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KIM PATROCA KATAGUIRI, brasileiro, solteiro, deputado federal, RG nº 40.289.548-4, 
CPF nº 393.134.958-64, residente na Rua Onze de Junho, nº 1.839, Indaiatuba – SP, CEP 

13339-245, endereço eletrônico dep.kimkataguiri@camara.leg.br, titulo de eleitor 
415283410183, zona 1, seção 524, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, por meio de seu advogado 
cuja procuração segue anexa, propor 

 
 

AÇÃO POPULAR 
 

 
Em face do Ministro da Defesa, WALTER BRAGA NETTO, que pode ser encontrado no 

endereço profissional sito à Esplanada dos Ministérios, bloco Q, CEP: 70049-900, 
contatos: (61) 3312- 8525 / 3312-8520, e-mail: ministro@defesa.gov.br Brasília – DF e 
da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 26.994.558/0001-23, cuja sede 
fica no Distrito Federal, pelo que passa a ser exposto: 
 
 
 

I - DOS FATOS 
 

 
Como é de conhecimento geral, em razão de  medida cautelar concedida pelo Ministro 

Benjamin Zymler, o Tribunal de Contas da União determinou ao Ministério da Defesa 
(Comando da Aeronáutica, no Comando do Exército e no Comando da Marinha) a 

informar a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais militares em todo país. 
 

Isso porque o Brasil vive um colapso no sistema de saúde em razão da pandemia do 
coronavírus e não tem leitos para atendimento aos cidadãos doentes.  
 
Diante da determinação do TCU, as Forças Armadas disponibilizaram planilhas que 
demonstram que há muitos leitos disponíveis, exclusivamente à espera de militares e 
de seus familiares. Tais leitos são tanto de enfermarias quanto de UTIS, com algumas 
unidades chegando a ter 85% (oitenta e cinco) por cento de vagas disponíveis.  
 
De acordo com reportagem da Folha de São Paulo 1 a Aeronáutica listou que de 27 
unidades de saúde, 14 têm leitos reservados a pacientes com Covid-19. Em quase todas 
não há vagas em UTIs, que estão lotadas. Mas a UTI do Hospital de Aeronáutica de 
Recife, tem a ocupação é de 71,43%. 

 
1 Fonte: 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?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa  

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?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
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?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
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?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa


 
Quanto aos leitos de enfermaria, apenas três teriam 100% de ocupação. Em outras seis, 
o índice é de 50% ou menos. São os casos dos esquadrões de saúde de Guaratinguetá 

(SP), Curitiba (PR), Natal (RN) e Lagoa Santa (ES), com ocupação inferior a 25%. 
 

A ocupação dos leitos clínicos para Covid-19 no Hospital de Aeronáutica de Canoas (RS) 
estava em 41,67%. No Hospital de Aeronáutica de Manaus, em 50%. 
 

Já o Exército divulgou a disponibilidade geral de leitos, não apenas para Covid. Segundo 
ele, 23 unidades de saúde têm 366 leitos, um terço do total. Em 14 delas, a ocupação 
geral é de 50% ou menos. 

As maiores ociosidades, segundo planilha do Exército, estão no Hospital de Guarnição 
de Florianópolis (ocupação de 13%), no Hospital Geral de Curitiba (19%), no Hospital de 
Guarnição de Marabá (PA) (22%) e no Hospital Geral de Juiz de Fora (MG) (26%). 

No caso das UTIs, há um cenário de superlotação. Dezenove hospitais militares do 
Exército oferecem 217 leitos, e apenas três não têm 100% ou mais de ocupação geral.  

No Hospital de Guarnição de Marabá, há duas vagas e as duas estão livres, segundo o 
Exército. No Hospital Militar de Área de Manaus, a ocupação geral é de 33%; há seis 

leitos ativos para pacientes com Covid-19. E no Hospital de Guarnição de Porto Velho, 
há quatro vagas, todas livres. 

Diante desse cenário e considerando o colapso da saúde no Brasil em razão da 
pandemia, todos os meios disponíveis de acesso à saúde devem ficar à disposição da 
população brasileira. Como será visto, é uma afronta aos direitos fundamentais 

esculpidos na Constituição Federal a reserva de vagas, financiadas com recursos 
públicos, para determinados setores da sociedade, como será visto adiante.  

 
 

II - DO DIREITO  
 

O direito à saúde, como se sabe, intrinsecamente ligado ao direito à vida. Não é 
necessário fazer maiores digressões teóricas quanto a isto. 

 O fato é que a Constituição Federal prevê o direito à saúde em dois momentos: no art. 
6°, e na 

parte em que trata da estruturação do sistema único de saúde, dentro do sistema de 
seguridade social. Ainda, como dito, trata implicitamente do direito à saúde quando 

garantir, no art. 5°, o direito à vida. 
 

A Constituição Federal não trata do direito à saúde apenas para estruturar o sistema 

único de saúde. Ela também trata do direito à saúde como um direito social mais amplo, 
que extravasa as disposições referentes à estruturação do sistema único. 

 



É claro que, ao mencionar a saúde como direito social em seu art. 6°, a Constituição é 
um tanto quanto vaga. Cabe ao Poder Executivo implementar o direito à saúde por meio 
de políticas públicas.  

