
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

Excelentíssima Senhora Ministra ROSA WEBER, Relatora da Ação Cível 

Originária nº 3.474/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIÃO, neste ato representada por seus Advogados infra-

assinados1, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos da ação 

cível originária em epígrafe, movida pelo ESTADO DE SÃO PAULO, 

manifestar-se a respeito do cumprimento da tutela provisória de urgência, 

conforme as informações a seguir articuladas.  

 
1Art. 4º, III, da Lei Complementar nº 73/1993 e Portarias de Delegação nº 476, de 16 de maio de 2007 (DOU de 

17 de maio de 2007), e nº 1, de 22 de janeiro de 2019 (DOU de 23 de janeiro de 2019).    
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I – RELATÓRIO 

Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de 

urgência, proposta pelo Estado de São Paulo em face da União, mediante a qual 

são formuladas as seguintes pretensões cautelares: 

(i) concessão de tutela liminar de urgência, inaudita altera parte, para 

que  seja determinado à UNIÃO, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento: 

a) que reabilite, com a retomada do custeio, todos os leitos de UTI do 

Estado de São Paulo destinados ao tratamento de pacientes com Covid-

19 que foram requeridos pela Secretaria de Estado da Saúde ao 

Ministério da Saúde e que anteriormente contavam com esse suporte 

financeiro da União, ou, subsidiariamente, que reabilite todos os leitos 

que estavam habilitados para o Estado no mês de dezembro de 2020, a 

partir do qual houve ascensão dos números de infecção e internação da 

COVID-19; e  

b) que examine e atenda com urgência as solicitações já encaminhadas 

pelo autor para habilitação de novos leitos de UTI destinados ao 

tratamento de pacientes de COVID-19. 

 

Em síntese, o Estado-autor afirma que a União teria reduzido os 

recursos federais destinados à habilitação de leitos exclusivos para tratamento de 

pacientes acometidos com COVID-19 (SARS-COV2), a despeito do 

recrudescimento da pandemia do novo coronavírus nos últimos meses. 

A ação foi distribuída à Relatoria da Ministra ROSA WEBER, que 

deferiu a tutela provisória de urgência, ad referendum do Plenário dessa Suprema 

Corte, nos seguintes termos: 

 

Ante o exposto, defiro ad referendum do Plenário desta Corte (art. 5º, 

IV, c/c art. 21, V, do RISTF), a tutela de urgência para (i) determinar à 

União Federal que analise, imediatamente, os pedidos de habilitação de 

novos leitos de UTI formulados pelo Estado requerente junto ao 

Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que restabeleça, 

imediatamente, de forma proporcional às outras unidades federativas, os 

leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 no Estado requerente 

que estavam habilitados (custeados) pelo Ministério da Saúde até 

dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de janeiro e 
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fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Federal que preste suporte 

técnico e financeiro para a expansão da rede de UTI’s no Estado 

requerente, de forma proporcional às outras unidades federativas, em 

caso de evolução da pandemia.  

 

Ato contínuo, o Estado de São Paulo peticionou nos autos, alegando 

o descumprimento do comando (ii) do dispositivo da decisão judicial pela União 

(peça nº 36, e-STF). 

Devidamente intimada, a União apresenta a sua manifestação a 

respeito das alegações autorais, conforme os fundamentos a seguir. 

II – DO PROCEDIMENTO PARA A AUTORIZAÇÃO DE LEITOS 

DE UTI COVID-19 – ALTERAÇÕES NORMATIVAS.  

Inicialmente, é necessário informar algumas das ações empreendidas 

pelo Ministério da Saúde diante do grave contexto da pandemia de COVID-19.  

