
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública

 TC 008.992/2021-5 
Tipo: Representação 
Unidades jurisdicionadas: Ministério da 
Defesa; Comando da Aeronáutica; Comando 
do Exército; Comando da Marinha. 
Representante: SecexDefesa 
Advogado ou Procurador: não há 
Interessado em sustentação oral: não há 
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INTRODUÇÃO 
1. Trata-se de representação formulada pela SecexDefesa para apurar possíveis 
irregularidades relacionadas com a não divulgação e a não disponibilização à população civil de 
leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva (UTI) vagos nas organizações de saúde militares, 
durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional iniciado em 
fevereiro de 2020 (Lei 13.979/2020). 
HISTÓRICO 
2. O processo foi autuado mediante despacho do Secretário de Controle Externo da Defesa 
Nacional e da Segurança Pública (peça 4), com base nos elementos comprobatórios que se 
encontram à peça 1 deste processo. 
3. Posteriormente, análise realizada pela SecexDefesa (peças 6-8) chegou às seguintes 
conclusões: 

68.  Diante de todo o exposto, verifica-se que a situação calamitosa que vive o sistema de saúde 
brasileiro, seja público ou privado, demanda a adoção de medidas visando ampliar o 
atendimento hospitalar disponível à população. 

69.  As organizações militares de saúde, órgãos públicos financiados com recursos da União, 
possuem estruturas físicas e pessoal que permitiriam o atendimento a uma gama ampla de 
pacientes, todavia têm limitado a sua atuação às necessidades dos militares sob a justificativa de 
que o sistema é parcialmente financiado por recursos privados, sem haver informação ampla 
sobre a ocupação e disponibilidade de leitos de UTI. Os recursos destinados pela União a este 
sistema são vultuosos. 

70.  Dúvidas a respeito da real capacidade de atendimento das unidades militares de saúde, 
todavia, não podem ser sanadas sem que seja dada ampla publicidade aos dados a elas 
referentes, motivo pelo qual considera-se premente a necessidade de que seja dada ampla 
publicidade às informações concernentes ao assunto. 

71.  Há previsão normativa para que os recursos disponíveis no sistema de saúde dos militares 
sejam compartilhados com o restante da população por meio da celebração de convênios. A 
adoção de tais instrumentos, todavia, não parece ser muito difundida. 

72.  No caso de recusa no compartilhamento destes recursos, em momento de colapso do sistema 
de saúde disponível à população, seria razoável que o Ministério da Saúde, nos termos previstos 
na Lei 13.979/2020, requisitasse a integração dessas unidades ao SUS, uma vez que tratar-se-ia 
de requisição mais econômica e eficiente do que aquela dirigida a organizações privadas. 

4. Submetida ao relator deste processo, a proposta de encaminhamento elaborada pela 
SecexDefesa foi parcialmente adotada pelo Ministro Benjamin Zymler, que em despacho contido na 
peça 10 decidiu: 
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a) determinar, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU e com 
fundamento no art. 4º, I, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e aos Comandos 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que, no prazo de cinco dias úteis, e em atendimento 
ao artigos 3º, inciso II, da Lei 12.527/2011, adotem as medidas necessárias com vistas a:  

a.1) possibilitar, ao Ministério da Saúde e às secretarias de saúde dos estados da federação, a 
disponibilização diária de dados referentes a cada uma de suas organizações de saúde, 
discriminando o quantitativo total de leitos clínicos e de UTI, bem como a taxa de ocupação de 
cada um, e destacando entre ambos aqueles dedicados ao tratamento da Covid-19 e os de 
atendimento geral;  

a.2) dar ampla divulgação das informações listadas no item anterior à população em geral, 
utilizando, entre outros meios que entender pertinentes, o sítio eletrônico de suas organizações 
de saúde na internet;  

b) determinar, nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Ministério 
da Defesa e dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para, no prazo de cinco 
dias úteis, manifestarem-se sobre os fatos apontados na representação formulada pela Secretaria 
de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), especialmente 
quanto à necessidade de ampla divulgação e publicidade da taxa de ocupação dos leitos 
hospitalares de suas organizações de saúde vinculadas, alertando-os quanto à possibilidade de o 
Tribunal vir a referendar a cautelar determinada por meio do subitem anterior, caso não seja 
apresentada manifestação ou esta não seja acolhida;  

c) determinar, nos termos do art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, e com fundamento no 
art. 4º, I, da Resolução TCU 315/2020, a oitiva prévia do Ministério da Saúde, para, no prazo de 
5 dias úteis, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação formulada pela 
SecexDefesa, especialmente quanto ao uso da previsão contida no art. 3º, inciso VII, da Lei 
13.979/2020 como fundamento para a requisição de vagas de leitos disponíveis no sistema de 
saúde militar, alertando-o quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar a adoção da 
medida, caso não seja apresentada manifestação ou esta não seja acolhida;  

d) realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, aos Comandos da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, para que, no prazo de cinco dias úteis, encaminhem a este tribunal as 
seguintes informações:  

d.1) distribuição percentual de financiamento dos seus sistemas de saúde, entre recursos 
próprios (advindos das contribuições dos usuários e das coparticipações nos atendimentos 
realizados) e recursos do orçamento da União, para o exercício de 2020;  

d.2) total de usuários/beneficiários dos sistemas de saúde, discriminando-se os quantitativos 
entre militares da ativa, da reserva, pensionistas e dependentes;  

d.3) total de hospitais com leitos existentes, discriminando-se por organização de saúde o 
quantitativo de leitos clínicos e os de UTI, bem como sua taxa de ocupação, destacando-se os 
leitos para tratamento de Covid-19 e os de atendimento geral;  

d.4) determinar, com fundamento no art. 17, parágrafo 1º, da Resolução TCU 315/2020, ao 
Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que 
encaminhem a este tribunal, no prazo de dez dias úteis, comprovante do atendimento das 
medidas propostas nas alíneas a.1 e a.2; 

5. Assim, foram realizadas as comunicações processuais, tendo as oitivas e diligências 
determinadas sido encaminhadas ao Ministério da Saúde (Ofício 11798/2021 – TCU/Seproc, peça 
19), ao Ministério da Defesa (Ofício 11793/2021 – TCU/Seproc, peça 11), ao Comando da Marinha 
(Ofícios 11795/2021 e 11799/2021 – TCU/Seproc, peças 12 e 14), ao Comando da Aeronáutica 
(Ofícios 11797/2021 e 11801/2021 – TCU/Seproc, peças 13 e 15) e ao Comando do Exército 
(Ofícios 11796/2021 e 11800/2021 – TCU/Seproc, peças 20 e 21), em 18/3/2021. 
6. No dia 23/3/2021, foi apensado a este processo o Ofício N° 7350/AGE/SG-MD, 
elaborado no âmbito da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa (MD), por meio do qual foi 
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solicitada dilação de 10 dias no prazo inicialmente concedido ao MD e aos Comandos para 
atendimento das determinações contidas no despacho do Ministro Benjamin Zymler (peça 29). 
7. A SecexDefesa, ao se manifestar a respeito do pleito, propôs o seu deferimento parcial, 
por meio da concessão de prazo de dois dias úteis para que fossem divulgados dados a respeito da 
ocupação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e de dez dias úteis para o atendimento 
das demais determinações (peças 30-32). 
8. Levada a proposta a exame pelo Plenário desta Corte de Contas em 24/3/2021, o 
Ministro Vital do Rego apresentou declaração de voto em que, dados o momento de emergência 
enfrentado e o perigo da demora no exame do mérito deste processo, propôs (peça 34): 

b) determinar, (...), ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Defesa e aos Comandos da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e sob a 
coordenação centralizada do Ministério da Saúde, tornem disponível para o Sistema Único 
de Saúde (SUS) pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos leitos clínicos e de UTI 
disponíveis nas unidades militares de saúde para pacientes de covid-19, tendo por base a 
disponibilidade de vagas apurada nos próximos 5 (cinco) dias úteis, e considerando, entre 
outros, as demandas estaduais e municipais por necessidade de atendimento médico-hospitalar, 
em estrita observância às disposições legais e normativas aplicáveis, em especial, aquelas 
tratadas nas Leis 8.080/1990 e 13.979/2020, até decisão definitiva desta Corte de Contas ou 
enquanto durar a emergência médica pela qual passa o País; (grifos acrescidos). 

9. Prevaleceu, porém, o entendimento de que seria necessária a obtenção de maiores 
esclarecimentos a respeito do tema antes de adotada decisão de maior envergadura, tendo sido 
prolatado o Acórdão 633/2021 – Plenário, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em 
substituição ao Ministro Benjamin Zymler, que decidiu, no que interessa a esta instrução (peça 33): 

9.1. com fulcro no art. 276, § 1º, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a 
respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo ministro Benjamin Zymler 
por meio do despacho contido na peça 10 destes autos, com a prorrogação dos prazos para seu 
atendimento, consoante transcrito no relatório e voto que acompanham este acórdão; 

9.2. determinar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica, Exército e Marinha 
que, no prazo de 10 dias, informem a este Tribunal: 

9.2.1 a quantidade e localização de leitos clínicos e de UTI que podem ser imediatamente 
disponibilizados à população em geral; 

9.2.2 a quantidade e localização de leitos clínicos e de UTI, existentes nos últimos 24 meses, 
discriminando aqueles utilizados para o tratamento de pacientes acometidos pela covid-19 e os 
demais. 

10. Em 30/3/2021, por meio dos Ofícios 14658, 14659 e 14660/2021 – TCU/Seproc (peças 
39, 40 e 42), foi dada ciência ao Comando da Marinha, ao Comando da Aeronáutica e ao Comando 
do Exército da decisão prolatada. O MD foi informado da decisão em 5/4/2021, por meio do Ofício 
14661/2021 – TCU/Seproc (peça 52). 
11. As respostas recebidas foram sistematizadas na tabela que segue. 

Unidade Jurisdicionada Documentos enviados Peça 

Ministério da Saúde O Ministério da Saúde solicita dilação de prazo, tendo sido 
atendido em seu pleito pelo relator deste processo (peça 74). 

72 

Ofício 7649/AGE/SG-MD encaminha ao TCU a Informação 
17/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU com a manifestação do MD 
acerca dos fatos apontados na representação formulada 
SecexDefesa. 

37 e 38 (repetido 
56) 

Ministério da Defesa Ofício 8506/AGE/SG-MD encaminha cópias INFORME Nº 
10/2021/DIORÇ/DEORF/SEORI/SG, cópia da PORTARIA Nº 8, 
de 13 de janeiro de 2016, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), cópia da PORTARIA CONJUNTA 

47, 48, 49, 50 e 51 
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Nº 5, de 05 de agosto de 2015, da Secretaria de Orçamento Federal 
e Secretaria de Gestão Pública do MPOG e cópia da NOTA nº 
00725/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, de 05 abril de 2021. 
Documentos elaborados no âmbito do Ministério da Defesa a 
respeito da judicialização de leitos de UTI e leitos de internação 
dos hospitais militares das Forças Armadas, incluindo o 
PARECER n. 00256/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, de 14/4/2020 

59 

OFÍCIO N° 9677/AGE/SG-MD encaminha dados solicitados por 
meio do Acórdão 633/2021 – Plenário 

70 e 71 

Ofício nº 33/2SC2/3050 elaborado pelo Comando-Geral do Pessoal, 
responde às demandas formuladas pelo TCU  

55 

Comando da Aeronáutica Lista de leitos do Sistema de Saúde do Comando da Aeronáutica 
(histórico desde 2019) 

58 

Ofício 27-SCCR/CCIEx encaminha documentação produzida pelo 
Departamento-Geral do Pessoal do Exército (DGP), ouvida a 
Diretoria de Saúde (Dirsa) 

46 

Comando do Exército 
Ofício 30-SCCR/CCIEx encaminha dados solicitados por meio do 
Acórdão 633/2021 – Plenário. 

68 

Ofício nº 30-29/CCIMAR-MB encaminha os Ofícios nº 50-59 e 50-
63/2021 elaborados pela Diretoria Geral de Pessoal da Marinha 
(DGPM) 

54 

Comando da Marinha 
Ofício nº 30-31/CCIMAR-MB encaminha dados solicitados por 
meio do Acórdão 633/2021 – Plenário 

69 

12. Por fim, na ocasião da notificação da medida cautelar e das oitivas, foi informado aos 
órgãos militares, bem como ao Ministério da Saúde, que a matéria está sendo objeto de exame no 
âmbito do TCU e poderia resultar em decisão no sentido de desconstituir o ato ou o procedimento 
considerado irregular. Assim, torna-se dispensada a providência prevista no caput do art. 14, da 
Resolução-TCU 315/2020, com fundamento no parágrafo 2º, inciso I, do referido artigo. 
EXAME TÉCNICO 
I – Resumo e informações preliminares  
I.1 – Resumo 
13. Inicialmente, é preciso esclarecer que, apesar de o Ministério da Defesa (MD) ter 
contestado a competência do Tribunal de Contas da União para atuar na temática abordada neste 
processo, esta Corte é competente para fiscalizar qualquer pessoa física, órgão ou entidade que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
União responda e pode assinar prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei (Lei 8443/1992, arts. 5º, inciso I, e 45), podendo emitir determinações e 
recomendações neste sentido (RITCU, art. 250, incisos II e III).  
14. A unidade técnica do TCU, por sua vez, pode representar à Corte diante da existência de 
indícios de irregularidade, já tendo sido constatada e sanada uma irregularidade neste processo, qual 
seja, a falta de transparência ativa por parte do Ministério da Defesa e das Forças Singulares quanto 
à existência e taxa de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva nos sistemas 
militares de saúde. 
15. Em sua argumentação pela não utilização de vagas ociosas dos hospitais militares para 
prestar atendimento à população durante a pandemia de Covid-19, a Conjur-MD apresenta dois 
requisitos para o atendimento: custear o sistema por meio de contribuições e ser militar (ou seu 
dependente). No que se refere à participação de recursos públicos no financiamento dos sistemas de 
saúde, as Forças Singulares informaram que ocorreria no seguinte percentual: Exército – 30,04%; 
Marinha – 47.14% e Aeronáutica – 47%.  
16. Verificou-se nesta apuração, porém, que as estimativas apresentadas pelo MD e pelas 
Forças Singulares a respeito da parcela de recursos públicos que financiaram os seus sistemas de 
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saúde em 2020 não são realistas, uma vez que baseadas apenas nos recursos alocados na Ação 
Orçamentária 2004. 
17. Por meio de levantamento realizado pela SecexDefesa, constata-se que diversas outras 
ações orçamentárias tiveram valores empenhados pelas organizações militares de saúde, a exemplo 
da Ação 21C0 (específica para a pandemia de Covid-19), que contou com empenhos no total de 
124,5 milhões de reais realizados pelas mencionadas organizações.  
18. Ademais, a estimativa apresentada pelas Forças e pelo Ministério da Defesa não 
considera as remunerações dos militares e civis que laboram nessas unidades. No caso do Exército, 
foi possível verificar que de um total de R$ 2,64 bilhões em recursos públicos destinados aos 
hospitais consultados, R$ 1,24 bilhões correspondem aos gastos com pagamento de pessoal ativo, o 
que representa 47% do total.  
19. Assim, de acordo com a estimativa realizada pela SecexDefesa, destacadas no item III, 
foi possível verificar que recursos públicos financiam aproximadamente 78% do sistema de saúde 
da Marinha, aproximadamente 77% do sistema da Aeronáutica, 65% do sistema do Exército e 88% 
dos recursos direcionados ao Hospital das Forças Armadas, subordinado ao Ministério da Defesa. 
Os dados, assim, fragilizam o argumento de que os sistemas seriam custeados predominantemente 
com contribuições de seus beneficiários. 
20. Além disso, verificou-se que entre os beneficiários dos sistemas encontram-se 
servidores civis que possuem vínculo laboral com o Exército e com o MD, o que fragiliza o 
argumento da Conjur-MD de que o atendimento seria exclusivo para militares e seus dependentes e 
de que seria inviável o atendimento de civis nestas instituições, uma vez que não amparados pela 
Lei 6.880/1986 (Estatuto dos Militares).  
21. Apesar de o MD ter apresentado ao TCU a tese de que para a assinatura de convênios 
permitindo que as organizações de saúde militares prestassem assistência à população seria 
necessário que tal medida fosse do interesse das Forças Armadas, o que, no seu entendimento, não 
seria o caso, a análise realizada indica que o interesse a ser atendido pelos atos da Administração é 
o interesse público, que certamente não é alcançado mediante a adoção de ato eventualmente 
antieconômico, representado pela destinação de recursos para a disponibilização emergencial de 
novos leitos de UTI havendo leitos ociosos nas organizações de saúde militares.  
22. No mais, considera-se que não haveria óbices ao atendimento em caráter emergencial, 
temporário e excepcional de civis pelas organizações militares de saúde, por meio de convênios, nos 
casos em que os sistemas de saúde das localidades se encontrarem em colapso, configurando-se na 
situação fática as condições previstas no parágrafo único do art. 20 do Decreto 92.512/86 
(inexistência de organização civil congênere na localidade capaz de prestar o serviço).  
23. Não havendo a celebração de convênios, a utilização do instituto da requisição previsto 
na Lei 13.979/2020 (art. 3º, inciso VII) é medida que se impõe e para a qual o conhecimento a 
respeito da disponibilidade de leitos demonstra-se crucial, motivo pelo qual se verificou a 
necessidade de propor determinações tanto ao Ministério da Saúde a respeito da requisição de 
leitos, quanto ao Ministério da Defesa e às Forças Singulares a respeito do repasse oportuno e 
tempestivo de informações que viabilizem as requisições. 
24. Quanto ao fato de que os membros das Forças Armadas foram classificados como 
profissionais essenciais no combate à pandemia (Lei 13.979/2020, art. 3º-J , §1º, inciso VI), o que 
no entendimento do MD impediria a requisição dos bens militares dedicados à saúde, vale 
mencionar que diversas categorias profissionais receberam a mesma classificação, incluindo 
médicos e enfermeiros que atuam no verdadeiro front da pandemia. Nesta seara, ainda é preciso 
destacar que a Lei 13.979/2020, ao prever a requisição de bens e serviços durante a pandemia de 
Covid-19 (art. 3º, inciso VII), não faz ressalvas ao uso do instituto em relação a bens públicos ou 
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militares. 
25. Assim, não merece prosperar a tese de que bens e serviços essenciais ao combate à 
pandemia não poderiam ser requisitados, até porque não faria sentido a Administração requisitar 
bens e serviços que não fossem essenciais ao combate à pandemia. 
26. Segundo informações repassadas pelo MD e pelos Comandos das Forças, os sistemas 
militares de saúde fornecem assistência médico-hospitalar a 1,34 milhões de beneficiários, dos 
quais 370 mil são militares da ativa. Assim, apenas 27,7% dos beneficiários dos sistemas militares 
de saúde são militares da ativa, restando 72,3% dos beneficiários que são estranhos às atividades 
institucionais da Forças Singulares, o que prejudica o argumento apresentado de que eventual alta 
na demanda por leitos resultaria em comprometimento à realização de atividades de defesa 
nacional.  
27. Neste sentido, não foram apresentadas pelas Forças ou pelo MD quaisquer informações 
que indiquem haver em suas organizações de saúde atendimento prioritário aos militares da ativa, 
em detrimento dos demais beneficiários, para garantir a capacidade de pronto e pleno emprego das 
Forças. Analisando o alegado comprometimento das atividades de defesa nacional sob outra 
perspectiva, vale mencionar que a quantidade de leitos de UTI existentes nas organizações militares 
de saúde representa 0,13% do total de militares da ativa, o que não seria um quantitativo capaz de 
comprometer o emprego das Forças e, consequentemente, colocar em risco a segurança e a 
soberania nacionais. 
28. Decisão a respeito do compartilhamento de leitos de hospitais militares com a 
população em geral, além de considerar o fato de serem financiados majoritariamente com recursos 
públicos e de assegurar o atendimento de direitos fundamentais constitucionais caros à sociedade, 
como o de preservação à vida, de acesso universal aos serviços de saúde e da dignidade da pessoa 
humana, deveria também se pautar pela observância da reciprocidade, uma vez que os militares 
possuem pleno acesso aos demais sistemas de saúde. 
29. Apesar de se reconhecer a contribuição das Forças Singulares no combate à pandemia, 
trata-se de uma entre as diversas atividades essenciais, sendo preciso ponderar que o cumprimento 
de suas missões constitucionais e legais, mediante o uso de mão de obra remunerada pelo Erário e 
de veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos adquiridos com recursos públicos, não torna 
apropriado vislumbrar a possibilidade de compensação por meio da reserva de leitos financiados 
majoritariamente com recursos públicos, não disponíveis a outras categorias profissionais 
consideradas essenciais que também permanecem no desempenho de suas funções durante a crise. 
30. Assim, diante do exposto, no que se refere ao mérito deste processo, propor-se-á:  

