de motocicleta, subindo em palanque, fazendo uso 

da palavra e promovendo aglomerações, o General da ativa Eduardo 

Pazuello cometeu inequívoca transgressão disciplinar, à luz das leis e 

regulamentos que disciplinam o exercício da atividade militar, o que 

demanda rigorosa providência por parte desse órgão Ministerial, sob pena 

de estarmos diante de precedente perigoso e induzir condutas desviantes 

dentro da instituição a que faz parte o Representado.  

Inobstante isso, para fins de perquirir a responsabilização  

do ora Representado, o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), se aplica 

a militares da ativa, da reserva e reformados, e, em seu anexo constante do 

Decreto 4346/2002, estabelece 113 modalidades de transgressões 

passíveis de punição.   
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Destacamos entre elas a transgressão de número 57,  

consubstanciada em "manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem 

que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-

partidária."   

Ora, Senhor Procurador-Geral, não houve em qualquer  

momento informação que o Representado, General Eduardo Pazuello, 

tivesse autorização de seus superiores no Exército para a manifestação 

política em favor do Presidente Jair Bolsonaro, nem se quer crer que tal 

iniciativa estaria acobertado pelo mando da legalidade.  

Da mesma forma, temos ainda as transgressões de nº 01 “faltar 

à verdade ou omitir deliberadamente informações que possam conduzir à 

apuração de uma transgressão disciplinar”; de nº 40 “portar-se de maneira 

inconveniente ou sem compostura”; de nº 42. Frequentar lugares 

incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe; de nº 59 “discutir 

ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre 

assuntos políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado”.  

 Evidente  que  o  propósito  do  regramento,  em  

conformidade com a legislação pátria, é preservar a disciplina militar, 

consubstanciada no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

disposições, o que não se observa nas condutas denunciadas na presente 

representação.   

Excelência, inobstante as transgressões aqui elencadas  

sem prejuízo de outras que por ventura sejam identificadas por essa Douta 

Procuradoria-Geral, temos ainda diversos crimes comuns praticados, em 

tese, pelo Representado, tais como:   “perigo para a vida e saúde de 

outrem” (art. 132-CP), “infração de medida sanitária preventiva” (art. 268-

CP), “emprego irregular de verba ou rendas públicas” (art. 315-CP), dentre 
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outros, o que demonstra, à toda evidência, postura incompatível com a 

disciplina militar e a função de mais alta patente do Exército Brasileiro.  

Nesse contexto, a presente Representação tem lugar para  

ver apurado os fatos e processado o Ex-Ministro da Saúde, pois, de clareza 

meridiana que, o Representado de maneira livre e consciente trilhou o 

caminho da ilegalidade e da indisciplina, descurando-se das suas 

responsabilidades constitucionais e legais, perfilhando-se em sintonia com 

as práticas deletérias e atentatórias à instituição Exército, as Forças 

Armadas e a própria sociedade que clama pelo fim da pandemia em nosso 

país e não tolera mais atos deliberados de aglomeração.   

  Assim, como se demonstra Senhor Procurador-Geral, os fatos mostram de 

forma muito clara e inequívoca a intenção deliberada do representado, ao 

participar de ato político contrariando normas disciplinares e de saúde 

pública, manchando a imagem da instituição a que pertence, colocando em 

risco a sua vida e a de dezenas de pessoas em sua volta, como se observou 

no noticiário.  

A outro giro, não há até o momento qualquer providência  

tomada pelo Comando do Exército, a quem cabe aplicar sanção disciplinar, 

no sentido de afastar o Representado das suas funções para que se proceda 

a apuração das condutas de maneira isenta e com a lisura que os graves 

fatos demandam. Aliás, a grande imprensa tem noticiado que o Comando 

da instituição estaria sofrendo interferências indevidas do Presidente da 

República para não divulgar qualquer providência tomada em relação a 

caso, o que representaria condenável ingerência, restando ainda mais 

razões para que este órgão Ministerial aprofunde de maneira isenta 

apuração a ser conduzida.  
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  Ora, todo o proceder do Representado no triste e lamentável episódio do 

Rio de Janeiro, fere indubitavelmente os princípios mais comezinhos de 

civilidade e convivência em sociedade.   