Consoante DESPACHO SAES/NUJUR/SAES/MS (doc. anexo) de 

14.03.2021, no que concerne à atenção hospitalar, foram empreendidos esforços 

para oferecer atenção especializada à população, destacando-se as seguintes 

medidas indicadas pela área técnica do Ministério da Saúde: 

 

1) Criação de normas para leitos de UTI exclusivos para pacientes 

acometidos pela Covid-19;  

2) Normativa regulamentando os leitos de Suporte Ventilatório como 

medida intermediária de ação ao internamento de pacientes com 

necessidade de algum tipo de suporte ventilatório;  

3) Autorização de leitos de Cuidados Prolongados em Hospitais de 

Pequeno Porte para permitir o giro de leitos com potencial de uso para 

pacientes Covid-19;  

4) Investimentos para aquisição de equipamentos e material permanente, 

objetivando a estruturação das unidades hospitalares para atendimento 

aos pacientes Covid-19;  

5) Investimento Contratação para fornecimento de KITS leitos de UTI 

para o Estado de São Paulo (Total 8 (oito) KITS LEITOS DE UTI PARA 

SP).  
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No que interessa à presente demanda, passa-se a analisar brevemente 

o procedimento de autorização de leitos de UTI-COVID-19 destinados aos entes 

subnacionais.  

De acordo com o DESPACHO SAES/NUJUR/SAES/MS de 

14.03.2021, a autorização de leitos de UTI, financiados com recursos federais, para 

tratamento da COVID-19, depende da instauração de procedimento 

administrativo prévio, atualmente regulamentado pela Portaria nº 373, de 2 de 

março de 20212. 

De acordo com o artigo 2º da referida Portaria, o ente federativo 

interessado deverá encaminhar ao Ministério da Saúde solicitação de autorização 

de leitos em caráter excepcional e temporário, por meio do Sistema de Apoio à 

Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS). Confira-se: 

Art. 2º As solicitações de autorização de leitos em caráter excepcional e 

temporário de que trata esta Portaria devem ser encaminhadas por meio 

do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS), 

disponível no endereço eletrônico www.saips.saude.gov.br, 

acompanhada da seguinte documentação: 

I - ofício de solicitação, com data atual e devidamente assinado, 

encaminhado pelo respectivo gestor do SUS Estadual, do Distrito 

Federal ou Municipal, com as informações: 

a) nome do Município e seu respectivo código IBGE; 

b) nome do estabelecimento de saúde e seu respectivo código no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

c) número de leitos de UTI Covid-19 a serem autorizados, que deve ser 

de, no mínimo, 5 leitos por tipo (adulto e pediátrico) e por 

estabelecimento; e 

d) declaração de garantia da existência de um respirador por leito, 

equipamentos e recursos humanos necessários, compatíveis com os 

dados do estabelecimento no SCNES, que devem estar atualizados. 

 

 
2 Dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico 

COVID-19, em caráter excepcional e temporário. 
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A autorização de leitos de UTI – COVID-19 será condicionada à 

avaliação técnica, emitida pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e 

Domiciliar, conforme os critérios estabelecidos no artigo 6º da Portaria nº 373, de 

2 de março de 2021: 

Art. 6º A autorização dos leitos de UTI COVID-19 será condicionada à 

avaliação técnica, emitida pela Coordenação-Geral de Atenção 

Hospitalar e Domiciliar - CGAHD/DAHU/SAES/MS, contemplando os 

seguintes itens: 

I - os estabelecimentos e os leitos de UTI COVID-19 devem constar 

obrigatoriamente nos Planos de Contingência Estaduais e Distrital, 

publicados em Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

II - a rede assistencial disponível; e 

III - o registro atualizado e regular dos casos, pelo hospital, no Sistema 

e-SUS Notifica – Módulo internações. 