a)  com fundamento nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana e aos princípios da economicidade, da supremacia do interesse público e da eficiência, 
determinar ao Ministério da Saúde que adote as medidas necessárias visando o cumprimento do 
disposto no art. 3º, VII, da Lei 13.979/2020 e no art. 15, XIII, da Lei 8080/90, consistente na 
requisição dos leitos clínicos e de UTIs de organizações de saúde militares quando ociosos, para o 
atendimento à população em geral acometida pela Covid-19 e em atendimento a demandas oriundas 
das centrais de regulação de leitos estaduais e distrital, em especial, nos casos em que os sistemas 
de saúde de localidades entrem em colapso pelo excesso de demanda; 

b)  com fundamento nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana e no princípio da supremacia do interesse público, recomendar ao MD e aos Comandos das 
Forças Singulares que adotem as medidas necessárias com vistas à celebração de convênios com o 
Sistema Único de Saúde para o compartilhamento com a população em geral dos leitos clínicos e 
leitos de UTI para tratamento de Covid-19 de suas organizações de saúde, nos casos em que os 
sistemas de saúde das localidades encontrarem-se em colapso;  
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c)  determinar ao MD e aos Comandos das Forças Singulares que as informações 
publicadas em atendimento à determinação contida no item 15.a.2 do despacho do relator deste 
processo sejam disponibilizadas na seção relativa ao acesso à informação dos sítios de internet do 
Ministério e das Forças e dos sítios de internet específicos das organizações militares de saúde, em 
consonância com o caput do art. 8º, da Lei 12.527/2011, que determina a divulgação de dados em 
local de fácil acesso. 

d)  determinar ao MD e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que 
encaminhem a este tribunal, no prazo de dez dias úteis, comprovação do atendimento da medida 
determinada na alínea 15.a.1 do despacho do relator deste processo (disponibilização de 
informações ao Ministério da Saúde e às Secretarias Estaduais de Saúde) e das medidas 
propugnadas nas alíneas b) e c) acima descritas. 
I.2 – Informações preliminares consideradas relevantes 
31. Em 8/4/2020, o Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto da Secretaria-Geral do 
MD, por meio do Ofício 10006/SEPESD/SG-MD, buscou junto à Conjur-MD parecer jurídico 
quanto a eventual decisão judicial determinando que civis infectados pela Covid-19 fossem tratados 
ou internados em hospitais militares (peça 59 p. 1). 
32. A mencionada consultoria, em resposta, emitiu o Parecer 256/2020/CONJUR-
MD/CGU/AGU, de 14/4/2020 (peça 59, p. 3-9), o qual foi encaminhado aos gabinetes dos 
Comandos da Aeronáutica, do Exército e da Marinha (peça 59, p. 27-28).  
33. À época, foram realizadas consultas às Forças Singulares a respeito da existência de 
convênios de unidades militares com o SUS, tendo o Departamento-Geral do Pessoal do Comando 
do Exército informado que apenas o Hospital de Guarnição de Tabatinga e o Hospital de Guarnição 
de São Gabriel da Cachoeira possuíam convênios vigentes (peça 59, p. 83) e a Diretoria-Geral do 
Pessoal da Marinha informado que não celebrou tais instrumentos (peça 59, p. 89). 
34. Considera-se a existência do Parecer 256/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, de 
14/4/2020, pertinente para este processo por demonstrar que, desde abril de 2020, o acesso de civis 
aos recursos disponíveis nos sistemas militares de saúde vem sendo debatido no âmbito do MD. 
II – Da existência de competência do TCU e da SecexDefesa em relação ao tema tratado no 
processo  
II.1 – Informações e argumentos apresentados 
35. No que se refere às competências do TCU e da sua unidade técnica, alega a Conjur-MD 
que ao TCU cabe fiscalizar as ações dos gestores e não exercer direta ou indiretamente a gestão dos 
órgãos públicos, não sendo sua competência avaliar em que medida os hospitais militares poderão 
contribuir com leitos hospitalares (de UTI inclusive), assistência médica, recursos humanos e 
suprimentos necessários ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19 (peça 38, p. 4). 
36. Segundo a Conjur-MD, é preciso verificar e definir as zonas limítrofes em que há 
exercício legítimo de controle entre os poderes ou hipóteses em que há ingerência de modo a 
adentrar à discricionariedade inerente ao Poder Executivo, havendo a necessidade de atentar para a 
separação dos poderes, que, mesmo em tempos de anormalidade, permaneceria latente (peça 38, p. 
5). 
37. No seu entendimento, eventual decisão que determine a internação de pessoas estranhas 
às Forças Armadas nos hospitais militares seria medida que afronta o ordenamento legal de 
assistência médico-hospitalar das Forças Armadas e representa uma interferência/ingerência na 
seara da gestão administrativa (peça 38, p. 5). 
38. Assim, haveria incongruência entre o objeto da representação da SecexDefesa e as 
competências constitucionais e legais do TCU, uma vez que uma determinação de disponibilização 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67947860.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública

de leitos a civis necessitaria de envolver uma ‘fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial’, ainda assim limitada ‘à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas’, conforme caput do art. 70 da Constituição, o que 
no entendimento da Conjur-MD, não seria o caso. Além disso, o objeto da representação não 
coadunaria com as competências estabelecidas nos incisos do art. 71 da Constituição, no seu 
entendimento (peça 38, p. 5). 
39. Segundo a Conjur-MD, não seria qualquer dispêndio de dinheiro público a atrair a 
competência do TCU prevista na Constituição Federal. No seu entendimento, os hospitais militares, 
apesar de receberem verbas públicas, não são similares aos integrantes do SUS e são parcialmente 
custeados com contribuições dos Fundos de Saúde das respectivas Forças – art. 13, inciso II, da Lei 
13.954/2019 (peça 38, p. 5). 
40. Para corroborar o seu entendimento de que o sistema de saúde dos militares é exclusivo, 
menciona decisões da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará nos autos da Ação Civil 
Coletiva nº 103108-53.2020.4.01.3900 e da 21ª Vara Federal do Distrito Federal na ação nº 
1015047-79.2021.4.01.3400, que negaram a civis acesso aos recursos das organizações militares de 
saúde durante a pandemia de Covid-19 (peça 38, p. 5-6). 
41. No entendimento da Conjur-MD, as unidades técnicas do TCU teriam competência para 
representar mediante a presença de indícios de irregularidade ou ilegalidade (arts 235 e 237, inciso 
VI, do RITCU), requisito que não estaria presente nos autos deste processo, que buscaria tutelar 
interesse social e individual indisponível da sociedade, extrapolando as competências do TCU ao 
arvorar-se indevidamente no papel reservado ao Ministério Público pelo art. 127 da Constituição 
Federal e pedindo para o TCU atuar inconstitucionalmente como Poder Judiciário na tutela desses 
direitos (peça 38, p. 9). 
42. No que se refere à divulgação e à publicidade da taxa de ocupação dos leitos dos 
Hospitais Militares, em atendimento à solicitação do TCU, entende a Conjur-MD que estão em 
consonância com o princípio da publicidade e inserem-se nas competências institucionais do 
Tribunal de Contas da União, razão por que devem ser fornecidos pelo Ministério da Defesa e pelas 
respectivas Forças Singulares (peça 38, p. 11). 
II.2. Análise 
43. Inicialmente, considera-se oportuno registrar que a representação formulada pela 
SecexDefesa, com proposta de medida cautelar, ocorre em momento de exceção, ou, nos termos 
expostos na Lei 13.979/2020, em situação de emergência de saúde pública que se agravou desde o 
momento em que foi aprovada a norma, havendo listas de enfermos que aguardam um leito de UTI 
em diversas localidades do país, alguns vindo a óbito antes de receber assistência adequada, 
sofrendo restrições nos seus direitos constitucionais à vida, à dignidade humana e à saúde. 
44. Assim, ciente das suas competências e dos instrumentos de que dispõe, a SecexDefesa 
representou ao TCU com o intuito de que se iniciasse apuração, com direito ao contraditório, já 
exercido pelo MD e pelas Forças Singulares, para verificar a forma como estava sendo conduzida a 
questão no âmbito de unidades jurisdicionadas sujeitas ao controle externo realizado pela 
SecexDefesa, o que não impede o colegiado desta Corte de ampliar o escopo da apuração realizada 
ou de propor nova apuração, o que ocorreu na sessão em que foi prolatado o Acórdão 633/2021 – 
Plenário (peça 33), com a consequente inclusão do item 9.3 na decisão, referente à autuação de 
nova ação de controle quanto à desativação de hospitais de campanha durante a pandemia de Covid-
19. 
45. No que se refere a questionamentos a respeito da presença ou não de indícios de 
irregularidades nos autos deste processo, a documentação juntada e que subsidiou a instrução 
inaugural revelou possível inexistência de requisição pelo Ministério da Saúde, responsável pela 
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direção do SUS no âmbito da União (Lei 8080/1990, art. 9º, inciso I), de leitos ociosos de hospitais 
militares em Manaus/AM durante o colapso do sistema de saúde do Estado em janeiro de 2021. Tal 
fato, associado às eventuais requisições de bens e serviços privados e contratação de novos leitos 
junto à iniciativa privada, pode representar ato antieconômico, vez que havia recursos médico-
hospitalares já parcialmente financiados com recursos públicos ociosos. 
46. Ademais, importa destacar que o MD e as Forças Singulares passaram a divulgar 
informações a respeito da taxa de ocupação de leitos de suas organizações de saúde militares 
financiadas com recursos públicos, que previamente não estavam sendo disponibilizadas, 
contrariando o seu dever de transparência ativa previsto na Lei 12.527/2011, art. 8º, após 
manifestação desta Corte sobre o tema nos autos deste processo. 
47. Assim, independentemente da decisão de mérito que venha a ser proferida neste 
processo após análise das informações fornecidas, no que se refere ao acesso de civis aos leitos das 
organizações militares de saúde, já ficou evidenciado que havia no âmbito do MD e das Forças 
Singulares conduta a ser regularizada. A irregularidade apontada pela SecexDefesa, vale lembrar, 
foi referendada pelo relator deste processo (peça 10) e posteriormente pelo Plenário do TCU 
(Acórdão 633/2021 – Plenário, peça 33). 
48. No mais, quanto à jurisdição do TCU, a Lei 8443/1992, em seu art. 5º, inciso I, submete 
à jurisdição da Corte qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda.  
49. Adicionalmente, no que se refere à competência do TCU para interferir quando 
necessário para evitar a prática de atos antieconômicos ou ineficientes, constam as seguintes 
previsões na mencionada Lei: 

Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo [fiscalização de atos e contratos], o 
Relator ou o Tribunal: 

(...) 

II - se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, 
determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, 
apresentar razões de justificativa. 

 (...) 

Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no 
Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem 
observados. 

§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido: 

I - sustará a execução do ato impugnado; 

(grifos acrescidos) 

50. O Regimento Interno do TCU, por sua vez, assim dispõe sobre o tema: 
Art. 250. Ao apreciar processo relativo à fiscalização de atos e contratos, o relator ou o 
Tribunal:  

(...) 

II – determinará a adoção de providências corretivas por parte do responsável ou de quem 
lhe haja sucedido quando verificadas tão somente falhas de natureza formal ou outras 
impropriedades que não ensejem a aplicação de multa aos responsáveis ou que não configurem 
indícios de débito e o arquivamento ou apensamento do processo às respectivas contas, sem 
prejuízo do monitoramento do cumprimento das determinações;  
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III – recomendará a adoção de providências quando verificadas oportunidades de 
melhoria de desempenho, encaminhando os autos à unidade técnica competente, para fins de 
monitoramento do cumprimento das determinações; 

(...) 

Art. 276. O Plenário, o relator, ou, na hipótese do art. 28, inciso XVI, o Presidente, em caso de 
urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de 
ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida 
cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a 
suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o 
mérito da questão suscitada, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992. 

(grifos acrescidos) 

51. Assim, não se verifica a possibilidade de criar controvérsia a respeito da competência 
desta Corte para acompanhar a gestão de organizações militares de saúde que recebem verbas da 
União e de determinar ou recomendar a adoção das providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei. 
52. Quanto a uma possível ingerência do Tribunal na gestão administrativa dos órgãos, vale 
mencionar que as recomendações formuladas por esta Corte, pautadas pelo art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno do TCU, são realizadas quando verificadas oportunidades de melhoria no 
desempenho da Administração. 
53. As recomendações e alertas feitos pelo TCU, diferentemente das determinações, não 
possuem caráter cogente (Acórdão 2721/2011 – Primeira Câmara, relator Ministro Valmir 
Campelo), mas encaminham o gestor à adoção de medidas visando o cumprimento das normas que 
regem a sua atuação e a melhorias de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. 
54. Assim, é razoável, compatível com a Constituição Federal e com a legislação vigente a 
emissão pelo TCU de determinação que vise corrigir atos de gestão, comissivos ou omissivos, que 
possam resultar no descumprimento de deveres constitucionais e legais impostos ao gestor, bem 
como a emissão de recomendação que vise aprimorar a forma como o gestor emprega os recursos à 
sua disposição. 
55. Sobre o tema, vale destacar que por meio da Resolução 315/2020, o TCU disciplinou 
internamente as suas decisões. A norma apresenta em seu art. 2º os seguintes conceitos: 

I - determinação: deliberação de natureza mandamental que impõe ao destinatário a adoção, em 
prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir 
irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares; 

II - ciência: deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência 
de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, 
sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas; e 

III - recomendação: deliberação de natureza colaborativa que apresenta ao destinatário 
oportunidades de melhoria, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão ou 
dos programas e ações de governo. 