 
 

Como dito alhures, diversos leitos de saúde (enfermarias e UTIs) dos hospitais das forças 
armadas estão sem utilização, enquanto o Sistema Único de Saúde (SUS) está em total 

colapso. Hoje (06/04/2021), por exemplo, 4.211  (quatro mil, duzentas e onze) vidas 
foram perdidas2, muitas delas em razão da falta de assistência em saúde, que poderia 

ser minimizada com a disponibilização das unidades de saúde das forças armadas.  
 

Além disso, é inegável que tais unidades pertencem à Administração Pública, mesmo 
que sejam parcialmente custeadas com recursos privados dos militares e de seus 

dependentes. Sendo assim, devem, urgentemente, serem disponibilizadas à toda 
população brasileira. 

 
Medida contrária confronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, da isonomia e, especialmente, do acesso à saúde de formar universal. 
Vejamos: 
  

“Art. 196. 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.”  
 

 
Outro ponto que merece destaque é que a Lei 13.979/2020 confere a prerrogativa da 

Administração Pública de requisitar bens e serviços para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, verbis: 

 
 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades 
poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, 
as seguintes medidas: 
(...) 
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

 
 
Já o §7º desse artigo estende a previsão para o Ministério da Saúde e os gestores locais 
de saúde: 
 

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

 
2 Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/06/brasil-bate-marca-de-4-mil-
mortes-por-covid-registrados-em-um-dia-e-soma-3376-mil-na-pandemia.ghtml  

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/06/brasil-bate-marca-de-4-mil-mortes-por-covid-registrados-em-um-dia-e-soma-3376-mil-na-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/06/brasil-bate-marca-de-4-mil-mortes-por-covid-registrados-em-um-dia-e-soma-3376-mil-na-pandemia.ghtml


I – pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII 
do caput deste artigo; 
II – pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo 

Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI 
do caput deste artigo; 

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV 
e VII do caput deste artigo. 

 
 

Diante disso, por ter previsibilidade legal, cabe ao Ministério da Defesa, Exército, 
Aeronáutica e Marinha a oferta, à população civil, de leitos destinados a pacientes com 

Covid-19 em unidades militares de saúde. 
 

Portanto, é imprescindível que os hospitais militares devem fazer convênio com o SUS 
para ampliar atendimentos à população durante essa fase mais crítica da pandemia, 

quando há um colapso generalizado das redes públicas de saúde nos estados. 
 

Diante desse ato simplesmente grotesco, que atenta às escâncaras contra o texto  
constitucional.  
 
Enfim, o povo brasileiro está sendo condenado por conta do egoísmo do Ministério da 
Defesa, inépcia esta que é cristalizada neste ato grotescamente inconstitucional. 
 
Dessa forma, acreditamos que todos os requisitos para a ação popular estão 

preenchidos: 
 

a) Há legitimidade ativa (o Autor é eleitor e, portanto, cidadão), 
b) Houve ato lesivo aos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal 

(isonomia, dignidade da pessoa humana e acesso à saúde) 
 

Por fim, entendemos que é o caso da concessão da tutela de urgência. É quase 
desnecessário arguirmos que existe o perigo na demora, já que, diariamente, centenas 

de brasileiros morrem em função da pandemia, especialmente em razão da falta de 
leitos de saúde.  
 
Quanto à probabilidade do direito, entendemos que ela é evidente, já que enquanto os 
leitos não estiverem disponíveis, mais vidas serão ceifadas pelo coronavírus, o que 
afronta o direito à saúde previsto no art. 6º da Constituição Federal. 
 
 
III - DAS PROVAS 
 
Juntamos as únicas provas que temos, que são as reportagens da imprensa. A Lei de 
Ação Popular, porém, permite que o Autor popular peça ao Réu ou a outras entidades a 
juntada de documentos. 

Assim, pedimos à União, nos termos do art. 7º, I, b da Lei 4.717 de 1965, que junte os 
seguintes documentos: 



 
a) qualquer decisão ou relatório, oriundo do Ministério da Defesa; 
b) qualquer parecer, em especial se proveniente da AGU, que dê embasamento 

jurídico ao ato. 
c) Qualquer documento encaminhado ao Tribunal de Contas da União, em razão da 

determinação constante no processo TC -  008.992/2021-5;  
 

 
IV – DO PEDIDO 

 
 

Ante o exposto, pede-se: 
a) Concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a liberação dos leitos 

das Forças Armadas à população brasileira.  
b) intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste em todo 

o processo; 
c) citação do Ministro da Defesa, por oficial de Justiça; 

d) citação da União, por oficial de Justiça, nos termos do art. 35 da Lei 
Complementar 73; 
e) Determinação para que a União junte aos autos os documentos mencionados nesta 
petição, referentes aos leitos disponíveis das Forças Armadas; 
f) No mérito, que seja determinado que os leitos dos hospitais das forças armadas sejam 
disponíveis para a população civil. 
 

 
Dá-se à causa o valor simbólico de R$1.000,00. 

 
As intimações devem ser feitas em nome de Rubens Alberto Gatti Nunes, inscrito na 

OAB/SP sob o nº 306.540, sob pena de nulidade. 
 

Deixa-se de recolher custas em função da imunidade prevista no art. 5º, LXXVII da 
Constituição Federal. 

 
 

De São Paulo para Brasília, 06 de abril de 2021 
 
 

Rubens Alberto Gatti Nunes 
OAB/SP 306.540 

 