 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela área técnica do 

Ministério da Saúde, as solicitações de autorização são analisadas de acordo com 

a ordem de chegada, não se priorizando, a princípio, qualquer região ou unidade 

da federação, em observância ao princípio federativo que impõe o tratamento 

isonômico a todos aos entes da federação, verbis:  

Foram levantadas apenas a questão das priorizações, uma vez que é dado 

tratamento isonômico a todas as propostas que chegam. A área técnica 

definiu que o critério para início da análise deve ser baseado na ordem 

de chegada no Sistema. Como dito anteriormente, é gerado um relatório 

e a partir dele se estabelece a ordem de execução das análises. No que 

diz respeito à previsão de atendimento das demandas advindas dos 

Estados, registra-se que todas as demandas serão analisadas e atendidas, 

desde que atendam os critérios citados no item 2; e 

 

As informações técnicas do Ministério da Saúde também destacam a 

existência de contrapartidas a serem observadas pelos entes da federação ao 

receberem recursos federais para manutenção de leitos de UTI. 
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Assim, em decorrência da “transição de exercício orçamentário e 

financeiro, a Coordenação em parceria com o DRAC/SAES, teve a preocupação 

de manter os recursos e os leitos para atendimento à população brasileira, 

destinando, por meio da Portaria GM/MS n° 3.896/2020, um montante de recursos 

aos Estados para cobertura das demandas assistenciais justamente pensando nas 

necessidades desse momento, o Estado de São Paulo recebeu o valor total de R$ 

126.522.037,23 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil e trinta 

e sete reais e vinte e três centavos)” (vide DESPACHO SAES/NUJUR/SAES/MS 

e 14.03.2021). 

Importa salientar que, anteriormente à publicação da Portaria nº 373, 

de 2 de março de 2021 – atualmente em vigor –, o procedimento para autorização 

de leitos de UTI-COVID-19 foi regido por sucessivos atos normativos, quais 

sejam: Portaria nº 568/2020, Portaria nº 1.802/2020 e Portaria nº 3.300/2020. 

Os regulamentos anteriores, além de disciplinarem o procedimento de 

habilitação, fixavam prazo certo de duração para os leitos de UTI e de suporte 

ventilatório, cuja prorrogação dependia do requerimento do ente subnacional 

interessado. Desse modo, acaso ultrapassado referido prazo, sem que o Estado ou 

município iniciasse o devido procedimento administrativo de prorrogação dos 

leitos, tinha-se, como consequência, a perda da vigência do financiamento federal 

de tais leitos de UTI. 

Cumpre destacar assim que, durante o exercício de 2020, quando em 

vigor tais atos normativos, o Ministério da Saúde não procedeu a qualquer 

desmobilização da rede de atendimento especializado, eis que o procedimento 

de prorrogação dependia da ação do ente subnacional e não do ente central. 

Nesse contexto, consoante esclarecido pelo Ministério da Saúde, eventuais 

desmobilizações de leitos decorreram (i) de solicitações oficiais remetidas pelos 

próprios gestores locais, ou (ii) da ausência de pedido de prorrogação de tais 
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autorizações pelos gestores, após o exaurimento dos prazos regulamentares. 

Confira-se:  

 

Quanto à menção acerca de possível desabilitação de leitos de UTI 

Covid-19 ou de Suporte Ventilatório, é importante salientar que não 

existe, por iniciativa do Ministério da Saúde, qualquer processo de 

desabilitação de leitos Covid-19. O que ocorre, em verdade, é quando o 

gestor solicita a desabilitação oficialmente a esta Pasta ou quando o leito, 

em razão do prazo estabelecido pela norma, perde a sua vigência. 

Essencial observar que nas normativas vigentes de UTI Covid-19, no ano 

de 2020, determinava prazo de vigência dos leitos, tendo a habilitação o 

prazo de 90 (noventa) dias e as prorrogações das habilitações o tempo de 

60 (sessenta) dias. Para os leitos de Suporte Ventilatório, o prazo de 

vigência da habilitação e da prorrogação era de 90 (noventa) dias; 

 

Entretanto, observou-se que a fixação de prazo certo de duração para 

as habilitações, aliada à necessidade de sucessivas prorrogações, criavam 

embaraços à gestão federal da rede especializada, principalmente em contexto de 

imprevisibilidade epidemiológica. 