56. No que se refere às decisões judiciais mencionadas pela Conjur-MD, que no seu 
entendimento são favoráveis aos interesses das Forças Armadas no que se refere ao tema em 
análise, cumpre ressaltar que sentença proferida pelo juízo cível não vincula a decisão proferida 
pelo TCU, em respeito ao princípio da independência das instâncias. 
III – Da predominância de recursos públicos no financiamento dos serviços médicos prestados 
pelos hospitais das Forças Singulares e pelo HFA 
III.1 – Informações e argumentos apresentados  
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57. Conforme já exposto nesta instrução, por meio do despacho do relator (peça 10, item 
15, d.1) determinou-se a realização de diligência aos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica com o intuito de obter, entre outras informações, a participação de recursos públicos e 
de recursos próprios no financiamento dos seus sistemas de saúde no exercício de 2020. 
58. Em resumo, informou-se que a assistência médico-hospitalar dos militares 
federais é prevista no art. 50, inciso IV, alínea ‘e’, da Lei 6.880/80, abaixo transcrito, 
regulamentado pelo Decreto 92.512/1986 (peça 38, p. 3).  

Art. 50. São direitos dos militares:  

(...)  
IV - nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os 
seguintes:  
(...)  
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto 
de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo 
serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a 
aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;  

59. No que se refere aos recursos financeiros que a suporta, relata-se que as fontes são as 
listadas no art. 11 do mencionado decreto, abaixo transcrito (peça 38, p. 3).  

Dos Recursos Financeiros para a Assistência Médico-Hospitalar ao Militar e seus Dependentes  

Art. 11. Os Ministérios Militares contarão, para a assistência médico-hospitalar aos militares e 
seus dependentes, com recursos financeiros oriundos de:  
I - Dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento da União através de propostas anuais 
dos Ministérios Militares, constituídas de:  
a) recursos financeiros previstos com base no produto do fator de custos de atendimento 
médico-hospitalar pelo número de militares, da ativa e na inatividade, e de seus dependentes;  
b) recursos financeiros específicos para o custeio de convênios e contratos;  
c) outros recursos que visem à assistência médico-hospitalar.  
II - Receitas extra-orçamentárias provenientes de:  
a) contribuições mensais para os fundos de saúde;  
b) indenizações de atos médicos, paramédicos e serviços afins;  
c) receitas provenientes da prestação de serviços médico-hospitalares através de convênios e/ou 
contratos; e  
d) receitas provenientes de outras fontes.  

60. Na prática, os órgãos diligenciados informaram que os recursos que sustentam os 
sistemas de saúde, tanto os originados de aportes do tesouro nacional (público), quanto os 
decorrentes de contribuição mensal descontada em contracheque e de indenizações parciais pelos 
serviços médicos prestados (próprios), são alocados na ação orçamentária 2004 (Assistência Médica 
e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes), que é a mesma 
ação que fornece o auxílio à saúde a que os servidores públicos federais civis têm direito, em 
atendimento ao art. 230 da Lei 8.112/90 (peças 49 e 51).  
61. Quanto à distribuição percentual, em 2020, dos recursos públicos e próprios na ação 
2004, o quadro a seguir sintetiza as informações apresentadas pelos três Comandos Militares.  
Tabela 1 – Participação, declarada pelas Forças, de recursos públicos e próprios na ação 2004  

Recurso público  Recurso próprio  Total  
Força Armada  

R$  %  R$  %  R$  
Marinha   não informado  47,14  não informado  52,86  não informado  
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Exército   613.665.790,00  30,04  1.429.128.203,00  69,96  2.042.793.993,00  
Aeronáutica   257.967.392,00  47  293.583.920,00  53  551.551.312,00  
Fonte: peças 54, p. 7, 46, p. 4 e 55, p. 2. 
III.2 - Análise  
62. Inicialmente, cumpre registrar que as planilhas em formato Excel com os dados que 
subsidiaram as análises realizadas pela SecexDefesa constam como itens não digitalizáveis anexos à 
peça 86 deste processo, estando disponíveis para consulta. 
63. De fato, a ação orçamentária 2004 destina-se ao pagamento de benefício de assistência 
médico-hospitalar aos servidores civis e aos militares da União. Em relação aos militares, os 
recursos nesta ação alocados também compreendem, além do aporte da União, os recursos 
arrecadados pelos usuários dos seus sistemas de saúde, identificados por meio dos planos 
orçamentários.  
64. Todavia, para se chegar a uma estimativa realista de participação de dinheiro público no 
custeio dos sistemas de saúde das Forças Armadas é necessário considerar todos os recursos 
utilizados na prestação dos serviços médicos. Tal levantamento resta prejudicado em razão de não 
ser possível identificar as ações orçamentárias, além da 2004, que estejam sendo empregadas em 
benefício de unidades de saúde que não sejam unidades gestoras executoras no Siafi, com 
autonomia de executar suas próprias despesas. 
65. Cite-se o exemplo do Exército, cujo sistema de saúde conta com rede de 
atendimento composta de 29 hospitais, 4 policlínicas e 28 postos médicos, segundo informações 
obtidas no seu sítio de internet (peça 78), todos eles beneficiários de recursos da ação orçamentária 
2004.  
66. Não sendo os postos médicos unidades administrativas autônomas, os bens e 
serviços necessários ao seu funcionamento são adquiridos pelas organizações militares a que estão 
vinculados administrativamente. Dessa forma, mesmo conhecendo a organização militar de 
vinculação, não é possível identificar nos sistemas de registro da despesa pública qual das duas 
organizações se beneficiaria com a compra de um determinado bem não exclusivo da área de saúde, 
a exemplo de um computador utilizado em um posto de saúde, cuja aquisição foi realizada e 
registrada pela sua unidade de vinculação. 
67. Dessa forma, conhecer a destinação do bem importa para saber se os recursos 
empregados em sua aquisição devem ou não ser considerados como fonte de financiamento do 
sistema de saúde. Se o computador tiver sido adquirido para uso no posto médico, o valor 
correspondente entrará naquela conta. Caso se destine a uma divisão administrativa da organização 
de vinculação, não será considerado como fonte de financiamento do sistema de saúde. 
68. Ocorre que este processo é centrado no funcionamento das unidades de saúde com 
capacidade de fornecer atendimento adequado a pacientes com Covid-19, motivo pelo qual é 
possível focar as análises nos hospitais, que são unidades gestoras executoras no Sistema Integrado 
de Administração Financeira – Siafi. Assim, as despesas realizadas por essas unidades com recursos 
de ações orçamentárias diversas da ação 2004 podem ser consideradas como recursos que financiam 
os serviços de assistência à saúde, pois necessários ao seu regular funcionamento. 
69. Com base nessa premissa, foi realizada extração nos sistemas governamentais de 
registro da despesa pública de todos os empenhos emitidos em 2020 pelos hospitais dos três 
Comandos Militares e pelo HFA, independentemente de ação orçamentária, com os respectivos 
valores empenhados (peças 86 e 88). 
70. Para cada empenho realizado, há as seguintes informações:  

a) código da unidade gestora; 
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b) unidade gestora; 
c) número do empenho; 
d) favorecido do empenho; 
e) código da ação orçamentária; 
f) ação orçamentária; 
g) plano orçamentário; 
h) elemento de despesa; e 
i) valor empenhado. 

71. O valor total obtido com o somatório das quantias empenhadas, que incluem gastos com 
a ação 2004, foi considerado recurso afetado à prestação dos serviços de assistência médico-
hospitalar aos militares da União e seus dependentes. Ou seja, recursos que financiam os sistemas 
militares de saúde.  
72. Quanto aos montantes referentes à ação orçamentária 2004, foram considerados como 
recursos dos usuários do sistema aqueles relativos aos planos orçamentários ‘Assistência médica e 
odontológica – participação do servidor’ e ‘Assistência médico-hospitalar – participação do militar’, 
sendo os recursos destinados aos demais planos orçamentários que compõem a ação considerados 
provenientes da União (recurso público).  
73. Em relação aos demais recursos, ao se consultar empenhos emitidos em 2020 por 
hospitais das três Forças Singulares e pelo Hospital das Forças Armadas – HFA, que integra a 
estrutura do MD e é classificado como hospital militar, constata-se que foram utilizados por estas 
organizações de saúde recursos de diversas outras ações orçamentárias.  
74. O HFA, por exemplo, empenhou da ação 2004 o montante de R$ 56.946.046,34. De 
outras ações orçamentárias (excluindo as relacionadas com aposentadorias e pensões), no total de 
cinco, por outro lado, empenhou a quantia de R$ 234.814.066,24. Somente da ação específica de 
enfrentamento à Covid-19 (21C0), empenhou o total de R$ 29.417.047,41.  
75. Por sua vez, os hospitais do Exército empenharam R$ 66.005.131,42 provenientes de 18 
ações orçamentárias além da 2004.  
76. A seguir são demostrados os valores empenhados pelos hospitais das três Forças e pelo 
HFA em ações orçamentárias diversas da ação 2004.  
Tabela 2 – Valores empenhados pelos hospitais militares em ações orçamentárias diversas da ação 2004.  

Força Ação orçamentária Valor empenhado 
(R$) 

2000 Administração da unidade 46.759.897,10  
20TP Ativos civis da união 103.383.970,40  

212B Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, 
militares  17.989.496,10  

21C0 Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus  29.417.047,41  

20XT Prestação de serviços médico-hospitalares e de ensino e pesquisa  36.887.918,58  

HFA 

Total HFA  234.438.329,59  

219C 
Acolhimento humanitário e interiorização de migrantes em 
situação de vulnerabilidade e fortalecimento do controle de 
fronteiras 

3.510,50 

219D Adequação de organizações militares 142.517,80 
2000 Administração da unidade 4.577.555,53 

21C0 Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 35.875.792,68 

FAB 

2E74 Estruturação e modernização de unidades de saúde das forças 5.377.550,67 
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Força Ação orçamentária Valor empenhado 
(R$) 

20YJ Fortalecimento do sistema nacional de vigilância em saúde 199.996,58 
20XV Operação do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro 5.003.699,44 

Total Aeronáutica 51.180.623,20 
219D Adequação de organizações militares 4.084.663,80  
2000 Administração da unidade 8.228.591,77  
21A0 Aprestamento das forças 472.641,22  
4324 Atenção à saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas 71.847,11  

212B Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, 
militares e seus dependentes 12.024.006,32  

20XR Capacitação profissional da marinha 143.530,38  
20X6 Desenvolvimento sustentável da região do Calha Norte 200.950,04  

21C0 Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 38.105.936,86  

2E74 Estruturação e modernização de unidades de saúde das forças 256.000,00  
2510 Prestação de ensino profissional marítimo 2.700,00  

MAR 

Total Marinha 63.590.867,50  
22BO Ações de proteção e defesa civil 31.730,32  

219C 
Acolhimento humanitário e interiorização de migrantes em 
situação de vulnerabilidade e fortalecimento do controle de 
fronteiras 

302.349,37  

219D Adequação de organizações militares 1.079.906,06  
2000 Administração da unidade 2.566.084,08  
00P1 Apoio a residência em saúde 2.254.939,72  
21A0 Aprestamento das forças 174.412,63  
4324 Atenção à saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas 1.329.045,16  
20TP Ativos civis da união 69.117,54  

212B Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, 
militares e seus dependentes 13.863.830,56  

8965 Capacitação profissional militar do exército brasileiro 1.176.871,21  

21C0 Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 21.105.378,35  

2E74 Estruturação e modernização de unidades de saúde das forças 2.903.995,30  

6557 Formação cívico-profissional de jovens em serviço militar – 
Soldado Cidadão 1.901,00  

20XE Manutenção dos sistemas de comando e controle do exército 12.966,80  
156M Modernização estratégica e operacional do Exército Brasileiro 288.999,33  
212O Movimentação de militares 18.620.492,41  
4269 Pleitos eleitorais 4.452,75  
2865 Suprimento de fardamento 218.658,83  

EXE 

Total Exército 66.005.131,42  
Fonte: Peça 86. 
77. Outro dado obtido da tabela acima refere-se ao quantitativo substancial de recursos 
disponibilizados aos hospitais militares para as ações de enfrentamento à Covid-19 (Ação 21C0), no 
total de R$ 124.504.155,30, o que representa aporte adicional significativo de recursos públicos da 
União para subsidiar a assistência médico-hospitalar dos militares no ano de 2020. Oportuno 
registrar que não se questiona a disponibilização de recursos públicos adicionais a organizações 
públicas de saúde durante a pandemia, mas a falta de acesso da população aos benefícios 
decorrentes desse aporte. 
78. Merece atenção o fato de que algumas das ações orçamentárias listadas na tabela acima 
aparentemente não têm correlação com a assistência à saúde dos militares e de seus dependentes, a 
exemplo da ação 20XV (Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro). O tema, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67947860.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública

porém, demandaria esclarecimentos que se consideram inoportunos neste processo.  
79. Nos dados remetidos pelas Forças Singulares não foram informados os valores 
despendidos com pagamentos de pessoal ativo, civil e militar, que trabalha em benefício dos 
sistemas de saúde, pois a ação 2004, conforme consta de sua descrição (peça 85) no Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), é exclusiva para a contratação de serviços médico-
hospitalares e odontológicos, sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente 
pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.  
80. No que se refere aos gastos de pessoal, a base existente no TCU (EXTRA_SIAPE), 
formada a partir do envio de dados dos detentores primários das informações, permitiu o 
levantamento relativo aos hospitais do Exército, pois não há na base, em relação à Marinha e à 
Aeronáutica, registro de vinculação de pessoal com organização militar, não sendo possível 
identificar os militares e civis que laboram nos hospitais dessas Forças.  
81. Em relação ao Exército, todavia, foi possível verificar que de um total de R$ 2,641 
bilhões em recursos destinados aos hospitais consultados, R$ 1,243 bilhões correspondem aos 
gastos com pagamento de pessoal ativo (Anexo I, Tabela 14), o que representa 47% dos gastos. 
Desse modo, considerou-se para fins de cálculo do percentual estimado de custos nos sistemas de 
saúde da Marinha e da Aeronáutica o mesmo percentual verificado no Exército.  
82. Por fim, observa-se também que não foram informados pelas Forças Armadas os 
valores decorrentes da aquisição centralizada de bens e serviços realizada por organizações 
logísticas de suprimento para as unidades de saúde, prática comum nestes órgãos. Entretanto, não 
há como obter tais dados por meio de consulta aos sistemas governamentais de registro da despesa 
pública. 
83. Do exposto, ao se adicionar aos recursos da ação 2004 os provenientes das demais 
ações orçamentárias utilizadas pelos hospitais militares e os gastos de pessoal, têm-se os seguintes 
percentuais estimados de participação de recurso público no financiamento dos sistemas de saúde 
das Forças Armadas que funcionam nos hospitais militares, os quais não compreendem, como 
ressaltado, bens e serviços fornecidos e prestados por outras organizações militares aos 
mencionados hospitais.  
Tabela 3 – Participação estimada de recursos públicos e próprios no custeio dos serviços de saúde prestados 
pelos hospitais militares das Forças Armadas  

Recurso público  Recurso próprio  Total  Unidade 
R$  %  R$  %  R$  

Marinha* 769.622.734,57 78 217.845.979,60 22 987.468.714,17 
Exército 1.713.940.785,48 65 927.097.951,14 35 2.641.038.736,62 
Aeronáutica* 653.134.039,83 77 195.944.432,05 23 849.078.471,89 
HFA 313.508.196,54 88 43.711.229,34 12 357.219.425,88 
TOTAL  3.450.205.756,42 71 1.384.599.592,13 29 4.834.805.348,55 
Fonte: Anexo I.  
*Gasto com pessoal estimado na mesma proporção do Exército. 
84. Explicação pormenorizada das premissas, das evidências, dos critérios, dos hospitais 
considerados no levantamento e dos dados utilizados para o cálculo dos percentuais acima encontra-
se no Anexo I ao final desta instrução. 
85. É mister observar, diante das limitações relativas às unidades administrativas não 
autônomas, aos dados de pagamento de pessoal e às aquisições centralizadas, que a obtenção de 
valor preciso a respeito da composição dos recursos que mantêm os sistemas de saúde militares 
seria tarefa melhor executada pelos próprios órgãos, que têm acesso a todas as informações 
necessárias e foram instados a fazê-lo por meio de diligência enviada pela SecexDefesa por 
determinação do relator deste processo (peça 10). No entanto, eles não apresentaram estimativa 
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satisfatória. As estimativas realizadas nesta instrução, todavia, são suficientemente precisas para o 
fim a que se propõem. 
IV – Da existência de amparo legal para a celebração de convênios pelas organizações 
militares de saúde e para a requisição de leitos de hospitais militares 
IV.1 – Informações e argumentos apresentados 
86. A Conjur-MD menciona a previsão constitucional da saúde como um direito de todos e 
dever do Estado (CF, art. 196) e recorre à Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica do SUS), art. 32, onde são 
listadas as fontes de financiamento do Sistema, ressaltando que entre estas não se incluem 
contribuições periódicas e compulsórias por parte de seus beneficiários (peça 38, p. 2).  
87. O sistema de saúde das Forças Armadas, ao contrário, não seria universal como o SUS e 
tampouco dispensaria para o seu custeio as contribuições mensais e as indenizações de seus 
beneficiários com base no art. 50, inciso IV, alínea e, da Lei 6.880/1980 e nos arts. 1º e 11 do 
Decreto 92.512/1986 (peça 38, p. 3). 
88. Assim, o rol restrito e bem delimitado dos beneficiários do sistema de saúde das Forças 
Armadas e as contribuições financeiras dos militares e seus dependentes para o custeio desse 
sistema impediriam que os hospitais militares fossem equiparados a um hospital público do SUS, 
tratando-se de ‘hospitais públicos com destinação especial’ (peça 38, p. 4-5). 
89. Entende o MD que para se viabilizar a concessão de leitos dos hospitais militares ao 
SUS, não se prescindiria da efetivação de um convênio específico em que haja interesse recíproco 
entre os convenentes, bem como que se restrinja a localidades onde inexistem organizações civis 
congêneres, segundo previsões contidas na Lei Orgânica do SUS e no Decreto nº 92.512/86 (peça 
38, p. 4): 

Lei 8.080/1990 

Art. 45. (...) 

