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São Luís (MA), 13 de abril de 2020.
 

 
 
 
Excelentíssimos(as) Senhores (as) Membros
 
 
Assunto : Comunicação
 
Senhores(as) Membros,
 
 

Cumprimentando-os(as), informo que Decreto Estadual,
da lavra do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, editado
no dia 11 de abril próximo passado, reconheceu aos prefeitos municipais a
possibilidade de suspenderem as restrições às atividades econômicas não
essenciais, desde que observadas as regras estabelecidas no Anexo III do referido
normativo. Caso não haja regulamentação, as regras dos decretos 35.677 e 35.714
permanecerão vigentes no âmbito municipal até o dia 20 de abril, quando então
haverá nova avaliação.

 

Segundo o Boletim epidemiológico n. 09, de 11 de abril
de 2020, do Centro de Emergência em Saúde Pública, do Ministério da Saúde, o
Brasil ainda se encontra na fase inicial da epidemia, tendo apresentado uma
aceleração na última semana (05-10). No Boletim Epidemiológico n. 08, de 09 de
abril, restou concluído que as medidas de distanciamento social, se corretamente
aplicadas, reduzem a velocidade de transmissão da doença e permitem que o
gestor estruture a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde. E mais, o
 

“ Ministério da Saúde avalia que as estratégias de
distanciamento social, adotadas pelos estados e
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municípios, contribuem para evitar o colapso dos
sistemas locais de saúde, como vem sendo observado
em países desenvolvidos como EUA, Itália, Espanha,
China e recentemente no Equador. Ao tempo, essas
medidas temporárias, permitem aos gestores tempo
relativo para estruturação dos serviços de atenção à
saúde da população, com consequente proteção do
Sistema Único de Saúde. Avalia-se que as Unidades
da Federação que implementaram medidas de
distanciamento social ampliado devem manter essas
medidas até que o suprimento de equipamentos
(leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e
equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais
trabalhadores de saúde e outros) estejam disponíveis
em quantitativo suficiente, de forma a promover, com
segurança, a transição para a estratégia de
distanciamento social seletivo”.
 

E conclui: “qualquer medida de relaxamento não será
possível sem o preparo da rede de atenção à população”. As medidas de
distanciamento a serem adotadas pelos gestores devem, portanto, levar em
consideração as suas realidades epidemiológicas e, sobretudo, estruturais.

 

Na quarta-feira (08), participamos de uma
videoconferência com o Procurador-Geral da República e presidente do CNMP,
Dr. Antonio Augusto Brandão de Aras, na qual estavam o Presidente do CNPG,
Dr. Paulo Passos, a presidente da Comissão de Saúde no CNMP, conselheira
Sandra Krieger, e outros Procuradores-Gerais, para tratar do controle, prevenção
e enfrentamento do novo coronavírus, sendo mais um esforço urgente do
Ministério Público brasileiro para uma atuação articulada e coordenada contra a
pandemia.
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Mais recentemente, no dia 11.04, a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão do MPF, emitiu Nota Pública na qual
defendeu que “ no Brasil, a decisão de manter, ou não, aberto o comércio e a
atividade econômica em geral é uma decisão que pode significar uma diferença
de mais de 1 milhão de vidas. A simples mitigação do esforço de quarentena
social pode produzir catastróficos impactos em relação à estratégia de
supressão do contato social, tal como mais 90 milhões de brasileiros infectados
em até 250 dias, 280 mil cidadãos mortos e 2 milhões de internações”. 

 

Enfatizou, destarte, a necessidade de que eventual
decisão tendente a flexibilizar as medidas de distanciamento social ampliado deve
ser pública e estar fundamentada nas orientações constantes do Boletim
Epidemiológico nº 8, do Ministério da Saúde, com demonstração de (a) superação
da fase de aceleração do contágio, de acordo com os dados de contaminação,
internação e óbito; e (b) quantitativo suficiente, estimado para o pico de demanda,
de EPIs para os profissionais de saúde, respiradores para pacientes com
insuficiência respiratória aguda grave, testes para confirmação de casos suspeitos,
leitos de UTI e internação e de recursos humanos capacitados

 

E conclui que o descumprimento dos deveres de
moralidade, publicidade e motivação dos atos administrativos pode vir a
configurar ato de improbidade administrativa.

 

No último mapeamento Covid-19, realizado pela
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, atualizado em 14/04, às 22h42min, o
Maranhão registrava 445 casos confirmados e 27 óbitos, um crescimento
exponencial num intervalo de apenas uma semana. A pandemia de COVID-19 é
dividida em quatro fases epidêmicas: transmissão localizada, aceleração
descontrolada, desaceleração e controle, sendo que no momento o país se
encontra na fase de transmissão localizada (comunitária), com alguns locais
passando para a fase de aceleração descontrolada.
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As próximas semanas, portanto, serão decisivas para
contenção da velocidade de transmissão da doença e nada obstante a
possibilidade de flexibilização das medidas de distanciamento conferidas aos
municípios no Decreto Estadual n. 35.731, de 11 de abril de 2020, a orientação
institucional é de que tais providências somente devem ser tomadas se realizado o
preparo da rede de atenção à população, de modo a haver efetivas garantias de
atendimento em caso de aceleração de propagação da doença, com demonstração
de que há suprimentos de equipamentos (EPIs, respiradores, leitos etc) e de
recursos humanos suficientes e capacitados. A simples inexistência de casos
confirmados não configura, por si só, circunstância hábil a autorizar a
flexibilização em face da reconhecida subnotificação, bem como da ausência de
testes para a esmagadora maioria da população.

 

Além destas circunstâncias, eventual normativo
municipal deve obediência, ainda, ao que dispõe o Decreto Estadual n. 35.731,
notadamente o seu ANEXO III, que prevê regras restritivas de observância no
território de todo o Estado do Maranhão.

 

Em caso da não edição de ato normativo municipal
suspendendo as restrições impostas pelos Decretos n. 35.677 e 35.714, estes
permanecerão vigentes no território municipal até 20 de abril, quando haverá
nova avaliação.

 

Nesse sentido, pode o membro do Ministério Público,
respeitada a sua independência funcional, recomendar aos gestores que, antes de
tomar medida administrativa tendente a flexibilizar o distanciamento social
ampliado, comprove o efetivo preparo da Rede nos moldes aqui elencados e que
declaração nesse sentido fixa o dolo na hipótese de eventual colapso do sistema, o
que enseja a responsabilidade civil, criminal e por improbidade administrativa.

 

Determinei aos Centros de Apoio de Defesa da
Probidade e de Defesa da Saúde que elaborem as minutas de recomendações e de
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ações de responsabilidade respectivas, a fim de subsidiarem a atuação funcional.
 

Por fim, como bem ponderado pelo Ministro Luiz Fux,
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo publicado no Jornal “O
Globo” intitulado Justiça infectada: A Hora da Prudência, “para além das
discussões entre universalismo e utilitarismo, é hora de ouvir a Ciência”.

 
 

Deste modo, conclamo todas as Promotoras e todos os
Promotores de Justiça a permanecermos vigilantes e, atendendo às orientações da
comunidade científica internacional, continuarmos trabalhando em defesa da
saúde e da vida de todos os maranhenses.

 
 

 
 

* Assinado eletronicamente

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919

Documento assinado. Ilha de São Luís, 13/04/2020 15:36 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO)
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