Com o intuito de otimizar a disponibilização de leitos de UTIs aos 

entes federados, o Ministério da Saúde reavaliou o procedimento até então adotado, 

para definir que as autorizações de leitos de UTI – COVID 19 teriam prazo 

indeterminado, enquanto perdurasse o estado de emergência em saúde pública 

provocado pela epidemia do novo coronavírus. 

Assim sendo, nos termos das informações prestadas pela área técnica 

do Ministério da Saúde, por meio do DESPACHO SAES/NUJUR/SAES/MS de 

14.03.2021, a partir da Portaria nº 373, de 2 de março de 2021 (doc. anexo), 

atualmente em vigor, as autorizações de leitos de UTI COVID-19 passaram a ter 

prazo indeterminado, até que cesse a emergência provocada pela epidemia do 

coronavírus. 

Nessa revisão da normativa, com o fito principal de aumentar o acesso 

da população aos leitos de UTI e, também, com foco no paciente, 

intencionou-se dar mais celeridade e gerar menos problemas de execução 
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das autorizações. Esta Pasta reavaliou e definiu não haver mais a 

necessidade de pedidos de prorrogação, uma vez que feita a autorização 

dos leitos, essa teria vigência por tempo indeterminado, até que cessasse 

a situação de emergência provocada pelo Coronavírus, com custeio 

mensal; 

 

Frise-se que as alterações normativas acima relatadas, conforme 

indica a área técnica do Ministério da Saúde, “tiveram como foco o paciente 

objetivando aumentar o acesso à saúde”, de modo a impedir que eventual inércia 

do gestor local pudesse comprometer a assistência federal no tocante à autorização 

de leitos de UTIs. 

Nesse contexto, resta demonstrado que (i) a União não determinou a 

desmobilização de leitos de UTI, tendo ocorrido a perda da vigência de 

determinadas autorizações, diante da ausência de requerimento de prorrogação 

pelos respectivos entes subnacionais; e que (ii) visando aprimorar tal procedimento 

e evitar que novo quadro de desmobilização ocorresse, foi editada a Portaria nº 

373, de 2 de março de 2021, de modo que os leitos de UTIs autorizados a partir 

desse novo marco normativo passaram a ter prazo indeterminado, até que cesse a 

emergência provocada pela epidemia do coronavírus. 

Conclui-se, portanto, que o procedimento de autorização de 

habilitação de leitos pelo ente central possui regulamentação própria, o qual não 

foi descontinuado em 2021, como alegado pelo Estado autor. Ao contrário, o que 

se observou foi uma otimização do procedimento, dispensando que os entes 

subnacionais peçam sucessivas prorrogações de autorização para o financiamento 

de leitos de UTIs. 

Feitos tais esclarecimentos, passa a União a demonstrar o 

cumprimento da antecipação de tutela proferida nos presentes autos. 
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III – DO CUMPRIMENTO DOS COMANDOS EXPOSTOS NA 

DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA NOS 

PRESENTES AUTOS. 

Para elucidação dos limites objetivos da antecipação de tutela 

concedida nos presentes autos, interessante transcrever o dispositivo da decisão 

proferida pela eminente Relatora Ministra Rosa Weber, em 26 de fevereiro de 2021 

(peça 18, e-STF), verbis: 

Ante o exposto, defiro ad referendum do Plenário desta Corte (art. 5º, IV, 

c/c art. 21, V, do RISTF), a tutela de urgência para (i) determinar à União 

Federal que analise, imediatamente, os pedidos de habilitação de 

novos leitos de UTI formulados pelo Estado requerente junto ao 

Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que restabeleça, 

imediatamente, de forma proporcional às outras unidades 

federativas, os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 no 

Estado requerente que estavam habilitados (custeados) pelo Ministério 

da Saúde até dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Federal que preste 

suporte técnico e financeiro para a expansão da rede de UTI’s no Estado 

requerente, de forma proporcional às outras unidades federativas, em 

caso de evolução da pandemia. (grifos não originais). 