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas 
poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, 
para esse fim, for firmado. 

Decreto 92.512/86 

Art. 20. Os Ministérios Militares, através de seus órgãos competentes, poderão celebrar 
convênios ou contratos com entidades públicas, com pessoas jurídicas de direito privado ou com 
particulares, respectivamente, para: 

(...) 

Parágrafo único. As organizações de saúde das Forças Armadas, através de convênios ou 
contratos firmados nas mesmas condições deste artigo, poderão prestar assistência médico-
hospitalar ao público estranho aos Ministérios Militares, quando inexistir organização civil 
congênere na localidade. 

90. Segundo a Conjur-MD, a disponibilidade dos leitos dos hospitais militares à sociedade 
em geral, ainda que em situações de calamidade pública, poderia comprometer toda a atuação das 
Forças Armadas, sobrecarregaria o SUS e o sistema militar de saúde, contrariaria o interesse das 
Forças Armadas e resultaria em desvio de finalidade (peça 38, p. 4). 
91. Ao tratar das atribuições reservadas a cada esfera de poder, especialmente em questões 
relacionadas à gestão administrativa, remete a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede do 
Recurso Extraordinário nº 427.574-ED, onde se teria definido que a reserva de administração é 
princípio constitucional que impede a ingerência do Poder Legislativo em matérias sujeitas à 
competência administrativa do Poder Executivo, sob pena de grave violação à separação de poderes 
(peça 38, p, 6). 
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92. Conclui o MD que a disponibilização de leitos dos Hospitais Militares ao SUS mediante 
a celebração de convênio, nos termos do art. 45, §2º da Lei 8.080/1990 c/c art. 20, parágrafo único, 
do Decreto 92.512/86, é medida que compete tão somente aos órgãos da Administração Pública, 
após uma estrita análise de aspectos que envolvem conveniência e oportunidade administrativas 
(discricionariedade), sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes (peça 38, p. 7). Essa 
discricionariedade não poderia, entende o MD, ser substituída pela vontade da Unidade Técnica do 
TCU (peça 49, p. 3). 
93. No que se refere à requisição de leitos dos hospitais vinculados às Forças Armadas nos 
termos do art. 3º, inciso VII, da Lei 13.979/2020, entende a Conjur-MD que, tendo as atividades de 
defesa nacional sido declaradas como essenciais e indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade pelo Decreto 10.282/2020, eventual requisição não poderia recair sobre 
hospitais militares (peça 38, p. 8). 
94. Segundo o Comando da Marinha, o fato de a assistência médico-hospitalar dos 
militares, direito previsto no art. 50 da Lei nº 6.880/1980, envolver recursos públicos não significa 
que se deveria desprezar todo o ordenamento jurídico, que confere às Forças Armadas atenção 
especial, peculiaridade esta que teria sido reconhecida pela própria Lei nº 13.979/2020, que a 
considera atividade essencial (peça 54, p. 8). 
95. Assim, no entendimento daquele Comando, em consonância com entendimento da 
Conjur-MD, a mencionada Lei vedaria que medidas de combate à Covid-19 prejudiquem o 
funcionamento das Forças Armadas, que devem estar prontas para cumprir sua missão 
constitucional (peça 54, p. 9, e peça 38, p. 7-8). 
96. Argumenta a Conjur-MD que o instituto da requisição previsto no art. 5º, inciso XXV, 
da Constituição Federal envolveria apenas bens e serviços particulares, não recaindo sobre bens e 
serviços públicos (peça 38, p. 8).  
97. Além disso, menciona os entendimentos do Supremo Tribunal Federal contidos no 
Mandado de Segurança nº 25.925/DF, no sentido de que a requisição de bens e serviços não poderia 
recair sobre bens públicos, e do Ministro Ricardo Lewandowski, ao conceder liminar nos autos da 
Ação Cível Originária (ACO) 3463 para impedir que a União requisitasse insumos contratados pelo 
Estado de São Paulo, destinados à execução do plano estadual de imunização contra a Covid-19 
(peça 38, p. 9). 
98. Entende o MD que seria flagrante e patente a ausência de competência do TCU para 
recomendar ou determinar a celebração de convênio, onde a lei confere expressamente 
discricionariedade ao gestor público para tomada de decisão. Da mesma forma, seria flagrante e 
patente a incompetência do TCU para recomendar ou determinar a requisição administrativa de 
leitos dos hospitais militares e de qualquer outro hospital público, uma vez que não seria 
juridicamente cabível a requisição de bens e serviços públicos (peça 38, p. 9). 
99. Segundo a Conjur-MD, a utilização dos leitos dos hospitais militares para atendimento 
da população em geral acometida com Covid-19 poderá levar ao colapso do sistema de saúde 
militar, acarretando risco de demandas judiciais em desfavor da União, com vistas a obter 
indenização por parte dos militares e demais beneficiários que tiverem seu direito ao atendimento 
médico-hospitalar cerceado, impedido ou prejudicado em favor de pessoa não beneficiária (peça 38, 
p. 10). 
IV.2 – Análise 
100. Primeiramente, é mister observar que se considera inadequada a interpretação conferida 
pela Conjur-MD ao mandamento contido no §2º, do art. 45 da Lei Orgânica do SUS, uma vez que a 
decisão de celebrar os mencionados convênios, apesar de pautado pelo ‘interesse das Forças 
Armadas’ (peça 38, p. 4), ou, como informou o parecerista, buscando ‘atender ao interesse do 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67947860.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública

militar’ (peça 38, p. 7), deve sempre ser guiada pelo interesse público.  
101. Neste sentido, o interesse público não parece ser melhor atendido mediante manutenção 
de recursos de assistência médico-hospitalar ociosos durante a pandemia de Covid-19. Tampouco 
parece estar sujeita à discricionariedade do gestor a opção de prestar ou não assistência médico-
hospitalar à população enferma, havendo recursos disponíveis. 
102. Todavia, no que se refere à celebração de convênios, é preciso destacar que na instrução 
que consta na peça 6 deste processo não se explorou a pretensão de determinar às Forças Singulares 
a celebração de convênios, tampouco no despacho do relator deste processo (peça 10) ou nos votos 
dos Ministros desta Corte de Contas (peças 34 e 35), tendo destacado haver amparo jurídico para 
eventual atendimento de civis em organizações militares de saúde. 
103. Consta na instrução elaborada pela SecexDefesa (peça 6) proposta de recomendação ao 
Ministério da Defesa e aos Comandos das Forças Singulares para a celebração de convênios, o que, 
conforme já exposto nesta instrução, é uma deliberação de natureza colaborativa que apresenta ao 
destinatário oportunidades de melhoria, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da 
gestão (eficácia, eficiência, efetividade e economicidade), e que não possui caráter cogente. 
104. A adoção da recomendação então formulada se vislumbrou como possível diante do fato 
de que, uma vez colapsados os sistemas de saúde público e privado nas localidades onde se 
encontram as organizações militares de saúde, configura-se o requisito previsto no parágrafo único 
do art. 20 do Decreto 92.512/86, qual seja, a inexistência de organização civil congênere na 
localidade capaz de prestar assistência médico-hospitalar à população. 
105. Sobre o tema, por fim, considera-se pertinente salientar que, conforme já observado à 
peça 6 deste processo, a assinatura de convênios pelas Forças Armadas permite que os próprios 
gestores definam os critérios de acesso de civis aos recursos médico-hospitalares disponíveis em 
suas organizações de saúde durante a situação excepcional e temporária que representam a 
pandemia de Covid-19 e o colapso dos demais sistemas de saúde (SUS e privado), exercendo a 
discricionariedade mencionada pela Conjur-MD. No caso de requisição nos termos previstos na Lei 
13.979/2020, vale destacar, os critérios de acesso aos recursos disponíveis são determinados por 
atores externos às Forças. 
106. A requisição administrativa de recursos médico-hospitalares, vale mencionar, caso não 
estivesse prevista expressamente na Lei 13.979/2020, poderia ser realizada com amparo na Lei do 
SUS (Lei 8080/1990), que eu seu art. 15, inciso XIII, prevê que:  

para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente 
da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas 
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. 

107. Em relação às decisões do STF mencionadas pela Conjur-MD em sua argumentação, 
considera-se que não sejam aplicáveis às possibilidades aventadas neste processo. 
108. A decisão em sede do Recurso Extraordinário nº 427.574-ED recorreu ao princípio da 
reserva de administração ao tratar de deliberações parlamentares que visavam desconstituir, por lei, 
in concreto, atos de caráter administrativo editados pelo Poder Executivo, e não de ações de 
controle externo iniciadas com o intuito de verificar a forma como são geridos recursos públicos. 
109. Sobre o tema, considera-se pertinente salientar que a SecexDefesa tem ciência das 
limitações que devem ser observadas nas ações de controle externo para evitar interferência em 
questões que estão sujeitas à discricionariedade do gestor. O TCU tem competência, porém, para 
fiscalizar a economicidade da forma como o gestor aproveita os recursos públicos à sua disposição.  
110. Assim, a aplicação de recursos públicos para equipar leitos hospitalares, mantidos 
ociosos, enquanto se vislumbra a possibilidade de equipar novos leitos em hospitais de campanha 
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ou de requisitar leitos mais caros na rede privada, com pagamento posterior de indenização, pode 
atrair a atuação desta Corte, uma vez que a adoção de ato antieconômico, sem que seja consignada 
de forma expressa e antecipada a sua motivação, inclusive os critérios utilizados, pode resultar em 
responsabilização do gestor. 
111. O entendimento do Supremo Tribunal Federal contido no MS nº 25.925/DF, referente à 
impossibilidade de requisição de bens públicos, se referia a requisição de hospital municipal pela 
União e contém ressalva do ministro presidente e do relator quanto à admissibilidade, em tese, da 
requisição, pela União, de bens e serviços municipais para o atendimento a situações de 
comprovada calamidade e perigo públicos. 
112. O entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski, contido no exame de liminar nos 
autos da ACO 3463, por sua vez, foi emitido em caso que tratava da requisição de insumos 
adquiridos por diferentes entes federativos durante a pandemia de Covid-19, com possível indevida 
interferência na autonomia de um sobre outro (requisição pela União de agulhas e seringas 
adquiridas pelo Estado de São Paulo), e não da possibilidade de requisição por Ministério de bens e 
serviços disponíveis em unidades da própria União.  
113. O caso, vale destacar, se referia a insumos que já seriam utilizados para prestar 
assistência à saúde da população, porém limitada a um Estado. Não se vislumbrou neste processo a 
possibilidade de negar aos beneficiários do sistema de saúde militar acesso aos seus serviços, mas 
disponibilizar recursos ociosos em organizações militares em benefício da população civil.   
114. No que se refere à essencialidade das Forças Armadas na pandemia de Covid-19, a Lei 
13.979/2020 (art. 3º-J, §1º, inciso VI) reconhece os membros das Forças Armadas como 
profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Da mesma forma, 
o Decreto 10.282/2929 (art. 3º, §1º, inciso IV), que regulamenta a mencionada Lei, classifica a 
defesa nacional como atividade essencial. 
115. Ocorre que o mesmo artigo em que tais profissionais têm a sua essencialidade 
reconhecida no contexto da pandemia (Lei 13979/2020, art. 3º-J) lista nos trinta incisos que 
constam em seu §1º uma ampla gama de profissionais, entre os quais pode-se mencionar, por 
exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, policiais, profissionais de limpeza, profissionais 
que trabalham na cadeia de produção de alimentos, motoristas de ambulância e guardas municipais. 
116. Da mesma forma, o artigo em que a defesa nacional é classificada como atividade 
essencial (Decreto 10.282/2020, art. 3º) lista nos cinquenta e sete incisos que compõem seu §1º uma 
ampla gama de atividades, entre as quais pode-se mencionar, por exemplo, assistência à saúde 
(incluídos os serviços médicos e hospitalares), assistência social, transporte interestadual de 
passageiros, serviços funerários, serviços postais, serviços de transporte, armazenamento e entrega 
de cargas, mercado de capitais e seguros, unidades lotéricas, locação de veículos, construção civil, 
salões de beleza, barbearias e academias de esporte. 
117. Assim, a interpretação da Conjur-MD de que a requisição de bens e serviços prevista no 
inciso VII do art. 3º da Lei 13979/2020 não poderia atingir as atividades essenciais listadas na 
norma e em sua regulamentação tornaria inviável a requisição de bens e serviços para 
enfrentamento da emergência de saúde pública, uma vez que não haveria sentido em requisitar bens 
e serviços que não sejam essenciais ao combate à pandemia. 
118. A tese apresentada pela Conjur-MD de que a União poderia requisitar apenas bens 
privados, mas não aqueles que já estão sob seu controle, contraria o art. 3º, VII, da Lei 13.979/2020, 
e o art. 15, XIII, da Lei 8080/90, e não é suportada em entendimento jurisprudencial ou doutrinário.  
119. A realidade é que não é razoável sustentar a expectativa de que o constituinte ou o 
legislador positivassem no ordenamento todas as possíveis situações vindouras. Antes de iniciada a 
pandemia de Covid-19 e de observado o colapso dos sistemas público e privado de saúde em 
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algumas regiões brasileiras, seria pouco provável que o legislador vislumbrasse necessidade de 
preparar o ordenamento jurídico para situação em que organizações militares de saúde mantivessem 
ociosos leitos hospitalares financiados majoritariamente com recursos públicos enquanto enfermos 
falecem sem assistência.   
120. Para tais situações, vale lembrar, existem os princípios, entre os quais o da dignidade da 
pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III), e os direitos à vida e à saúde (CF, arts. 5º e 196), que 
dificilmente podem ser compatibilizados com a manutenção de leitos hospitalares ociosos 
financiados com recursos públicos enquanto cidadãos padecem à espera de atendimento. 
121. Nesta instrução foram abordados aspectos referentes às origens e à natureza dos 
recursos que financiam os sistemas federais de saúde militar, porém considera-se oportuno enfatizar 
que a existência ou não de recursos públicos não é condição necessária para o compartilhamento 
dos leitos ociosos, pois a previsão de requisição nas Leis 8080/1990 e 13.979/2020 pode, inclusive, 
alcançar entidades privadas (não financiadas com recursos públicos) e não exclui os sistemas 
militares de saúde. Tampouco haveria óbice jurisprudencial para tal, uma vez que as decisões do 
STF mencionadas pela Conjur-MD não guardam similaridade suficiente com a situação sob análise. 
122. O STF, pelo contrário, ao julgar no mérito a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 811 (restrição temporária de atividades religiosas presenciais durante a pandemia de 
Covid-19) considerou legítima a adoção de medida emergencial, temporária e excepcional, 
consistente na restrição de direitos constitucionais para resguardar os direitos de proteção à vida e à 
saúde, protegidos constitucionalmente. 
123. Ademais, deve-se ressaltar que se entende que eventual compartilhamento com a 
população civil dos leitos de hospitais militares, seja por meio do instituto da requisição previsto na 
Lei 13.979/2020, seja em razão da celebração de convênios com o SUS, ocorreria 
mediante pagamento de indenização ou outras contraprestações. Ou seja, não se defende neste 
processo, até mesmo por não haver amparo legal, que os recursos destinados por lei à assistência à 
saúde dos militares sejam usufruídos por terceiros. 
124. Análises aprofundadas a respeito dos aspectos que levariam o Ministério da Saúde a 
optar por requisitar leitos hospitalares privados ou das organizações militares de saúde são 
prejudicadas pelo fato de que o MS não se manifestou tempestivamente nos autos deste processo a 
respeito do tema, mesmo com a concessão da prorrogação de prazo solicitada (peças 72-74). 
Todavia, vale registrar que quando autuada esta representação e no período posterior, a rede privada 
de saúde encontrava-se em dificuldades para se manter em funcionamento em diversas localidades 
do país, tornando contraproducente a requisição de seus bens e serviços. 
125. Assim, tendo em vista a possibilidade de que as organizações militares de saúde 
possuam leitos ociosos, caso seja detectada a necessidade de a União indenizar o seu uso após 
eventual requisição, tal indenização teria seu valor reduzido pelo fato de que o mencionado sistema 
já é majoritariamente financiado com recursos públicos, o que tornaria a requisição mais 
econômica. 
126. Sobre o tema, a título exemplificativo, cumpre mencionar que o Governo do Distrito 
Federal já teria solicitado acesso às vagas dos hospitais militares, tendo a sua solicitação sido 
negada (peça 81). 
127. Assim, considera-se necessário propor, diante da existência de amparo legal e dos 
demais dados apurados nesta instrução, as seguintes medidas: 

