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Ofício nº 32/2021 

 
Brasília, 07 de abril de 2021.  

 
 
 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. Carlos Alberto Vilhena 
Subprocurador-Geral da República - Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) 
 
 
Assunto: Solicita apuração sobre a reserva de leitos em hospitais das Forças Armadas, 
diante do colapso do sistema de saúde.   
 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Federal dos Direitos do Cidadão,  

 
Nós, Deputadas e Deputados da Bancada do PSOL subscritores do presente ofício, 

dirigimo-nos a V. Exa, respeitosamente, para solicitar a apuração e recomendações 

acerca da reserva de leitos em hospitais das Forças Armadas, diante do absoluto 

colapso do sistema de saúde pela pandemia de COVID-19. 

 

1. Em plena crise pandêmica no país, enquanto o povo brasileiro está de luto pelas 

quase 332 mil mortes decorrentes da pandemia do novo coronavírus, além dos 

mais de 12 milhões de casos confirmados1. O país vem assistindo perplexo o 

descaso e a incompetência com a saúde pública protagonizada pelo próprio 

Presidente da República e pelo Ministério da Saúde.  

 

2. Ontem, seis de abril de 2021, é um triste recorde para os brasileiros – e para o 

mundo: o Brasil superou a marca de 4 mil mortes por Covid-19 em 24 horas.2 A 

crise nacional, que acumula centenas de milhares de mortes, está marcada pela 

má gestão do Ministério da Saúde e do Governo Federal como um todo, 

responsáveis pelo aumento exponencial do número de mortes diárias no país. A 

falta de leitos e itens básicos, como oxigênio, são exemplos brutais desta crise.  

 
3. Matéria publicada pela Folha de São Paulo3, revelou – a partir de dados oriundos 

 
1Disponível em: https://covid19.who.int/.  
2Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/brasil-ultrapassa-4000-
mortos-por-covid-em-um-so-dia-numero-dobrou-em-menos-de-um-mes.shtml.  
 
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/hospitais-das-forcas-armadas-

https://covid19.who.int/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/brasil-ultrapassa-4000-mortos-por-covid-em-um-so-dia-numero-dobrou-em-menos-de-um-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/brasil-ultrapassa-4000-mortos-por-covid-em-um-so-dia-numero-dobrou-em-menos-de-um-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/hospitais-das-forcas-armadas-reservam-vagas-para-militares-e-deixam-ate-85-de-leitos-ociosos-sem-atender-civis.shtml
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de determinação do Tribunal de Contas da União – informações preocupantes 

sobre a ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 nos hospitais militares: 

em meio a um cenário de filas em UTIs e caos na saúde, as planilhas mostram 

que as Forças bloquearam leitos à espera de militares em enfermarias e UTIs e 

que há unidades com até 85% de vagas ociosas. O Exército afirmou que seu 

sistema é voltado aos militares, sem dizer se abriu alguma exceção a civis. A 

Aeronáutica pediu mais tempo para responder. 

 

4. Destaca-se que, enquanto as Forças Armadas bloqueiam leitos em seus 

hospitais, brasileiros de todas as partes sofrem com o colapso generalizado da 

saúde. Em São Paulo, a ocupação de UTI-Covid em cidades do interior paulista 

passa de 100%4.  Dezesseis estados e o Distrito Federal também estão com o 

sistema de saúde em colapso – Mato Grosso do Sul e Rondônia não têm vagas 

de UTI5.  

 
5. A gestão dos leitos dos hospitais militares tem sido criticada por trabalhadores 

da área da saúde. De acordo com a sanitarista e vice-presidente da Abrasco 

(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), Bernadete Perez6: “Não tem 

cabimento transferir doentes sem utilizar toda a capacidade instalada, ainda 

mais durante uma epidemia com restrição de mobilidade. Todo leito das Forças 

Armadas - bancadas com recurso público - tinha de ser disponibilizado para a 

população” 

 
6. Nossa Constituição da República prevê que a “saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Para tanto, a Constituição da República instituiu um sistema único de ações e 

serviços públicos de saúde através de rede regionalizada e hierarquizada 

organizada de acordo com, dentre outras, a diretriz de atendimento integral 

(art. 198, inciso II).  

 
7. Em tempos de pandemia do “novo coronavírus”, hospitais abarrotados, escalada 

nas mortes e sociedade fraturada, é preciso rememorar que a dignidade da 

pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

 
reservam-vagas-para-militares-e-deixam-ate-85-de-leitos-ociosos-sem-atender-civis.shtml.  
4 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/03/sp-ocupacao-
de-uti-covid-do-sus-em-cidades-do-interior-passa-dos-100.htm.  
5 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/22/16-estados-e-o-df-estao-em-colapso-
na-saude-ms-e-ro-nao-tem-mais-vagas-de-uti.  
6 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/11/am-hospitais-
militares-ignoram-fila-e-60-de-leitos-para-covid-ficam-vagos.htm.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/hospitais-das-forcas-armadas-reservam-vagas-para-militares-e-deixam-ate-85-de-leitos-ociosos-sem-atender-civis.shtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/03/sp-ocupacao-de-uti-covid-do-sus-em-cidades-do-interior-passa-dos-100.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/03/sp-ocupacao-de-uti-covid-do-sus-em-cidades-do-interior-passa-dos-100.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/22/16-estados-e-o-df-estao-em-colapso-na-saude-ms-e-ro-nao-tem-mais-vagas-de-uti
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/22/16-estados-e-o-df-estao-em-colapso-na-saude-ms-e-ro-nao-tem-mais-vagas-de-uti
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/11/am-hospitais-militares-ignoram-fila-e-60-de-leitos-para-covid-ficam-vagos.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/11/am-hospitais-militares-ignoram-fila-e-60-de-leitos-para-covid-ficam-vagos.htm


CÂMARA DOS DEPUTADOS 
LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 

 

3 

 

inciso III, da Constituição) e que é objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária (art. 3º, inciso I, da 

Constituição).  

 
8. É inaceitável, no Estado Democrático de Direito, que recursos públicos que 

poderiam ser destinados ao combate à pandemia fiquem ociosos em meio à 

pandemia. Diante de tão severa crise sanitária, que escara desigualdades 

socioeconômicas e étnico-raciais, é indispensável que os leitos públicos sejam 

utilizados, dentro de critérios técnicos, para toda população. Em respeito ao 

Direito à saúde de milhões de brasileiros, é fundamental que os poderes 

constituídos investiguem o caso e proponham medidas concretas para 

disponibilizar os leitos para a população.  

 
9. De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é 

função essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do 

Estado Democrático de Direito.  À Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 

que possui a atribuição para atuar no caso tratado em tela, cabe dialogar e 

interagir com órgãos de Estado, instando os poderes públicos para a proteção e 

defesa dos direitos individuais indisponíveis, coletivos e difusos. 

 
10. Pelo exposto, contamos com o apoio de V. Exa., em defesa da Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil, do direito à saúde e da dignidade da 

pessoa humana, para determinar a verificação dos fatos relatados no presente 

ofício e garantir a apuração das responsabilidades e dos demais envolvidos 

nesta questão. Da mesma forma, que esta Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão proponha, com urgência, a expedição de recomendação às respectivas 

Procuradorias da República, ou qualquer outra instância cabível, para que tome 

todas as medidas judiciais e extrajudiciais com o objetivo de determinar a 

utilização dos leitos militares disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para toda 

a população.  

 

Respeitosamente,  
 
 
 

 
                                                             
                                                                           Talíria Petrone 
                                                                            Líder do PSOL 
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