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Exmo. Sr. Procurador- Geral da República 

 

 

 

O CIDADANIA, partido político, com sede na SCS, Quadra 07, Bloco A, Ed. 

Executive Tower, salas 826/828, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 

29.417.359/0001-40, por seu Presidente Nacional, Roberto João Pereira Freire, 

vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., no exercício do direito 

constitucional de petição (Art. 5º, inciso XXXIV, ‘a’), oferecer a presente 

REPRESENTAÇÃO em face de Eduardo Pazuello, Ministro de Estado da 

Saúde, o que faz pelos fatos e fundamentos adiante expostos: 

 

O Brasil inteiro, talvez o mundo, vem acompanhando, com angústia, a grave 

situação vivida pela população de Manaus/AM, causada pela pandemia da 

Covid-19, agora agravada de forma severa e dramática pelo 

desabastecimento de oxigênio nos hospitais e unidades de saúde da 

cidade, que, diga-se de passagem, atendem à população de todo o Estado do 

Amazonas. Na imprensa pululam tristes notícias de pessoas que morreram por 

falta de oxigênio – asfixia –, fato que é público e notório.  

 

Já havia indícios de que a situação catastrófica acima retratada era 

consequência, em grande parte, da gestão incompetente e claudicante do 

representado à frente da pasta da Saúde. Tal suspeita agora se confirma. 

 

Segundo matéria da revista Época – que se encontra disponível no link 

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/procurador-do-am-diz-que-ministerio-da-

saude-foi-alertado-quatro-dias-antes-sobre-falta-de-oxigenio-24839277 – o 

procurador da República Igor da Silva Spíndola teria afirmado ontem (dia 

14/01/2021) que o Ministério da Saúde fora alertado há pelo menos quatro 

dias de que faltaria oxigênio nos hospitais de Manaus. No entanto, 

nenhuma medida preventiva foi adotada pelo Ministério da Saúde, 

permanecendo a pasta comandada pelo representado inerte, aguardando 

o caos que era anunciado.        
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Caso venham a se confirmar tais informações, é plausível cogitar-se do crime 

de prevaricação (Art. 319 do Código Penal) por parte do Ministro da Saúde, 

ora representado, bem como de seus auxiliares. Além disso, pode estar 

caracterizada, também, a prática de ato de improbidade administrativa (Art. 

11, II, da Lei nº 8.429/1992), na medida em que teriam deixado de praticar, 

indevidamente, ato de ofício.  

 

Trata-se de uma questão gravíssima, tendo em vista as terríveis consequências 

humanitárias e até mesmo civilizatórias do quadro apocalíptico vivido pela sofrida 

população amazonense. 

 

Ante o exposto, considerando a competência da Procuradoria Geral da 

República para promover a responsabilização penal de Ministros de Estado, 

requer a V. Exa. a adoção das devidas providências, no sentido de investigar 

os fatos e adotar as providências cabíveis em face do representado e de seus 

auxiliares.  

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

Roberto João Pereira Freire 

Presidente Nacional do CIDADANIA 

 

 