a)  com fundamento nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana e aos princípios da economicidade, da supremacia do interesse público e da eficiência, 
determinar ao Ministério da Saúde que adote as medidas necessárias visando o cumprimento do 
disposto no art. 3º, VII, da Lei 13.979/2020 e no art. 15, XIII, da Lei 8080/90, consistente na 
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requisição dos leitos clínicos e de UTIs de organizações de saúde militares quando ociosos, para o 
atendimento à população em geral acometida pela Covid-19 e em atendimento a demandas oriundas 
das centrais de regulação de leitos estaduais e distrital, nos casos em que os sistemas de saúde de 
localidades entrem em colapso pelo excesso de demanda; 

b)  com fundamento nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana e no princípio da supremacia do interesse público, recomendar ao MD e aos Comandos das 
Forças Singulares que adotem as medidas necessárias com vistas à celebração de convênios com o 
Sistema Único de Saúde para o compartilhamento com a população em geral dos leitos clínicos e 
leitos de UTI para tratamento de Covid-19 de suas organizações de saúde, nos casos em que os 
sistemas de saúde das localidades encontrarem-se em colapso;  
128. Destaca-se que a determinação ao MS deixará de ter prazo, em caráter excepcional, por 
estar relacionada à obrigação de fazer que depende de termo, no caso a demandas oriundas das 
centrais de regulação de leitos estaduais e distrital. Devendo ser monitorada por ocasião de eventual 
colapso dos sistemas locais de saúde em decorrência da Covid-19. 
129. Por fim, no que se refere ao argumento apresentado pela Conjur-MD de que eventual 
colapso do sistema de saúde militar poderia acarretar risco de demandas judiciais em desfavor da 
União, com vistas a obter indenização por parte dos militares e demais beneficiários que tiverem 
seu direito ao atendimento médico-hospitalar cerceado, impedido ou prejudicado em favor de 
pessoa não beneficiária, vale lembrar que é garantido ao cidadão o direito de levar ao judiciário 
qualquer lesão ou ameaça a direito (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV). Assim, é possível 
que demandas deste tipo sejam ajuizadas por beneficiários do sistema militar de saúde.  
130. É preciso ponderar, todavia, que também possuem o direito de pleitear junto ao Poder 
Judiciário em desfavor da União, buscando indenização, os não beneficiários deste sistema que se 
sintam prejudicados diante da existência de leitos ociosos financiados majoritariamente com 
recursos públicos, enquanto há listas de espera por leitos em diversos estados do País. 
V – Da inexistência de risco à soberania e à segurança nacionais com o compartilhamento com 
a população em geral de leitos de hospitais militares para tratamento de Covid 
V.1 – Informações e argumentos apresentados 
131. No que se refere aos beneficiários dos sistemas militares de saúde, foram apresentados 
pela Conjur-MD dados segundo os quais o Sistema de Saúde da Aeronáutica atende a 311 mil 
beneficiários, o Sistema de Saúde do Exército atende 683 mil beneficiários e o Sistema de Saúde da 
Marinha atende a 337 mil beneficiários, totalizando um milhão trezentos e trinta mil beneficiários 
(peça 49, p. 2). 
132. Apesar de serem da mesma ordem de grandeza, os dados fornecidos pelo MD divergem 
daqueles enviados pelas Forças, sistematizados nas tabelas a seguir. 

Tabela 4 – Beneficiários do Sistema de Saúde da Aeronáutica  
Grupo Quantidade % 
Militares da ativa e seus beneficiários 122.741 45,2% 

* Militares da ativa 68.035 25,1% 
* Beneficiários dos militares da ativa 54.706 20,1% 

Militares da reserva e seus beneficiários 33.716 12,4% 
Militares reformados e seus beneficiários 84.930 31,3% 
Pensionistas e seus beneficiários 24.976 9,2% 
Soldados não contribuintes e alunos 4.990 1,8% 
TOTAL 271.353 100,0% 
*Cálculo com dados do Relatório de Gestão de 2019 da FAB. 
 Fonte: peça 55.  
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Tabela 5 – Beneficiários do Sistema de Saúde do Exército 
Grupo Quantidade % 
Militares da ativa 223.901 31,0% 
Militares da reserva 74.339 10,3% 
Pensionistas 102.806 14,2% 
Dependentes 283.664 39,2% 
Servidores civis e seus dependentes 21.282 2,9% 
Ex-Combatentes 17.126 2,4% 
TOTAL 723.118 100,0% 
Fonte: peça 46   

 
Tabela 6 – Beneficiários do Sistema de Saúde da Marinha 
Grupo Quantidade % 
Militares da ativa 78.606 22,8% 
Militares veteranos 50.881 14,8% 
Dependentes 191.434 55,5% 
Pensionistas 23.210 6,7% 
Servidores civis 44 0,0% 
Ex-Combatentes 112 0,0% 
Anistiados políticos 438 0,1% 
TOTAL 344.725 100,0% 
Fonte: peça 54   

133. Há divergência na forma de contabilização dos beneficiários dos sistemas, sendo que o 
Comando da Aeronáutica contabiliza em conjunto os titulares da assistência médico-hospitalar e 
seus dependentes. Por meio de consulta ao Relatório de Gestão do Comando da Aeronáutica 
relativo ao exercício de 2019, verificou-se que naquele ano a força de trabalho dessa Força era de 
68.035 militares, o que possibilitou obter valor próximo à realidade de 2020. 
134. Informa a Marinha que, durante a pandemia, teria continuado com o cumprimento de 
suas missões constitucionais e legais, bem como suas atribuições subsidiárias. Assim, para que 
possa continuar a desempenhar essas missões, seria fundamental a disponibilidade de vagas no 
Sistema de Saúde da Marinha para atendimento de militares eventualmente contaminados, de forma 
a garantir o pleno e pronto emprego dos militares (peça 54, p. 9). 
135. No entendimento do Comando da Marinha, os militares estão operando na linha de 
frente e com sua saúde em risco, expostos ao vírus, e, diferentemente dos profissionais de saúde, 
não foram vacinados prioritariamente, de maneira que a força de trabalho militar precisa ter um 
apoio de saúde próprio, que lhe preste um atendimento rápido e eficiente, quando necessário (peça 
54, p. 10). 
136. Segundo a Marinha, o desvio indevido do uso dos hospitais militares prejudica as 
funções militares ou a segurança do militar, que tem o dever e a coragem de arriscar sua vida em 
prol da pátria e do povo brasileiro com a certeza (confiança psicológica) de que terá um 
atendimento médico rápido e eficiente quando necessitar (peça 54, p. 11). 
137. No mesmo sentido, argumenta a Conjur-MD que os hospitais militares constituiriam 
reserva técnica para garantir a saúde do pessoal militar e, assim, assegurar a possibilidade de seu 
restabelecimento para o pleno e pronto emprego das Forças Armadas, bem como para prestar 
assistência à saúde aos seus familiares para garantir-lhe a tranquilidade emocional necessária ao 
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desempenho de suas missões (peça 38, p. 4). 
138. Recorrendo ao caput do art. 142 da Constituição Federal e ao fato de que militares 
foram requisitados para prestar serviços, seja diretamente ou na forma de apoio logístico, na linha 
de frente do combate ao coronavírus, alega a Conjur-MD que, longe de ser um privilégio infundado, 
a assistência médico-hospitalar – especial e diferente do SUS – seria um direito dos militares 
calcado nas peculiaridades das atividades castrenses (peça 38, p. 4). 
139. Assim, entende o MD que qualquer decisão que tenha impacto negativo no adequado 
funcionamento dos hospitais militares (requisição de leitos) precisa ser avaliada com muita cautela 
e evitada, uma vez que pode haver interferência indevida nos atos de gestão administrativa do Poder 
Executivo, além de poder comprometer o pleno emprego das Forças Armadas, especialmente em 
tempos de pandemia (peça 38, p. 4). 
V.2 - Análise 
140. Ao analisar os dados, inicialmente constata-se que os militares da ativa representam 
31% dos beneficiários da assistência médico-hospitalar fornecida no Exército, 22% dos 
beneficiários da Marinha e aproximadamente 25,1% dos beneficiários do sistema de saúde da 
Aeronáutica. Considerando as três Forças, aproximadamente 27,7% dos beneficiários dos sistemas 
são militares da ativa, conforme tabela abaixo. 

Tabela 7 – Proporção de militares da ativa nos Sistema de Saúde das Forças Armadas 
 Aeronáutica Exército Marinha TOTAL % 

Militares da ativa 68.035* 223.901 78.606 370.542  27,7% 

Demais beneficiários 203.318 499.217 266.119 968.654  72,3% 

Fonte: Elaborado pela SecexDefesa. * Dado de 2019.  

141. Adicionalmente, é preciso destacar que o embasamento legal apresentado pela Conjur-
MD e pelas Forças Singulares não explica o motivo pelo qual servidores civis e seus dependentes 
são atendidos pelos sistemas de saúde das Forças, uma vez que, não sendo militares, não estão 
amparados pela Lei 6.880/1980 e não foram apresentadas informações a respeito de convênios que 
tenham sido celebrados com este intuito. 
142. Consta neste processo, é mister destacar, a informação de que no âmbito do Comando 
do Exército, em maio de 2020, apenas os hospitais de guarnição de Tabatinga e São Gabriel da 
Cachoeira possuíam convênio em vigor, nos moldes da Lei 8.080/90, para atender civis (peça 59, p. 
83). 
143. No caso do Hospital das Forças Armadas – HFA, localizado em Brasília/DF, o seu sítio 
de internet, conforme já explicitado neste processo, informa que na unidade podem ser atendidos 
civis, desde que sejam servidores do Ministério da Defesa, membros de corpo diplomático 
estrangeiro acreditado no Brasil ou seus dependentes (peça 1, p. 122).  
144. O HFA faz parte da estrutura organizacional do MD (Decreto 9.570/2018, anexo I, art. 
2º, inciso V, alínea ‘c’) e tem sua organização e funcionamento estabelecidos no Decreto 
8.422/2015, art. 1º, que classifica a unidade como ‘hospital militar geral’ e prevê entre as suas 
competências a prestação de assistência médico-hospitalar: 

a) aos militares da ativa, da reserva e reformados, aos servidores da administração central do 
Ministério da Defesa e aos servidores e empregados públicos do próprio Hospital das Forças 
Armadas e da Escola Superior de Guerra e aos seus dependentes e pensionistas; 

b) aos usuários dos Fundos de Saúde das Forças Armadas; e 

c) a outras instituições autorizadas por convênios, contratos ou outros instrumentos legais; 

(grifos acrescidos) 
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145. Ainda em relação ao HFA, vale mencionar que a Portaria Normativa 892/MD, de 
27/6/2007, regulamenta a prestação de assistência à saúde dos seus beneficiários, prevendo, em seu 
art. 7º, que as despesas decorrentes da assistência à saúde fornecida pela unidade serão ressarcidas 
ao HFA pelo MD com base no Catálogo de Indenizações dos Serviços de Saúde das Forças 
Armadas FA-C-03, aprovado pela Portaria no 2.400/MD, de 16 de novembro de 1999 (revogada, 
estando vigente a Portaria GM-MD 935, de 24/2/21).  
146. No que se refere ao Comando do Exército, verificou-se que o atendimento a civis em 
suas unidades de saúde está previsto na Portaria 422, de 22/7/2008, do Comandante do Exército, 
que aprova as Instruções Gerais da prestação de saúde suplementar dos servidores civis do Exército 
Brasileiro – IG 30-18 (peça 80), que lista o art. 230 da Lei 8112/1990 entre os pressupostos que 
guiaram a sua edição. O mencionado artigo prevê a prestação de assistência à saúde do servidor 
diretamente pelo órgão ao qual estiver vinculado. 
147. Segundo as IG 30-18, têm acesso à mencionada assistência suplementar à saúde, de 
forma a ampliar e complementar a assistência básica prestada pelo SUS, servidores civis, ativos ou 
inativos, e seus dependentes e pensionistas no âmbito do Exército Brasileiro (art. 1º, inciso II). Vale 
mencionar que estão previstas contribuições e coparticipações para os servidores civis optantes por 
esta assistência médico-hospitalar (arts. 13-16). 
148. Em sua argumentação pela não utilização de vagas ociosas dos hospitais militares para 
prestar atendimento à população durante a pandemia de Covid-19, a Conjur-MD apresenta dois 
requisitos para atendimento: militares – o sistema de saúde das Forças Armadas asseguraria a 
assistência médico-hospitalar apenas aos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e aos 
seus dependentes; e contribuintes – o sistema seria financiado por meio de contribuições de seus 
beneficiários (peça 38, p. 3). 
149. Assim, apesar de se verificar a existência de arcabouço legal/normativo que justifique a 
prestação de assistência médico-hospitalar aos servidores civis do Exército e do Ministério da 
Defesa, considera-se que a realização deste atendimento fragiliza o primeiro requisito apresentado 
pela Conjur-MD de que o atendimento seria exclusivo para militares e seus dependentes e de que 
seria inviável o atendimento de civis nestas instituições, uma vez que não amparados pela Lei 
6.880/1980. 
150. Então o que diferenciaria os beneficiários deste sistema do restante da população seria o 
fato de que custeariam o sistema por meio de suas contribuições. A fragilidade deste requisito, 
porém, já foi demonstrada nesta instrução, uma vez que os sistemas de saúde militares são 
predominantemente financiados com recursos públicos. 
151.  Quanto à tese de que o uso de recursos dos sistemas de saúde das Forças Armadas por 
civis enfermos, estranhos às atividades desempenhadas pelos militares, colocaria em risco o próprio 
funcionamento das Forças, é preciso destacar que esta é incompatível com os dados já analisados 
nesta instrução. Demonstrou-se que mais de 72% dos beneficiários destes sistemas sequer são 
militares da ativa. 
152. Neste sentido, vale verificar a quantidade de leitos existentes nestes sistemas, frente ao 
efetivo de militares da ativa.  
Tabela 8 – Representatividade de vagas diante do efetivo 

 Militares 
da ativa UTI UTI Covid-19 

UTIs totais / 
militares da 
ativa 

Leitos 
clínicos 

Leitos 
clínicos 
Covid-19 

Leitos totais / 
militares da 
ativa 

Aeronáutica 68.035* 24 55 0,12% 366 167 0,78% 

Exército 223.901 121 188 0,14% 411 633 0,47% 
Marinha** 78.606 45 41 0,11% 216 116 0,42% 
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TOTAL 370.542 190 284 0,13% 993 916 0,52% 
Fonte: Elaborado pela SecexDefesa com dados das peças 46, 54, 55 e 82. 
* Dado de 2019.  
**UTI inclui leitos de suporte avançado à vida. 