Não é possível se admitir como natural condutas  

carregadas de desvalor, ausência de humanidade e atentado contra a 

dignidade das pessoas que lutam diariamente para contribuir com a 

redução dos índices de contaminação por COVID-19, muitas vezes 

colocando em risco a própria vida, sacrificando-se no deslocamento de casa 

para o trabalho e na realização de outras atividades essenciais, enquanto 

figuras públicas, esclarecidas, desdenham da lei, sem qualquer pudor e sem 

resposta punitiva do Estado, o que causa imensa indignação a todos.  

 Excelência, qualquer pessoa comum e com o menor senso de  

responsabilidade há de partilhar desse mesmo sentimento, pois a conduta do 

Representado atinge até mesmo a honradez exterior e o seu próprio respeito. A 

imagem das instituições públicas, notadamente a do Exército Brasileiro, ficam, 

por consequência de posturas como a observada no comportamento do 

Representado, abaladas e faz crescer na população a sensação de desalento e 

incredulidade.  

 Aceitando-se o comportamento irresponsável, negligente,  

indisciplinado e ilegal retratado nesta Representação e deixando-se de 

investigar os graves fatos ocorridos, restará ao povo apenas o conformismo 

com a consolidação de um novo normal anormal e imoral a corroer a as 

instituições regramentos sociais em prejuízo do conjunto da sociedade 

brasileira.  

A gravidade dos fatos aqui relatados é tamanha que, em  

tese, como dito alhures, configura diversos ilícitos penais, que devem ser 

sindicados na esfera legal competente.   



10  
  

  A esse respeito, vale relembrar a lição de Rui Barbosa, que, partindo de 

um dos escritos do Padre Manuel Bernardes acerca da ira, dela tratou como 

indignação:  

‘Quem, senão ela, há de expulsar do templo 

o renegado, o blasfemo, o profanador, o simoníaco? 

Quem, senão ela, (há de) exterminar da ciência o 

apedeuta, o plagiário, o charlatão? Quem, senão ela, 

(há de) banir da sociedade o imoral, o corruptor, o 

libertino? Quem, senão ela, (há de) varrer dos serviços 

do Estado o prevaricador, o concussionário, o ladrão 

público? Quem, senão ela, (há de) precipitar do 

governo o negocismo, a prostituição política, uma 

tirania? (Rui Barbosa – 1849-1923).” (g.n.)  

  

  A sociedade brasileira requer providências urgentes dessa Procuradoria-

Geral de Justiça Militar para que práticas da espécie sejam definitivamente 

expurgadas da vida política e social da nação.  

  Não se pode compactuar com aqueles que alçados à mais alta patente do 

Exército Brasileiro, passam a vilipendiar a instituição que deveria dignificar 

na nobre missão de servir a pátria, fazendo das suas prerrogativas 

constitucionais caminhos para a realização de seus desejos e objetivos 

pessoais ou de terceiros, em detrimento da sociedade brasileira e das 

instituições.   

    Configurado, como se demonstra, a prática de infrações  

disciplinares e outros ilícitos penais levado a efeito pelo representado, resta 

a esta Procuradoria-Geral, com a confiança que lhe é depositada pelo povo 

brasileiro, adotar todas as medidas necessárias para apurar, com o rigor 
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que a situação requer, as condutas do representado acerca do evento 

político que participou no Rio de Janeiro em companhia do Presidente da 

República, que redundaram na inobservância do regramento disciplinar e 

cometimento dos demais ilícitos comuns. É o que desde já se REQUER.  

  

III – Do Pedido.  

  

    Face  ao  exposto  e  considerando-se  todas  as 

argumentações elucidativas alinhavadas na presente Representação, 

REQUER-SE: i) o acolhimento integral da presente representação, pois, 

restam configurados, em face das inúmeras e irrefutáveis evidências 

quanto  às  condutas  disciplinares  e  ilícitos 

 praticados  pelo representado, mormente pelas graves infrações 

disciplinares previstas no anexo I do Decreto 4.342/02, ii) a apuração 

rigorosa das condutas com vistas a aplicação das sanções cabíveis  e a 

responsabilização do Senhor General e Ex-Ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, para que, ao final, se possibilite as sanções cabíveis à espécie, iii) 

seja remetida cópia da presente representação ao Chefe do Ministério 

Público Federal, afim de que seja perquirida a responsabilidade pela 

prática dos crimes comuns elencados na presente demanda.   

  

Brasília (DF), 24 de abril de 2021.  
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