 

O Estado de São Paulo, por sua vez, alegou que a União estaria 

descumprindo o comando (ii) do dispositivo da decisão acima relatada. 

Ocorre que, em relação ao comando (ii) do dispositivo da antecipação 

de tutela proferida nos presentes autos, é importante destacar que a Ministra 

Relatora deixou clara a sua determinação no sentido de que o restabelecimento dos 

leitos de UTI deve observar a proporcionalidade em relação às outras unidades 

federativas. 
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Em outras palavras:  percebe-se que o comando da  decisão impõe que 

o reestabelecimento dos leitos de UTIs seja efetivado “de forma proporcional às 

outras unidades federativas”, ou seja, a Ministra Relatora teve o cuidado em 

assegurar que não houvesse prejuízos ao reestabelecimento de leitos de UTI em 

outras unidades federativas em função do deferimento da liminar em favor do 

Estado de São Paulo.  

Assim, considerando a necessidade de manter a análise do pedido de 

habilitação de leitos de UTIs de todos os entes federados, como previsto na decisão 

cautelar, o Ministério da Saúde publicou, posteriormente à referida liminar,  as 

Portarias n. 373, de 02 de março de 2021 e n. 431, de 11 de março de 2021, 

autorizando leitos de UTI em todas as regiões do território nacional, inclusive no 

Estado de São Paulo, tudo em observância ao auxílio proporcional que a União 

deve prestar aos entes da federação, conforme determinado pela Ministra Relatora. 

Destaca-se ainda que o Ministério da Saúde segue analisando ininterruptamente 

solicitações de autorizações de leitos de UTI provenientes de Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Ressalte-se que antes mesmo da decisão cautelar, o Ministério da 

Saúde havia publicado a Portaria GM/MS nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020 

(doc. anexo), na qual estabeleceu o repasse de recursos financeiros no montante 

R$ 896.000.000,00 (oitocentos e noventa e seis milhões) destinados ao 

enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde 

pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus”, 

justamente por vislumbrar a necessidade de continuidade na prestação de auxílio 

aos entes da federação em razão da crise sanitária.  

Em uma breve análise do anexo à Portaria GM/MS Nº 431, de 11 de 

março de 2021, extrai-se o extenso volume de pedidos analisados (e aprovados) de 

autorizações de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde para os entes da federação. 
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A recente Portaria GM/MS nº 431, de 11 de março de 2021, 

anteriormente citada, também estabeleceu a destinação de recurso financeiro ao 

Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo 

Coronavírus (COVID-19), a ser disponibilizado em parcelas mensais, no montante 

de R$ 188.208.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e duzentos e oito mil reais), 

reforçando o empenho da União em autorizar leitos de UTI para tratamento da 

COVID-19 e, consequentemente, cumprir a decisão judicial proferida nos 

presentes autos. 

Diante do exposto, sem prejuízo da oportuna apresentação de 

contestação e outras manifestações processuais, a União apresenta as informações 

quanto aos procedimentos que vem sendo adotados pelo Ministério da Saúde, com 

o intuito de conferir integral cumprimento à decisão judicial, nos termos em que 

deferida, ou seja, em estrita observância ao tratamento isonômico e proporcional 

que deve ser conferido a todos os entes na estrutura federalista brasileira. 

Por fim, em observância à imprescindibilidade do diálogo e da 

cooperação institucionais para a solução dos conflitos que envolvem as unidades 

federativas, conforme destacado pela eminente Ministra Relatora em sua decisão, 

a União informa sua concordância em submeter a presente demanda ao 

procedimento conciliatório. 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília, 14 de março de 2021. 

 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 

Secretária-Geral de Contencioso 

 

 

ANDREA DE QUADROS DANTAS ECHEVERRIA 

Advogada da União 

Diretora do Departamento de Controle Difuso 
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DEOLINDO CRIVELARO NETO 

Advogado da União  

Coordenador-Geral de Assuntos Federativos  

 

 

 

PRISCILLA SILVA NASCIMENTO 

Advogada da União 
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