153. Assim, no que se referiria a uma possível ameaça à soberania e à segurança nacionais, 
decorrente do compartilhamento de vagas com o restante da sociedade, cumpre notar que a 
quantidade de leitos de UTI representa 0,13% do total de militares da ativa, o que não seria um 
quantitativo capaz de impedir o emprego das Forças.  
154. Desta feita, mesmo que todos os leitos de UTI estivessem sendo ocupados por militares 
da ativa, hipótese improvável, dado que representam apenas 28% dos usuários desses sistemas de 
saúde, não se vislumbra que a prontidão das Forças seja prejudicada com eventual 
compartilhamento de leitos de UTI com a população em geral. 
155. Neste sentido, não foram apresentadas pelas Forças ou pelo MD quaisquer informações 
que indiquem haver em suas organizações de saúde atendimento prioritário aos militares da ativa, 
em detrimento dos demais beneficiários, para garantir a capacidade de pronto e pleno emprego das 
Forças. Tampouco foram fornecidas informações da quantidade de militares que atuam na área 
finalística e que fizeram uso de leitos especializados para o tratamento de Covid-19. Sobre o tema, 
vale adicionar que dados a respeito da faixa etária dos militares da ativa apresentam pequenos 
efetivos nas faixas etárias acima de 50 anos, consideradas de maior risco para a Covid-19 (situação 
que pode se alterar à medida que surgem novas cepas do vírus). 
156. Além disso, é preciso frisar que entre os profissionais e atividades essenciais elencadas 
na Lei 13.979/2020 e na sua regulamentação apenas os militares das Forças Armadas possuem 
sistemas de saúde exclusivos e com leitos ociosos. Sequer os médicos e enfermeiros, aqueles que 
realmente atuam no front da crise, arriscando suas vidas, também considerados essenciais pela 
legislação mencionada pela Conjur-MD, possuem reserva de leitos financiados com recursos 
públicos para o caso de ficarem enfermos, mesmo tendo contato direto com altas cargas do 
patógeno. 
157. Assim, caso prospere a tese defendida pela Conjur-MD de que seria inviável possibilitar 
o atendimento à população em hospitais militares, seria compatível com a argumentação 
apresentada que este atendimento fosse estendido, ao menos, aos profissionais elencados pela Lei 
13.979/2020 (art. 3º-J, §1º) como essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem 
pública. 
158. Importa destacar que apesar de contarem com sistema exclusivo, os militares também 
são atendidos pelo SUS e têm acesso ao sistema privado de saúde, seja por meio do dispêndio de 
seus recursos privados individuais, seja por meio dos fundos de saúde das Forças Singulares que 
possuem rede conveniada no sistema privado. Situação que os diferencia dos seus compatriotas que 
não possuem acesso a um sistema exclusivo de saúde. 
159. No que se refere às proteções fornecidas pelo poder público aos militares, vale registrar 
que, apesar de não terem sido vacinados antes dos profissionais de saúde, os membros das Forças 
Armadas foram incluídos como grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-
19 (peça 76). Além disso, vale lembrar que mesmo os profissionais de saúde começaram a ser 
vacinados apenas em janeiro de 2021, decorridos mais de dez meses desde o início da pandemia. 
160. Outrossim, no que se refere à continuidade no cumprimento das missões institucionais 
das Forças Armadas e às suas contribuições nas estratégias de combate ao coronavírus, cumpre 
destacar que, apesar de se reconhecer o esforço e a contribuição de profissionais das Forças 
Singulares, trata-se de uma entre as diversas atividades essenciais previstas na legislação 
mencionada e que permaneceram no desempenho de suas funções, mesmo sob o risco de exposição 
ao coronavírus.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67947860.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública

161. Por fim, é preciso ponderar que as diversas contribuições das Forças na pandemia foram 
realizadas em cumprimento às suas missões constitucionais e legais, utilizando recursos que a 
União lhes disponibilizou, ou seja, mediante o uso de mão de obra remunerada pelo Erário e de 
veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos adquiridos com recursos públicos, não sendo 
apropriado vislumbrar a possibilidade de compensação pelo regular desempenho de suas missões  
institucionais utilizando recursos da União por meio da reserva de leitos financiados 
majoritariamente com recursos públicos, não disponíveis a outras categorias profissionais 
consideradas essenciais e que também permanecem no desempenho de suas funções. 
162. Conforme já explicitado nesta instrução, nenhuma das diversas categorias profissionais 
consideradas essenciais durante a pandemia possui sistema de saúde exclusivo financiado com 
recursos públicos. Todas essas categorias, que tiveram de se manter em atividade durante a 
pandemia, porém, desempenhariam melhor suas tarefas caso tivessem a ‘tranquilidade emocional’, 
mencionada pelo MD, de que receberiam assistência médica adequada. 
163. Neste sentido, carece de coerência o argumento de que as Forças Armadas, incumbidas 
de proteger a pátria e o povo brasileiros, necessitariam manter leitos ociosos em hospitais militares 
durante uma pandemia que já ceifou mais de 400 mil vidas em solo nacional, enquanto há listas de 
espera por leitos nos hospitais disponíveis aos civis. 
VI – Da ausência de reciprocidade, por parte das Forças Armadas, quanto ao uso dos sistemas 
de saúde 
VI.1 – Informações e argumentos apresentados  
164. Segundo a Conjur-MD, a assistência recebida pelos militares guarda paralelo com 
aquela recebida pelos servidores públicos federais civis. Neste sentido, menciona o pagamento de 
auxílio previsto no art. 230 da Lei 8112/1990, benefício custeado com recursos públicos (peça 38, 
p. 10). 
165. Assim, no que se refere à assistência do Estado prestada à saúde dos militares, entende o 
MD que o tratamento diferenciado conferido aos servidores públicos federais civis e aos militares 
tem amparo legal e decorre de fator de discrímen legítimo, qual seja, o vínculo laboral que ambos 
detêm com o Poder Público, impondo a obrigação do empregador/União de ofertar assistência à 
saúde aos seus ‘funcionários’, situação que autorizaria o tratamento diferenciado da população em 
geral (peça 38, p. 10). 
166. Argumentou-se ainda que há de se ponderar o apontamento de infração ao princípio da 
isonomia contido no despacho do relator à peça 10, diante do não acolhimento de cidadão civil nos 
hospitais militares. Isto porque, por escolha do legislador, se teria optado por ofertar tratamento 
diferenciado de assistência à saúde prestada pelo Poder Público aos servidores civis e aos militares 
em relação à população em geral (peça 38, p. 10).  
167. Entende a Conjur que as duas primeiras categorias de beneficiários (empregados), em 
razão do vínculo laboral com o Poder Público, recebem do empregador (União) assistência à 
saúde específica. Já a população em geral é atendida pelo SUS, que é um sistema universal, para o 
qual não são exigidas de seus usuários contribuições periódicas e compulsórias, caracterizando-se, 
portanto, pela gratuidade e universalidade de atendimento (peça 38, p. 10).  
168. Assim, não constituiria fundamento válido para o compartilhamento dos serviços 
médicos prestados aos militares e aos servidores civis o fato de eles serem custeados parcialmente 
com recursos públicos. Caso contrário, deveria também estar se discutindo a possibilidade de 
utilizar os recursos pagos a título de auxílio saúde aos servidores públicos federais civis para 
contratar novos leitos no SUS (peça 38, p. 10). 
169. Entende a Conjur-MD, adicionalmente, que o fato de um serviço de saúde ser custeado 
em parte por verbas orçamentárias não autorizaria o seu uso pela coletividade. Caso contrário, 
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poder-se-ia abrir um debate sobre a possibilidade de utilização dos serviços internos de saúde postos 
à disposição dos servidores dos órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, custeados 
integralmente com recursos públicos, pela sociedade (peça 38, p. 5). 
170. Na Nota 725/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU (peça 49), registra o MD, entendendo que 
o principal argumento utilizado no presente processo para pretender utilizar leitos de hospitais 
militares no atendimento da população em geral ampara-se na alegação de que tais hospitais são 
custeados com recursos públicos, que no seu entendimento tal premissa seria equivocada e não se 
sustentaria diante das informações e números apresentados pela Secretaria de Orçamento e 
Organização Institucional do MD no Informe 10/2021/DIORÇ/DEORF/SEORI/SG (peça 51). 
171. O documento (peça 51) informa que a arrecadação das contribuições obrigatórias dos 
militares e demais beneficiários e o pagamento de coparticipação pelos serviços de saúde prestados 
seriam suficientes para custear cerca de 70% dos dispêndios do sistema de saúde dos militares, 
restando apenas 30% a serem complementados pelo Tesouro Nacional. (Conforme já demonstrado 
nesta instrução, essa conta não apresenta resultado condizente com a realidade.) 
172. Todavia, vale registrar que, no entendimento da Conjur-MD, essa diferença de 30% 
seria equivalente ao valor que a União deixaria de pagar aos militares e seus dependentes a título de 
auxílio-saúde per capita, valor que é pago mensalmente aos servidores civis federais nos termos da 
Portaria 8/2016 do então MPOG (peça 48). A opção pela prestação direta de serviços de saúde aos 
militares, ao invés de pagar-lhes o auxílio, seria decorrente de questões estratégicas e operacionais 
inerentes à atividade militar. 
173. Assim, no entendimento da Conjur-MD, o sistema de saúde militar é praticamente todo 
financiado com recursos dos seus beneficiários, sendo 70% originados de suas contribuições e 30% 
originados de auxílio-saúde que os beneficiários receberiam caso fossem civis. Ou seja, o valor que 
a União deixa de repassar aos militares a título de auxílio-saúde comporia a fonte dos recursos do 
Tesouro Nacional utilizado para custear a saúde dos militares.  
174. O valor do auxílio que seria devido aos militares, segundo essa interpretação, totalizaria 
2 bilhões de reais conforme o cálculo apresentado pelo MD e abaixo reproduzido (cumpre registrar 
que o auxílio que a União fornece aos militares foi considerado nos cálculos realizados pela 
SecexDefesa). 

Tabela 9 – Forma como a dotação da Ação Orçamentária 2004 foi calculada, segundo a Conjur-MD. 
 Nº DE BENEFICIÁRIOS VALOR MÉDIO DO AUXÍLIO PER CAPITA x 12 MESES 
Aeronáutica 311.594 127,00 474.869.256,00 
Marinha 337.750 127,00 514.731.000,00 
Exército 683.754 127,00 1.042.041.096,00 
Total 1.333.098 127,00 2.031.641.352,00 

  Fonte : peça 49, p. 2. 

175. O financiamento do SUS, por outro lado, seria constituído de recursos do orçamento de 
seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de fontes 
previstas no art. 32 da Lei 8.080/1990, não incluindo contribuições periódicas e compulsórias por 
parte de seus beneficiários. Assim, o fato de os militares contribuírem para o sistema 
impossibilitaria juridicamente a utilização desses leitos pela sociedade em geral. 
VI.2 - Análise 
176. Inicialmente, é preciso registrar que a documentação que deu ensejo à instauração deste 
processo (peça 1) não faz referência a hospitais ligados aos poderes Judiciário ou Legislativo, ou a 
outros órgãos do Poder Executivo da União, que não aqueles ligados ao Ministério da Defesa, que 
estejam reservando leitos financiados com recursos públicos para categorias profissionais 
específicas. 
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177. Adicionalmente, é necessário esclarecer que o entendimento da SecexDefesa é de que 
todos os leitos especializados para o enfrentamento à Covid-19 financiados com recursos públicos 
devem ser compartilhados com a população em geral, dado o momento excepcional e temporário de 
calamidade pública vivenciado e a necessidade de se envidar todos os recursos e esforços existentes 
na preservação de vidas.  
178. Por essas razões, não foram considerados os leitos de postos médicos e de unidades 
ambulatoriais de saúde das Forças Armadas e de órgãos públicos civis, inclusive dos poderes 
Legislativo e Judiciário, que não reúnem as condições exigidas para o enfrentamento do vírus, que 
requer equipe multidisciplinar e equipamentos específicos, operados em ambiente controlado.  
179. No mais, este processo foi autuado com o intuito de verificar a regularidade da não 
disponibilização ao público civil de leitos disponíveis em unidades militares de saúde durante o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. Assim, não se encontra entre os seus objetivos a realização de avaliação comparativa 
entre vencimentos, indenizações, gratificações, adicionais ou auxílios recebidos por cada uma das 
carreiras que compõem a Administração Pública. Todavia, considera-se oportuno esclarecer o 
assunto, uma vez que pode influenciar o mérito deste processo.  
180. Tópico específico desta instrução já demonstrou que as contribuições e coparticipações 
dos militares e servidores civis representam no financiamento dos sistemas militares de saúde 
parcela seguramente bem inferior àquela informada pelo MD, em relação aos recursos públicos.  
181. Necessário esclarecer que não haveria o alegado equilíbrio no benefício repassado pelo 
Poder Público Federal aos servidores civis e aos militares a título de assistência médico-
hospitalar suplementar.  
182. A contribuição da União para o custeio da assistência à saúde do servidor civil limita-se 
ao pagamento de um benefício por meio da ação orçamentária 2004, condicionado à comprovação 
da contratação de um plano de saúde privado, geralmente mediante complementação pelo servidor 
no seu valor.  
183. Já a contribuição da União ofertada aos militares compreende a alocação de recursos de 
diversas outras ações orçamentárias no sistema de saúde militar, conforme já exposto nesta 
instrução (a exemplo de recursos para o combate à Covid da ação 21C0), incluindo o pagamento 
integral dos custos de pessoal dos sistemas de saúde militares e a eliminação de custos inexistentes 
nos serviços ofertados pelo poder público quando comparado com os ofertados pelo setor privado, 
como o aluguel de instalações, o lucro e os tributos incidentes sobre o patrimônio e serviços (art. 
150, VI, a, da Constituição Federal). 
184. Não por acaso, as vantagens apontadas pelo Exército do seu sistema de saúde próprio, 
quando comparado com um plano de saúde particular, seriam as seguintes (peça 78):  

a) inexistência de carência;  
b) não possui limite de prazo para internações hospitalares;  
c) não possui limite de prazo para internações em UTI;  
d) possui ampla cobertura de procedimentos;  
e) não restringe novas tecnologias, desde que necessárias e aprovadas pela Associação Médica 
Brasileira;  
f) proporciona atendimento odontológico;  
g) fornece órteses, próteses não odontológicas e artigos correlatos;  
h) fornece, em muitos casos, medicamentos de alto custo;  
i) tem baixo valor de contribuição, em comparação com os planos de saúde, principalmente 
para os militares de menores graus hierárquicos;  
j) possibilita atendimento no exterior, em casos excepcionais;  
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k) proporciona evacuação terrestre e aeromédica; e,  
l) não onera o usuário com aumentos das contribuições decorrentes das mudanças de faixa 
etária. 

185. Portanto, a isonomia no tratamento dado pelo Poder Público aos servidores civis e aos 
militares quanto à assistência médico-hospitalar ocorreria se houvesse a oferta de mesmo 
percentual de recursos públicos no custeio total das despesas incorridas com saúde por ambas as 
categorias, o que não ocorre. 
186. Noutro giro, cabe registrar que o auxílio à saúde fornecido pelo Estado aos servidores 
civis está sendo usado para o custeio de serviços de saúde privados, os quais, embora regularmente 
pagos por meio dos planos de saúde, não estão sendo plenamente prestados pela falta de leitos, 
também ocupados por militares e seus dependentes, que usufruem dos serviços da rede privada de 
saúde, pagos com recursos dos sistemas próprios, mesmo em situações de normalidade. 
187. Conforme consta do sítio eletrônico do Exército (peça 78), compõem o sistema de saúde 
da instituição, além das organizações de saúde militares, uma rede de, aproximadamente, 6.500 
organizações civis de saúde e 3.500 profissionais de saúde autônomos, contratados, conveniados ou 
credenciados.  
188. Além disso, em entrevista com o então Diretor do Departamento do Pessoal do 
Exército, publicada em 28/3/2021, no Correio Braziliense (peça 75), consta a informação de que 
militares teriam sido encaminhados para organizações de saúde do SUS e da rede privada para 
tratamento de Covid-19, em razão da falta de leitos nos hospitais do Exército. 
189. Evidência concreta da utilização corriqueira pelos militares dos serviços médicos 
oferecidos pela iniciativa privada consta das planilhas juntadas a este processo com todos os 
empenhos emitidos pelos hospitais militares em 2020 (peças 86 e 88).  
190. Ao se filtrar da Ação 2004 os empenhos emitidos em favor de hospitais privados, é 
possível identificar a relação dos nosocômios beneficiados com os respectivos valores. Das 
planilhas à peça 90, com a identificação de todos os hospitais, obtém-se o seguinte resumo. 

Tabela 10 – Valores empenhados em 2020 a hospitais privados por hospitais das Forças Armadas 
Força Armada/hospital Qtd. Hospitais privados Valor total empenhado 

Exército 77 R$ 196.817.286,94 
Aeronáutica 34 R$ 13.281.135,16 
Marinha 35 R$ 35.723.049,48 
HFA 9 R$ 3.522.021,72 
TOTAL  R$ 249.343.493,30 
Fonte: Peça 90. 

