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Ofício nº 0533/20-GAB Curitiba, 08 de junho de 2020.

Senhor Governador:

Cumprimentando-o  cordialmente,  diante  dos  dados
recentemente divulgados indicando que a atual curva de contágios pela Covid-19
está  em  franca  e  sinistra  ascendência  em  nosso  território,  tem  o  presente  a
finalidade de ressaltar a Vossa Excelência a necessidade de revisão dos critérios de
abrandamento  do  isolamento  social,  autorizado  pela  retomada  crescente  das
atividades  econômicas  consideradas  essenciais,  elencadas  no  art.  2º,  parágrafo
único, do Decreto Estadual n. 4.317/2020, e atos correlatos.

A referida legislação considera que nada menos que 42
setores1 da  economia  são  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades
inadiáveis  da população,  ou  seja,  as  que,  se  não atendidas,  podem colocar  em
perigo iminente a sobrevivência,  a saúde ou a segurança das pessoas, segundo
conceitua o parágrafo primeiro do art. 3º, do Decreto Federal n. 10.282/2020.

Neste  contexto,  sugere-se,  com  urgência,  baseado  no
princípio  da  precaução  e  considerando  o  perigo  da  irreversibilidade  do
comprometimento do direito à saúde (ratificados em recente decisão do Supremo
Tribunal  Federal,  de  relatoria  do  Ministro  Edson  Fachin),  face  tão  amplo  e
controverso panorama de permissões, a revisão legal, atividade por atividade, do
referido decreto estadual, posto que diversas delas são indicadas de modo genérico.
Que se restrinjam apenas às ações que são, de fato, essenciais à população e que,
mesmo  em  relação  a  elas,  seu  funcionamento,  com  cautelas,  não  proporcione
agravamento do cenário epidemiológico atual.

Excelentíssimo Senhor
Carlos Roberto Massa Júnior
DD. Governador do Estado do Paraná
Curitiba – PR

1 Publicação da SESA PR, disponível em: 
http://www.coronavirus.pr.gov.br/sites/cadastrocovid19/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/
Serviccos_Essenciais.pdf
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É que a liberação de qualquer atividade econômica gera,
inevitavelmente, pela multiplicidade de contatos que pressupõe, o grave perigo de
impactar  significativamente  na  ampliação  exponencial  de  custos  humanos  da
doença, em sobrecarga insuperável para a rede de saúde disponível, na oferta de
insumos farmacêuticos e equipamentos, maior custeio da rede pública, ausência de
profissionais de saúde e, pior, no acréscimo do número de óbitos (de outra forma
mais contida, evitáveis).

Em semelhante quadro, a responsabilidade legal de cada
uma de nossas instituições é enorme.

A se manter o contexto atual, a previsão da maioria dos
modelos  epidemiológicos  correntes  converge  para  o  aumento  assustador  da
moléstia e, por consequência, para o exponencial número de óbitos. Os segmentos
da população mais expostos economicamente e mais frágeis socialmente – portanto,
particularmente  vulneráveis  –  estão  dentre  os  mais  afetados  por  tão  nefastas
consequências.

Como  se  sabe,  os  atos  dos  administradores  públicos,
quanto  à  instituição  ou  revogação  de  qualquer  medida  sanitária,  concessiva  ou
restritiva,  máxime  nesta  época,  devem  ser,  obrigatoriamente,  fundamentados  e
precedidos, dentre outras, de rigorosa análise técnica sanitária, compatível com a
realidade epidemiológica  de cada região,  seus indicadores de saúde,  a  rede de
assistência  disponível,  seu  perfil  demográfico  e,  sobretudo,  pela  demonstração
lastreada em critérios científicos objetivos, acreditados e relacionados às evidências
factuais  da  enfermidade  no  território  paranaense,  de  modo  a  evidenciar  a  sua
incolumidade à população e estrita observância à lei.

