
Supremo Tribunal Federal
URGENTE

Ofício eletrônico nº 206/2021
Brasília, 15 de janeiro de 2021.

 
A Sua Excelência o Senhor
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República 

Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 756
ADV.(A/S) : OLIVER OLIVEIRA SOUSA (57888/DF) 
REQTE.(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 
ADV.(A/S) : PAULO MACHADO GUIMARAES (05358/DF) E OUTRO(A/S)
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF, 7040/O/MT) 
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES 
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (04935/DF, 30746/ES, 

428274/SP) E OUTRO(A/S)
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) : RAFAEL  DE  ALENCAR  ARARIPE  CARNEIRO  (25120/DF, 

409584/SP) 
REQTE.(S) : CIDADANIA 
ADV.(A/S) : PAULO MACHADO GUIMARAES (05358/DF) 
REQDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
 
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  da  decisão  proferida  nos 

autos  em  epígrafe,  cuja  cópia  segue  anexa,  deferi  em  parte  a  cautelar  pedida  pelos 
requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas 
as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada em Manaus, 
capital  do Amazonas,  em especial  suprindo os estabelecimentos de saúde locais de 
oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares  para que possam prestar pronto e 
adequado atendimento aos seus pacientes,  sem prejuízo da atuação das autoridades 
estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta 
Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas),  um plano compreensivo e 
detalhado  acerca  das  estratégias  que  está  colocando  em  prática  ou  pretende 
desenvolver  para  o  enfrentamento  da  situação  de  emergência,  discriminando  ações, 
programas,  projetos  e  parcerias  correspondentes,  com  a  identificação  dos  respectivos 
cronogramas  e  recursos  financeiros;  e  (iii)  atualize  o  plano  em  questão  a  cada  48 
(quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional.

Aproveito o ensejo para externar meus protestos de estima e consideração.
 
 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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