191. Por fim, o que se observa é que o auxílio à saúde dos servidores civis está sendo 
direcionado, mediante complementação do servidor, à remuneração de planos de saúde, que 
demandam atendimento médico no sistema privado de saúde, incluindo leitos para tratamentos 
especializados que podem estar sendo direcionados aos militares mediante convênios dos fundos de 
saúde das Forças. Da mesma forma, também são de uso geral os leitos de hospitais do SUS, que não 
negam atendimento a militares. 
192. Tais constatações revelam que a decisão a respeito do compartilhamento de leitos de 
hospitais militares com a população em geral, além de considerar o fato de serem financiados 
majoritariamente com recursos públicos e de assegurar o atendimento de direitos fundamentais 
constitucionais caros à sociedade, como o de preservação à vida, de acesso universal aos serviços de 
saúde e da dignidade da pessoa humana, deveria também se pautar pela observância da 
reciprocidade, uma vez que na situação emergencial, temporária e excepcional em que se encontra o 
País, os militares possuem pleno acesso aos demais sistemas de saúde. 
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VII – Da suposta gestão diligente dos militares frente aos civis 
VII.1 – Informações e argumentos apresentados 
193. Como derradeiro argumento, alega o MD que a solução encontrada pelos Hospitais 
Militares para fazer frente à alta demanda por leitos de UTI e ampliar sua capacidade de 
atendimento foi a contratação de empresa especializada para abertura de novos leitos, uma vez que 
seus leitos de UTI regulares já estavam lotados (peça 38, p. 11).  
194. No seu entendimento, o ato de gestão regular pode/deve ser adotado por qualquer órgão 
de saúde municipal, estadual ou até mesmo federal a fim de que seja suprida a demanda (crescente) 
da população por atendimento em unidades de tratamento intensivo em decorrência da Covid-19 
(peça 38, p. 11) 
195. Assim, entende o MD que a intenção da SecexDefesa de requisitar leitos de UTI dos 
hospitais militares e preenchê-los com pessoas não contribuintes do sistema de saúde das Forças 
Armadas apenas incentiva a inoperância administrativa de determinados gestores públicos, uma vez 
que podem realizar a contratação de empresa especializada em leitos de UTI e ampliar sua 
capacidade de atendimento, a exemplo do que foi feito nos hospitais militares (peça 38, p. 11). 
196. Não poderiam, desse modo, os hospitais militares serem penalizados nem arcar com as 
consequências decorrentes da morosidade e ineficiência de alguns gestores públicos no atendimento 
da saúde da população, porque não deram causa nem contribuíram para a falta de leitos no sistema 
se saúde. Entendimento contrário, segundo a Conjur-MD, levaria a premiar o gestor faltoso e não 
diligente ao arrepio da legislação e dos princípios gerais de direito, em especial o da moralidade 
(peça 38, p. 11). 
197. No mesmo sentido, lembra o Comando da Marinha que o SUS também pode contratar 
leito na rede privada, conduta prevista expressamente no art. 24 da Lei nº 8.080/1990 (Lei do SUS). 
Iniciativa nesse sentido teria sido adotada por alguns Estados e Municípios, como o Chamamento 
Público nº 001/2021, da cidade do Rio de Janeiro, publicado em 22 de janeiro de 2021 (peça 54, p. 
11). 
VII.2 – Análise 
198. Conforme já exposto nesta instrução, quando autuada esta representação, verificava-se 
um colapso sanitário e hospitalar no País (https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-
aponta-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia-do-brasil), com 24 estados e o Distrito 
Federal, entre as 27 unidades federativas, com taxas de ocupação para leitos de UTI iguais ou 
superiores a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a 90% (peça 79), segundo 
acompanhamento da Fundação Osvaldo Cruz. 
199. Assim, a sugestão de que a inoperância administrativa de ‘determinados’ gestores 
públicos teria resultado nesta situação, uma vez que poderiam simplesmente realizar a contratação 
de empresa especializada em leitos de UTI e ampliar sua capacidade de atendimento, se aplicaria à 
quase totalidade dos gestores civis do País, que, ao contrário das organizações militares de saúde, 
apesar de suas limitações, prestam assistência médico-hospitalar a variadas parcelas da população, 
incluindo os militares quando esgotados os recursos dos seus sistemas de saúde, como exposto nesta 
instrução. 
200. Contraria a tese levantada pelo MD, porém, o fato de que mesmo hospitais privados, 
não vinculados aos trâmites burocráticos a que se submete a Administração e visando ao lucro, 
encontram dificuldades para se manterem em pleno funcionamento durante a pandemia diante da 
escassez de recursos humanos e materiais (https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/rede-
privada-de-saude-entra-em-colapso-e-pede-socorro-ao-estado-317976/; 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/19/associacao-de-hospitais-privados-
alerta-que-estoque-de-tres-remedios-do-kit-entubacao-dura-mais-4-dias.ghtml; 
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https://noticias.r7.com/sao-paulo/hospitais-do-estado-de-sp-seguem-em-colapso-aponta-sindicato-
03052021). 
201. Além disso, muitos dos recursos necessários para atender àqueles acometidos pela 
Covid-19 são escassos, principalmente a mão de obra especializada, que demanda tempo para ser 
adequadamente capacitada. Quanto aos recursos financeiros para realizar novas contratações, a sua 
escassez é demonstrada pela edição das Medidas Provisórias 1.032, 1.041 e 1.043/2021, que abrem 
créditos extraordinários para o custeio de medidas adotadas no combate à pandemia, entre as quais 
mencione-se o custeio de 7.960 leitos de terapia intensiva. 
202. No mais, em relação ao argumento da Conjur-MD de que a situação seria decorrente de 
má gestão, o que não foi por ela comprovado, é preciso destacar que, a prevalecer esta tese, 
tampouco se consideraria razoável penalizar o cidadão por eventuais falhas dos gestores civis, 
negando-lhe atendimento em organizações militares de saúde que dispõem de leitos ociosos 
financiados com recursos públicos. 
VIII – Das informações a respeito dos leitos disponíveis 
VIII.1 – Informações e argumentos apresentados 
203. Em resposta às comunicações processuais realizadas pelo TCU, referentes ao item 9.2.1 
do Acórdão 633/2021 – Plenário, que determinou que fossem informadas a quantidade e a 
localização de leitos clínicos e de UTI que poderiam ser imediatamente disponibilizados à 
população em geral, informaram o HFA/MD e os Comandos das Forças Singulares, (peça 70, p. 1, 
peça 55, p. 1, peça 68, p. 2, peça 69, p. 3) que não há nos sistemas de saúde militares leitos clínicos 
e de UTI que possam ser imediatamente ofertados à população em geral. 
204. Segundo o Comando do Exército, a inexistência de leitos disponíveis a essa finalidade 
seria decorrente de impedimento legal para atender à população em geral (peça 68, p. 2). 
205. Quanto ao item 9.2.2 da mencionada decisão, que determinou o envio de informações a 
respeito da quantidade e localização dos leitos existentes nos últimos 24 meses, discriminando 
aqueles utilizados para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, as informações 
enviadas pelo Comando da Aeronáutica constam na peça 58 deste processo (por ter sido remetida 
em formato que dificulta a sua interpretação, a peça foi reinserida à peça 77 com mera 
reorganização na sua paginação).  
206. As informações enviadas pelo Comando da Marinha constam à peça 69, p. 4, e aquelas 
enviadas pelo Comando do Exército constam na peça 68, p. 4-5, todavia não englobam os últimos 
24 meses, limitando-se ao período de março/2020 a março/2021. Dados referentes ao HFA nos 
últimos 24 meses, por fim, constam à peça 71, p. 2. 
207. Quanto à disponibilização ao público de informações a respeito da existência e da taxa 
de ocupação de leitos em organizações militares de saúde, segundo o Comando da Aeronáutica, 
medidas teriam sido adotadas pelo Comando-Geral do Pessoal com o intuito de disponibilizar a 
partir de 5/4/2021 as informações requeridas no despacho do relator deste processo (peça 10, item 
15, subitens a1 e a2) a respeito dos quantitativos de leitos clínicos e de UTI das suas organizações 
de (peça 55). As informações constam no sítio de internet da Diretoria de Saúde 
(https://www2.fab.mil.br/dirsa/index.php/leitos-unidades-de-saude). 
208. O Comando do Exército não informou como seria realizada a divulgação dos dados, 
porém foi possível encontrá-los no sítio de internet da Diretoria de Saúde do Exército 
(http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/leitos-unidades-de-saude).  
209. O Ofício nº 50-63/2021, elaborado pelo Comando da Marinha (peça 54, p. 19-20), traz 
informações a respeito da quantidade de leitos ativos e das suas taxas de ocupação no dia 5/4/2021, 
informação que passaria a ser divulgada no sítio de internet da Diretoria de Saúde da Marinha 
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(https://www.marinha.mil.br/dsm/Leitos).  
210. O HFA, por fim, também passou a divulgar dados a respeito de leitos e de sua ocupação 
no seu sítio de internet 
(https://www.hfa.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1028&Itemid=385). 
VIII.2 - Análise 
211. Inicialmente, vale mencionar que não são mantidos pelas Forças ou pelo HFA dados do 
histórico de ocupação de leitos, ou seja, é possível acessar apenas dados referentes à data da 
consulta, ou ao dia anterior quando ainda não atualizados. A ausência de dados históricos dificulta a 
análise das informações (Lei 12.527/2011, art. 8º, §3º, II), porém, a princípio, não representa 
irregularidade, motivo pelo qual não será feita proposta de encaminhamento sobre o tema. 
212. Adicionalmente, é preciso observar que, no âmbito das Forças, os dados estão sendo 
publicados nos sítios de internet das suas respectivas Diretorias de Saúde, o que pode dificultar o 
acesso daqueles não familiarizados com seus organogramas a estas informações, contrariando o 
caput do art. 8º, da Lei 12,527/2011, que determina a divulgação de dados em local de fácil acesso.  
213. Assim, se considera que a determinação legal é melhor atendida caso as informações 
sejam acessíveis também na seção relativa ao acesso à informação dos sítios de internet do 
Ministério (www.gov.br/defesa), das Forças (www.eb.mil.br; www.fab.mil.br; 
www.marinha.mil.br) e das organizações militares de saúde, quando existentes, motivo pelo qual 
determinação nesse sentido é proposta nesta instrução. 
214. Dados referentes a consulta realizada no dia 16/4/2021 constam à peça 82 deste 
processo.  
215. Verifica-se a necessidade aprimorar a qualidade dos dados divulgados. No caso do 
Exército, consta a informação de que não há nenhum leito de UTI previsto no Hospital Militar de 
Área de Brasília e 10 leitos de UTI emergenciais, que seriam leitos temporários de suporte e 
estabilização de pacientes, os quais teriam sido ampliados adaptando-se outros setores hospitalares 
(peça 82, p. 4). 
216.  Ocorre que os novos leitos foram inaugurados em julho de 2020 em cerimônia que 
contou com a presença do Comandante do Exército, em que autoridades visitaram a nova estrutura 
do HMAB, que conta com o novo [pronto atendimento médico] PAM, com dez leitos de UTI e com 
profissionais especializados para tratar urgências, além da duplicação do estacionamento, o que 
não parece compatível com a criação de leitos temporários, mas de leitos permanentes, uma vez que 
foi afixada no local placa em alusão à inauguração (peça 83). 
217. Ainda sobre o HMAB, consta nos dados disponibilizados pelo Exército a informação de 
que a unidade contaria com 300% de ocupação nos seus leitos de UTI. Não fica claro o significado 
desse dado, que demandaria maiores esclarecimentos da Força para sua perfeita compreensão. A 
princípio, o dado informado poderia significar que onde há 10 leitos disponíveis, encontram-se 30 
pacientes enfermos. Caso esta interpretação se confirme, fica prejudicada a confiabilidade dos 
dados repassados. Se o próprio Comando do Exército considera ocupações acima de 90% como 
colapso, não fica evidente como seria possível a continuidade das operações da unidade de terapia 
intensiva do hospital com ocupação de 300%, exceto em caso em que as suas capacidades tenham 
sido subestimadas. 
218. Em relação aos dados repassados pelo Comando da Marinha, verifica-se que o Hospital 
Naval de Ladário possui em suas instalações apenas três leitos clínicos (peça 82, p. 5). Em 
publicação do sítio de internet da Marinha consta a informação de que a unidade possuía em junho 
de 2020 três leitos de UTI (peça 84), não tendo sido obtida informação que os leitos tenham sido 
desativados ou convertidos.  
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219. Quanto aos dados remetidos pelo Comando da Aeronáutica, seriam necessários 
esclarecimentos a seu respeito, uma vez que constam no documento informações a respeito de 
quantidades fracionadas de leitos (4,575 leitos de UTI Covid no Hospital da Aeronáutica de Belém - 
HABE em março/2021, por exemplo – peça 77, p. 3) e da desativação de leitos de UTI assim que 
iniciada a pandemia em abril/2020 no Hospital da Aeronáutica de Afonsos (peça 77, p. 1). A 
realização de diligências adicionais, porém, seria contraproducente na fase atual do processo. 
220. No que se refere ao item 15, a.1, do despacho do relator Ministro Benjamin Zymler, que 
consta à peça 10 deste processo, relativo à disponibilização de informações ao Ministério da Sáude 
e às Secretarias Estaduais/Distrital de Saúde, vale lembrar que o item d.4 do mesmo documento 
determinou que fossem enviados documentos comprovando o seu atendimento.  
221. Tais documentos, todavia, não constam na documentação recebida pela SecexDefesa, 
motivo pelo qual se propõe a sua reiteração, uma vez que o envio de informações tempestivas às 
autoridades sanitárias é requisito necessário para que seja possível a requisição de leitos ociosos 
proposta nesta instrução. Tal medida, vale esclarecer, não pode ser substituída a contento pela 
divulgação dos dados na internet, que tem como destinatário o público em geral, e não a 
Administração. 
IX – Da ausência de manifestação do Ministério da Saúde 
IX.1 – Informações e argumentos apresentados 
222. Em 16/4/2021, por meio do Ofício 376/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 72), o 
Ministério da Saúde apresentou pedido intempestivo de dilação de prazo para encaminhar a 
manifestação da pasta quanto à oitiva promovida por meio do Ofício 11798/2021-TCU/Seproc, de 
18/3/2021 (peça 19), em atendimento a determinação constante no despacho do relator deste 
processo (peça 10), para que se manifestasse no prazo de 5 dias a respeito da possibilidade de o 
TCU determinar ao Ministério a requisição de leitos ociosos no sistema de saúde militar. 
223. Os motivos elencados para a solicitação foram: 

(...) sobrecarga de trabalho a que estão submetidas todas as áreas do Ministério da Saúde decorrente do 
recrudescimento da pandemia de Covid-19 e, considerando (i) a exiguidade do prazo originalmente 
assinado; (ii) os tempos de tramitação interna, realização de estudos e validação das informações pelos 
gestores/altos dirigentes; (iii) a recente mudança na alta gestão do Ministério; (iv) obtenção de resposta 
insatisfatória inicialmente formulada pela área técnica, a qual já solicitamos fosse refeita; de ordem 
do Chefe de Gabinete/SE, SOLICITO os préstimos desta CDOC/CGCIN em requerer dilação do prazo 
por, no mínimo, 10 (dez) dias úteis, a contar da formalização do pedido, para que se proceda a 
manifestação junto ao E. TCU 