Impõe-se, pois, que o mencionado decreto não acarrete
aumento inaceitável da curva ascensional da COVID-19, fora de standards acatados
internacionalmente, principalmente na oportunidade em que ela já está a se erguer
fugindo dos padrões de tendência de um mês atrás, quando iniciaram medidas que
aceleraram o incremento de inúmeras atividades econômicas e de outras naturezas,
inclusive nos municípios. Nesse aspecto, importa destacar, nas palavras do Ministro
Edson Fachin, em seu voto na ADIN no 6.341, que o “pior erro na formulação das
políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art.
23 da Constituição Federal” e, portanto, deve-se “exigir o cumprimento integral das
obrigações  do  Estado:  obrigações  de  respeitar,  proteger  e  realizar  os  direitos
fundamentais”.
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Importante lembrar, ademais, o papel legal do Estado de
“prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios” (cf. art. 17, III, da Lei Federal n.
8.080/90),  orientando-os  e  apoiando-os  na  elaboração  das  mais  seguras  regras
sanitárias – evitando-se, por exemplo, orientações sugestivas de eventuais agravos,
tal como ocorreu, por exemplo, em relação ao funcionamento de shopping centers,
centros comerciais e galerias, atividades à época não permitidas e que passaram a
ser regulamentadas como se o fossem. Rever restritivamente os termos do Decreto
n. 4.317/20, e demais disposições normativas com ele convergentes, revalorizando o
afastamento social, significa estimular que os demais entes federativos subnacionais
também assim possam fazê-lo positivamente.

Portanto, é adequado que as alterações de refreamento
que se busca explicitem exposição de motivos justificadora, bem como transparência
quanto  aos  critérios  técnicos  que  fundamentam  a  liberação  de  cada  uma  das
atividades havidas como imprescindíveis, demonstrando-as efetivamente como tal,
para que as ações expostas nos incisos do parágrafo único,  art.  2º,  do Decreto
Estadual n. 4.317/2020, não importem, como já dito, em efeitos gravosos adicionais
e irreversíveis à vida e à saúde dos paranaenses.

Por  esta  mesma ordem de  razões,  torna-se  imperativo
inadiável não apenas de saúde, mas de respeito à vida humana, sejam retomadas e
acrescidas todas as ações convergentes à manutenção e ampliação do afastamento
social, inclusive para fortalecer o crédito nas instituições sanitárias oficiais. Isto inclui
abrangente campanha de orientação e esclarecimento público, dos segmentos que
compõem o  setor  econômico,  das  instituições  públicas  e  privadas  em geral,  da
sociedade civil organizada e não organizada. Esforço de convencimento e união que
deve, necessariamente, incluir os 399 municípios paranaenses, de modo a que o
conjunto das providências seja apto a minorar  as perdas humanas e reduzir,  no
menor  tempo possível,  os  demais  gravames oriundos da enfermidade.  Na linha,
inclusive, emanada e ressaltada pela Secretaria Estadual de Saúde.

O  Ministério  Público  do  Paraná  tem  clareza  dos
dramáticos efeitos econômicos, ora incidentes, que não se pode ignorar, e os que se
projetam por vir, fruto da grave expansão planetária da doença. Democraticamente,
em movimento coordenado entre os entes federativos, os governos e os aparatos de
financiamento  e  controle  monetário,  são  e  serão  capazes  de  enfrentá-los.  Será
razoável admitir,  em tal  dimensão, que o compartilhamento de tamanha aflição e
sofrimento  encontrará  acordos  políticos  e  caminhos  minimizadores  nos  foros
nacional  e  internacional.  Com  brasileiros  vivos  a  mais  para  participar  da
reconstrução do país.
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Constitui premissa fundamental, como tem defendido com
propriedade Vossa Excelência, que não haverá alternativa outra que supere como
valor primário, ético e jurídico a defesa da vida e da saúde dos paranaenses.

Desta  forma,  na  certeza  de  que  as  ponderações  ora
realizadas  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  receberão  de  Vossa
Excelência a devida atenção e acolhimento – aguardando-se, neste sentido e com a
maior  brevidade  possível,  manifestação  de  retorno  –  aproveito  o  ensejo  para
renovar-lhe expressões da mais elevada consideração e apreço.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça
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