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Ofício n. 58/2021 – SAP                         Brasília, 11 de março de 2021. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

IBANEIS ROCHA  

Governador do Distrito Federal 

Palácio do Buriti - Praça do Buriti 

 

 

Assunto: Agravamento crítico da pandemia. “Lockdown”. Compra de vacinas para 

a população. Disponibilização de leitos de UTI.  

 

 

Senhor Governador, 

 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Distrito Federal, por seu Presidente, vem manifestar e requerer o que segue.  

 

 Em 1º de marco do corrente ano, encaminhamos o Ofício n. 43/2023 – SAP, 

no qual apontamos inúmeras preocupações graves concernentes à pandemia e, ao final, 

requeremos a publicização de dados e estudos sobre: i) a decretação de “lockdown”, e ii) 

os Planos de Contingência e de Vacinação, inclusive para fins de aquisição de vacinas, 

tanto os que foram executados quanto o previsto, detalhando-se as medidas que se 

pretende realizar e os respectivos prazos, a quantidade de leitos de UTI disponíveis e a 

descrição das ampliações previstas. 

 

 Em resposta, encaminhou-se à OAB/DF o Ofício n. 37/2021 – GAG/GAB, 

fazendo referência singela a sites de consulta, boletins informativos e notícias 

jornalísticas, todos com dados imprecisos, concluindo que se revelaria dali “todo o 

esforço do Governo do Distrito Federal no combate à pandemia decorrente da COVID-

19”. 

 

 Em 08/03/2021 foi realizada reunião no Palácio do Buriti, na qual V. Exa. 

externou preocupações e colocou à disposição a realização de encontro com o Sr. 
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Secretário de Saúde, Dr. Osnei Okumoto, a qual se deu no dia seguinte. Neste encontro, 

relatou-se em suma que: 

 

i) há dificuldades de obtenção de vacinas (atrasos e problemas de entrega das 

fornecidas pela Rio/Manguinhos, demora e dificuldades na aquisição e liberação de 

outros fornecedores) e, por conseguinte, imprecisão do calendário e definição das faixas 

etárias; 

 

ii) planejou-se novas campanhas publicitárias e se relatou dificuldades da população 

em entender a gravidade da situação; 

 

iii) não estariam faltando materiais essenciais (EPI’s, oxigênio, etc.) ao tratamento; 

 

iv) a falta de leitos se deu pela oscilação da quantidade de casos havido de agosto/2020 

a janeiro/2021, acrescido da orientação de órgãos de controle de desativar os hospitais de 

campanha;  

 

v) o retorno das atividades em academias e escolas particulares se deu pela impressão 

de que seriam locais seguros e o público envolvido seria mais consciente; e, por fim, 

 

vi) o aumento das restrições de “lockdown” depende dos resultados obtidos.  

 

 

 Com o devido acatamento, o que se denota do ofício do GDF e das 

reuniões havidas é que não existe estratégia ou posição precisa para a tomada de 

decisões. O processo deliberativo tem se baseado em impressões e empirismo que 

deixa toda a população e o setor produtivo em grau extremo de insegurança, seja 

por não se deter previsão de atos e medidas, seja pela incapacidade de se mostrar 

resultados palpáveis e justificativas. 

 

 Diante deste cenário alarmante, cabe-nos colaborar para se buscar soluções, 

tais como a aprovação pelo Conselho Federal da OAB da proposta apresentada pela 

OAB/DF para propositura perante o C. STF de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) para obrigar o Governo Federal a adquirir vacinas suficientes para 
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imunização da população brasileira, uma vez que somente esta medida terá efeito prático 

e eficiente para apascentar as malditas consequências da pandemia.  

 

 Ademais, na data de ontem foi promulgada a Lei Federal nº 14.124/2021 

autorizando o DF a adquirir diretamente as vacinas para sua população, não persistindo a 

alegação de que compete exclusivamente ao Governo Federal a organização do programa 

de vacinação. No tema, colocamo-nos desde já à disposição para apoio nas ações e 

medidas a serem realizadas para efetivação da compra e aplicação de vacinas, 

especialmente reiterando as instalações de nossa Clínica PreCAAver sediada na Caixa de 

Assistência dos Advogados – CAA/DF.    

 

 É imprescindível que o GDF tome todas as medidas para que sejam ampliados 

os leitos e garantido o fornecimento de materiais aos tratamentos, pois a notícia que 

circula diuturnamente é de que estamos em situação cada vez mais precária, com dezenas 

de pessoas na fila de espera de UTI, falta de oxigênio e EPI’s, funcionários trabalhando 

em situação deficitária e extremada. 

 

     A propositura de demanda para provimento de medidas que cabem aos 

gestores competentes não tem se mostrado eficaz, em princípio, pois não adianta ordem 

judicial para compra de vacina se não há disponível e se a competência é do Governo 

Federal, por exemplo. Entretanto, é de suma importância se ter presente que a 

responsabilidade e a probidade dos atos serão amplamente acompanhadas, inclusive pela 

OAB/DF, além da alarmante rotina de notícias nefastas, especialmente atingindo a 

população mais carente.  

 

 Pelo exposto, mais uma vez confiantes que o diálogo é a forma adequada de 

solucionar os problemas, e como derradeira alternativa para se evitar a judicialização dos 

temas aqui tratados, requer-se urgentemente, em até 48hrs: 

 

- seja detalhadamente exposto o plano de vacinação, com calendário de aquisição, 

distribuição e aplicação das vacinas na população do DF, especialmente o 

posicionamento claro acerca da compra direta, com a indicação de quais as 

empresas consultadas, preços, prazos de entrega e quantitativos; 
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- seja detalhadamente exposto o plano de “lockdown”, com calendário de aberturas 

e fechamentos, áreas e setores abrangidos, além de impactos esperados e atingidos 

com tais medidas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR 

Presidente da OAB/DF 
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