(grifo acrescido) 
224. O relator deste processo, conforme despacho contido à peça 74 deste processo, 
concedeu a dilação de prazo solicitada de dez dias úteis, a contar da data de formalização do pedido, 
em 16/4/2021. Assim, o prazo prorrogado para o Ministério da Saúde apresentar manifestação 
expirou em 30/4/2021. 
IX - Análise 
225. O pedido de dilação de prazo apresentado pelo Ministério da Saúde, cerca de 1 mês 
após ciência em 19/3/2021 pela pasta da oitiva determinada no despacho do relator deste processo, 
foi intempestivo, uma vez que já estava ultrapassado o prazo regimentalmente fixado de 5 dias úteis 
(§2º, do art. 276 do RITCU) para a oitiva de gestor em sede de cautelar.  
226. Além disso, se trata de processo em que foi emitida medida cautelar, estando presentes 
o fumus boni juris e o periculum in mora, caracterizado pela grande quantidade diária de óbitos 
decorrentes do colapso do SUS e da rede privada de saúde quanto à oferta de leitos clínicos e de 
UTI. Todavia, foi concedida a dilação de prazo solicitada, o que favoreceria o pleno esclarecimento 
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dos fatos. 
227. Findada a dilação de prazo concedida, porém, o Ministério da Saúde não se manifestou 
neste processo. 
228. Neste sentido, é mister destacar que a área técnica do Ministério da Saúde já se 
manifestou sobre o tema, tendo o gestor optado por solicitar reformulação de documento técnico ao 
invés de encaminhá-lo ao TCU, conforme informação encaminhada à peça 72, acima reproduzida. 
229. Não consta nesta instrução proposta de responsabilização dos gestores do Ministério da 
Saúde, hipótese em que seria necessário fazer ponderações relativas às garantias à ampla defesa e ao 
contraditório. 
230. No que se refere à construção participativa de deliberações (Resolução TCU 315/2020, 
art. 14), considera-se que foi dado ao MS prazo razoável para se manifestar a respeito do tema 
tratado neste processo. A manifestação em oitiva é uma faculdade do gestor, que optou por não a 
exercer tempestivamente. 
CONCLUSÃO 
231. O TCU é competente para fiscalizar qualquer pessoa física, órgão ou entidade que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
União responda e pode assinar prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei (Lei 8443/1992, arts. 5º, inciso I, e 45), podendo emitir determinações e 
recomendações neste sentido (RITCU, art. 250, incisos II e III).  
232. A unidade técnica do TCU, por sua vez, pode representar à Corte diante da existência de 
indícios de irregularidade, já tendo sido constatada e sanada uma irregularidade neste processo, qual 
seja, a falta de transparência ativa por parte do Ministério da Defesa e das Forças Singulares quanto 
à existência e taxa de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva nos sistemas 
militares de saúde. 
233. Em sua argumentação pela não utilização de vagas ociosas dos hospitais militares para 
prestar atendimento à população durante a pandemia de Covid-19, a Conjur-MD apresenta dois 
requisitos para o atendimento: custear o sistema por meio de contribuições e ser militar (ou seu 
dependente).  
234. Verificou-se nesta apuração, porém, que recursos públicos financiam aproximadamente 
78% do sistema de saúde da Marinha, aproximadamente 77% do sistema da Aeronáutica, 65% do 
sistema do Exército e 88% dos recursos direcionados ao Hospital das Forças Armadas, subordinado 
ao Ministério da Defesa. Os dados, assim, fragilizam o argumento de que os sistemas seriam 
custeados predominantemente com contribuições de seus beneficiários. 
235. Além disso, verificou-se que entre os beneficiários dos sistemas encontram-se 
servidores civis que possuem vínculo laboral com o Exército e com o MD, o que fragiliza o 
argumento da Conjur-MD de que o atendimento seria exclusivo para militares e seus dependentes e 
de que seria inviável o atendimento de civis nestas instituições, uma vez que não amparados pela 
Lei 6.880/1986 (Estatuto dos Militares).  
236. Apesar de o MD ter apresentado ao TCU a tese de que para a assinatura de convênios 
permitindo que as organizações de saúde militares prestassem assistência à população seria 
necessário que tal medida fosse do interesse das Forças Armadas, o que, no seu entendimento, não é 
o caso, a análise realizada indica que o interesse a ser atendido pelos atos da Administração é o 
interesse público, que certamente não é alcançado mediante a adoção de ato eventualmente 
antieconômico, representado pela destinação de recursos para a disponibilização emergencial de 
novos leitos de UTI havendo leitos ociosos nas organizações de saúde militares.  
237. No mais, considera-se que não haveria óbices ao atendimento em caráter emergencial, 
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temporário e excepcional de civis pelas organizações militares de saúde, por meio de convênios, nos 
casos em que os sistemas de saúde das localidades se encontrarem em colapso, configurando-se na 
situação fática as condições previstas no parágrafo único do art. 20 do Decreto 92.512/86 
(inexistência de organização civil congênere na localidade capaz de prestar o serviço).  
238. Não havendo interesse na celebração de convênios, a utilização do instituto da 
requisição previsto na Lei 13.979/2020 (art. 3º, inciso VII) é medida que se impõe e para a qual o 
conhecimento a respeito da disponibilidade de leitos demonstra-se crucial, motivo pelo qual se 
verificou a necessidade de propor determinações sobre o tema. 
239. Não merece prosperar a tese de que bens e serviços essenciais ao combate à pandemia 
não poderiam ser requisitados, uma vez que diversas categorias profissionais foram classificadas 
como essenciais no combate à pandemia (Lei 13.979/2020, art. 3º-J , §1º - incluindo  médicos e 
enfermeiros que atuam no verdadeiro front da pandemia) e que a Lei 13.979/2020, ao prever a 
requisição de bens e serviços durante a pandemia de Covid-19 (art. 3º, inciso VII), não faz ressalvas 
ao uso do instituto em relação a bens públicos ou militares. Ademais, não faria sentido a 
Administração requisitar bens e serviços que não fossem essenciais ao combate à pandemia. 
240. Apenas 27,7% dos beneficiários dos sistemas militares de saúde são militares da ativa, 
restando 72,3% dos beneficiários que são estranhos às atividades institucionais da Forças 
Singulares, o que prejudica o argumento apresentado de que eventual alta na demanda por leitos 
resultaria em comprometimento à realização de atividades de defesa nacional. Neste sentido, não 
foram apresentadas pelas Forças ou pelo MD quaisquer informações que indiquem haver em suas 
organizações de saúde atendimento prioritário aos militares da ativa, em detrimento dos demais 
beneficiários, para garantir a capacidade de pronto e pleno emprego das Forças. 
241. A quantidade de leitos de UTI existentes nas organizações militares de saúde representa 
0,13% do total de militares da ativa, o que não seria um quantitativo capaz de comprometer o 
emprego das Forças e, consequentemente, colocar em risco a segurança e a soberania nacionais. 
242. Decisão a respeito do compartilhamento de leitos de hospitais militares com a 
população em geral, além de considerar o fato de serem financiados majoritariamente com recursos 
públicos e de assegurar o atendimento de direitos fundamentais constitucionais caros à sociedade, 
como o de preservação à vida, de acesso universal aos serviços de saúde e da dignidade da pessoa 
humana, deveria também se pautar pela observância da reciprocidade, uma vez que os militares 
possuem pleno acesso aos demais sistemas de saúde. 
243. Apesar de se reconhecer a contribuição das Forças Singulares no combate à pandemia, 
trata-se de uma entre as diversas atividades essenciais, sendo preciso ponderar que o cumprimento 
de suas missões constitucionais e legais, mediante o uso de mão de obra remunerada pelo Erário e 
de veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos adquiridos com recursos públicos, não torna 
apropriado vislumbrar a possibilidade de compensação por meio da reserva de leitos financiados 
majoritariamente com recursos públicos, não disponíveis a outras categorias profissionais 
consideradas essenciais que também permanecem no desempenho de suas funções durante a crise. 
244. Assim, diante do exposto, no que se refere ao mérito deste processo, propor-se-á:  

a)  com fundamento nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana e aos princípios da economicidade, da supremacia do interesse público e da eficiência, 
determinar ao Ministério da Saúde que adote as medidas necessárias visando o cumprimento do 
disposto no art. 3º, VII, da Lei 13.979/2020 e no art. 15, XIII, da Lei 8080/90, consistente na 
requisição dos leitos clínicos e de UTIs de organizações de saúde militares quando ociosos, para o 
atendimento à população em geral acometida pela Covid-19 e em atendimento a demandas oriundas 
das centrais de regulação de leitos estaduais e distrital, nos casos em que os sistemas de saúde de 
localidades entrem em colapso pelo excesso de demanda; 
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b)  com fundamento nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana e no princípio da supremacia do interesse público, recomendar ao MD e aos Comandos das 
Forças Singulares que adotem as medidas necessárias com vistas à celebração de convênios com o 
Sistema Único de Saúde para o compartilhamento com a população em geral dos leitos clínicos e 
leitos de UTI para tratamento de Covid-19 de suas organizações de saúde, nos casos em que os 
sistemas de saúde das localidades encontrarem-se em colapso;  

c)  determinar ao MD e aos Comandos das Forças Singulares que as informações 
publicadas em atendimento à determinação anterior desta Corte sejam disponibilizadas na seção 
relativa ao acesso à informação dos sítios de internet do Ministério e das Forças e dos sítios de 
internet específicos das organizações militares de saúde, em consonância com o caput do art. 8º, da 
Lei 12,527/2011, que determina a divulgação de dados em local de fácil acesso; 

d)  determinar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica que encaminhem a este tribunal, no prazo de dez dias úteis, comprovação do 
atendimento da medida determinada na alínea 15.a.1 do despacho do relator deste processo e das 
medidas propugnadas nas alíneas b) e c), acima. 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
245. Do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:  

a)  conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 
previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1º, da 
Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 

b)  determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4º, inciso I, da 
Resolução-TCU 315, de 2020, que, em caráter temporário e excepcional, e em observância aos 
direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana e aos princípios da 
economicidade, da supremacia do interesse público e da eficiência, adote as medidas necessárias 
visando o cumprimento do disposto no art. 3º, VII, da Lei 13.979/2020 e no art. 15, XIII, da Lei  
8080/90, consistente na requisição de leitos de enfermaria e de UTI junto a hospitais militares, 
quando disponíveis, para o tratamento de civis acometidos pela Covid-19 e em atendimento a 
demandas das centrais de regulação de leitos estaduais e distrital, nos casos em que os sistemas de 
saúde de localidades entrem em colapso pelo excesso de demanda; 

c)  recomendar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, que no prazo de dez 
dias úteis, e em observância aos direitos constitucionais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 
humana, à reciprocidade e ao princípio da supremacia do interesse público, adotem as medidas 
necessárias com vistas à celebração de convênios com o Sistema Único de Saúde para o 
compartilhamento com a população em geral dos leitos clínicos e leitos de UTI de suas 
organizações de saúde, em caráter emergencial, temporário e excepcional, nos casos em que os 
sistemas de saúde das localidades encontrarem-se em colapso; 

d)  determinar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que no prazo de 
dez dias úteis, disponibilizem as informações publicadas em atendimento à determinação contida no 
item 15.a.2 do despacho do relator deste processo na seção relativa ao acesso à informação dos 
sítios de internet do Ministério e das Forças (www.gov.br/defesa; www.eb.mil.br; www.fab.mil.br; 
www.marinha.mil.br) e dos sítios de internet específicos das organizações militares de saúde, 
quando existentes, em consonância com o caput do art. 8º, da Lei 12,527/2011, que determina a 
divulgação de dados em local de fácil acesso; 

e)  determinar, com fundamento no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TCU 315/2020, ao 
Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que encaminhem a 
este tribunal, no prazo de dez dias úteis, comprovação do atendimento da medida determinada na 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67947860.

http://www.gov.br/defesa
http://www.eb.mil.br
http://www.fab.mil.br
http://www.marinha.mil.br


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública

alínea 15.a.1 do despacho do relator deste processo e das medidas propugnadas nas alíneas c) e d) 
da presente proposta de encaminhamento; 

f)  encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida aos órgãos abaixo listados, 
destacando que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode 
encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos: 

f.1) Casa Civil da Presidência da República; 
f.2) Comissão externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanha o 
Enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil; 
f.3) Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal; 
f.4) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); 
f.5) Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
f.6) Procuradoria-Geral de Justiça Militar. 

 
 SecexDefesa, 4 de maio de 2021. 

 
(assinado eletronicamente) 

Ivan Botovchenco Sobestiansky 
AUFC matr. 10679-8 
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ANEXO I 

Cálculo do percentual estimado de recurso público incidente nos custos dos sistemas de saúde das 
Forças Armadas 

 
1. Os hospitais dos três Comandos Militares e do HFA representam, conforme demostrado 
na tabela abaixo, 66% de todos os recursos empenhados pelas três Forças Armadas e pelo 
Ministério da Defesa na ação 2004. Para se chegar a esse valor, basta consultar as planilhas contidas 
às peças 91, 92 e 93, as quais contêm os valores empenhados por cada uma das Forças e pelo MD 
na ação 2004 e os valores empenhados na mesma ação apenas pelos hospitais. 
Tabela 11 – Percentual empenhado em 2020 pelos hospitais dos Comandos Militares e pelo HFA na ação 
orçamentária 2004 

Força 
Armada/hospital 

Empenhos de 
hospitais* Empenhos totais 

Percentual dos 
hospitais do total 

empenhado 

Marinha R$ 459.767.551,01 R$ 771.899.619,24 60% 

Exército R$ 1.331.176.561,37 R$ 2.019.362.881,27 66% 

Aeronáutica R$ 397.669.058,66 R$ 531.711.062,67 75% 

HFA R$ 56.946.046,34 R$58.404.739,68 98% 

TOTAL R$ 2.245.559.217,38 R$ 3.381.378.302,86 66% 
Fonte: Peças 91, 92 e 93. *Soma dos valores de recursos públicos e próprios contidos na peça 93. 
2. Para se calcular os valores de empenhos da ação 2004 originados de recursos próprios 
(contribuições e indenizações dos usuários dos sistemas) e os provenientes de aportes da União, 
foram considerados como recursos dos usuários do sistema aqueles relativos aos planos 
orçamentários ‘Assistência médica e odontológica – participação do servidor’ e ‘Assistência 
médico-hospitalar – participação do militar’, que constam na coluna PO, nas planilhas juntadas à 
peça 93, as quais já estão separadas para representar os empenhos realizados por cada hospital com 
recursos públicos e os decorrentes de recursos próprios. Abaixo tabela resumo com os dados 
extraídos das citadas planilhas. 
Tabela 12 – Percentual de recursos da ação orçamentária 2004 provenientes da União executado pelos 
hospitais militares federais 

Força 
Armada/hospital 

Total empenhado de 
recursos próprios (R$) 

Total empenhado de 
recursos públicos (R$) % de recursos públicos  

Marinha a) 217.845.979,60 f) 241.921.571,41 53% 
Exército b) 927.097.951,14 g) 404.078.610,23 30% 
Aeronáutica c) 195.944.432,05 h) 201.724.626,61 51% 
HFA d) 43.711.229,34 i) 13.234.817,00 23% 
TOTAL e) 1.384.599.592,13 j) 860.959.625,25 38% 

Fonte: Peça 93. 

3. Identificada a participação de recursos públicos da ação 2004 no financiamento dos 
serviços médicos prestados pelos hospitais militares, necessário levantar os recursos provenientes 
de outras ações orçamentárias, os quais estão detalhados, por empenho, nas planilhas à peça 86.  
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4. Cabe destacar que foram excluídos das ações levantadas empenhos realizados para 
pagamento de inativos e pensionistas. Dessa forma, resumo do quantitativo empenhado por ação e 
por Força Armada foi demonstrado na tabela 2 da instrução. Na tabela abaixo, os valores 
consolidados por Força Armada/hospital, sem detalhamento das ações, os quais serão utilizados 
para a explicação do cálculo que resultou nos percentuais indicados na tabela 3 da instrução.  
Tabela 13 – Quantitativo empenhado pelos hospitais dos Comandos Militares e pelo HFA em ações 
orçamentárias diversas da ação 2004 

Força Armada/hospital Total empenhado (R$) 

Marinha k) 63.590.867,50 
Exército l) 66.005.131,42 
Aeronáutica m) 51.180.623,20 
HFA n) 234.438.329,59 
Fonte: peça 86. 

5. Por fim, resta conhecer os recursos despendidos com pagamento de pessoal ativo, 
militar e civil, que laboram nos hospitais. 
6. Para esse desiderato, foi utilizada a base EXTRA_SIAPE, formada a partir do envio de 
dados dos detentores primários das informações. A limitação dessa base, como informado na 
instrução, é a inexistência de dados de lotação dos agentes da Marinha e da Aeronáutica, o que 
inviabiliza conhecer os servidores civis e os militares em exercício nos hospitais daquelas Forças. 
7. No caso do Exército, foi possível verificar que de um total de R$ 2,641 bilhões em 
recursos destinados aos hospitais consultados, R$ 1,243 bilhões correspondem aos gastos com 
pagamento de pessoal ativo, o que representa 47% do total. Assim, para contornar o óbice 
decorrente da ausência de dados da Marinha e da Aeronáutica, considerou-se para fins de cálculo do 
percentual estimado de custos de pessoal ativo embutidos o mesmo percentual verificado no 
Exército.  
8. O custo total de pessoal do Exército em 2020 (civil e militar) lotado nos hospitais 
obtém-se dos valores informados na planilha à peça 87 p. 5-18, os quais compreendem todo o 
efetivo, incluindo militares temporários e os soldados que prestam o serviço militar obrigatório, 
como demonstra a planilha que consta à peça 87, p. 19-55. Abaixo tabela com os valores 
encontrados. 
Tabela 14 – Custos, em 2020, de pagamento de pessoal do Exército lotado nos hospitais da instituição 

 Servidores Civis (R$) Militares (R$) TOTAL (R$) 

Exército 99.121.205,63 1.144.735.838,20 o) 1.243.857.043,83 

Fonte: Peça 87, p. 5-18.   

9. O custo com pessoal militar do HFA em 2020, por sua vez, encontra-se na planilha 
juntada à peça 89, tendo sido extraído da base EXTRA_SIAPE. A propósito, registra-se que ele está 
subestimado em razão de incompletude da base. Os meses 6, 7, 8, 9 e 12 apresentam quantitativo de 
militares inferior em relação aos demais. Com relação aos servidores civis, vale registrar que entre 
os gastos com ações orçamentárias diversas da ação 2004 que constam à peça 86, p. 1-24, estão 
aqueles relacionados à ação 20TP (Ativos civis da União), logo, tal gasto está contemplado na 
variável ‘n’ da tabela 13. Na tabela a seguir o custo de pessoal militar da ativa. 
Tabela 15 - Custos, em 2020, de pagamento de pessoal militar da ativa lotado no Hospital das Forças 
Armadas 
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 Custo com Militares em 2020 (R$) 

HFA p) 65.459.313,30 

Fonte: Peça 89. 

10. Com base nos dados contidos nas tabelas acima, demonstra-se a seguir o cálculo dos 
percentuais estimados de recurso público no financiamento dos serviços de saúde prestados pelos 
hospitais dos Comandos Militares e pelo HFA, os quais, como já registrado na instrução, não 
contemplam valores decorrentes da aquisição centralizada de bens e serviços para as unidades de 
saúde das Forças Armadas realizada por organizações logísticas de suprimento. 
Tabela 16 – Percentual estimado de recurso público no custeio dos serviços de saúde prestados pelos 
hospitais dos Comandos Militares e pelo HFA 

Força Armada Percentual estimado de recurso 
público  

Marinha  
Gasto com pessoal estimado = (f+k+a)*(0,47/0,53) = w 
Total de recursos públicos = w+f+k = q 
% recurso público = q/(q+a) 

78% 

Exército 
Total de recursos públicos = g+l+o = r  
% recurso público = r/(r+b) 

65% 

Aeronáutica  
Gasto com pessoal estimado = (c+h+m)*(0,47/0,53) = z 
Total de recursos públicos = z+h+m = s 
% recurso público = s/(s+c) 

77% 

HFA 
Total de recursos públicos = i+n+p = t 
% recurso público = t/(t+d) 

88% 

Fonte: Tabelas 12, 13, 14 e 15. 
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