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A DEPUTADA ESTADUAL ISA PENNA, parlamentar do  PSOL 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio desta, vem à presença 

de Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. 

A pandemia do Covid-19 tem exigido uma série de 

medidas restritivas do poder público, assim como a disponibilização, com 

transparência, das informações essenciais para a contenção da doença.  

Infelizmente, o tema tem sido alvo de politização por 

partidos de diversas matizes diferentes. No entanto, não é possível que aceitemos o 

manejo da máquina pública relacionada a interesses políticos eleitorais ou que não 

coloquem como prioridade a saúde e vida dos cidadãos.  

Nosssa mandato, conjuntamente com outros 

parlamentares e figuras públicas do PSOL, ajuizou uma ação popular para viabilizar 

maior transparência de dados da Covid-19, com destrinchamento de dados e  
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ferramentas digitais acessíveis a população, que obteve decisão de tutela antecipada 

favorável.  

 Também questionamos ao Ministério Público Estadual, os 

critérios estabelecidos pelo governo do estado, quando do plano de abertura em 

fases, tendo em vista o que estava sendo aplicado em outros países. Pois o receio 

era exatamente da possibilidade de uma segunda onda pela forma como as medidas 

estavam sendo conduzidas. A fiscalização da atividade do governo do estado é ação 

fundamental de qualquer parlamentar, ainda mais num período de crise que exige 

medidas rapídas e extraordinárias.  

Sendo assim, e dando continuidade as preocupações que 

ensejaram essas medidas, gostaríamos de requerer a apuração, por este parquet, de 

algumas questões importantes. 

Inesperadamente e de maneira inédita, o governador João 

Dória, durante o 1º turno das eleições municipais de 2020, sobrestou a atualização 

quinzenal do Plano de SP, que determina a fase e as medidas restritivas para cada 

município baseada na situação de estabilidade ou não dos casos de Covid-19 no 

estado, apenas para um dia após o primeiro turno. Essa situação foi amplamente 

divulgada na mídia e a justificativa utilizada pelo governo foi de que o sistema do 

governo federal ligado ao Ministério da Saúde, o Sivep-Gripe, entre os dias 6 a 10 de 

novembro, ficou inoperante. Esse argumento, no entanto, não justificava o adiamento 

tendo em vista que o governo do estado possuía acesso aos dados e já existiam 

inúmeras declarações de especialistas alertando o aumento significativo nos casos 

de Covid e suas internações1.  

 

 

 
1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/13/einstein-registra-aumento-de-internacoes-por-covid-19-

medicos-de-outros-14-hospitais-privados-da-capital-ja-apontavam-alta.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/16/governo-de-sp-admite-pela-1a-vez-aumento-de-

internacoes-em-novembro-por-covid-19-e-adia-reclassificacao-da-quarentena.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/13/einstein-registra-aumento-de-internacoes-por-covid-19-medicos-de-outros-14-hospitais-privados-da-capital-ja-apontavam-alta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/13/einstein-registra-aumento-de-internacoes-por-covid-19-medicos-de-outros-14-hospitais-privados-da-capital-ja-apontavam-alta.ghtml
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Apesar desses fatos, a narrativa oficial do governo era a 

negação do aumento2, o que gerou um atraso nas medidas que precisavam ser 

tomadas com urgência para conter a pandemia.  

A atualização do Plano de SP, que decorreu deste 

momento pós adiamento, alterou de fase inúmeros municípios do estado da fase 

verde para a amarela, incluindo a regressão da capital paulista3. 

 Ainda, ocorre que os dados disponibilizados no dia 30 de 

novembro, demonstraram a constatação de uma 2ª onda no estado de São Paulo, o 

que nos faz supor que esses dados estavam sendo administrados para não causar 

prejuízo ao resultado eleitoral de Bruno Covas, que concorria a reeleição pelo mesmo 

partido que o Governador João Dória e tentava obter a vitória eleitoral ainda no 

prmeiro turno.  

A situação única na qual a sociedade se encontra, exige 

que todas e todos compreendam de fato os riscos aos quais estamos expostos para 

que assim os cuidados, rigorosos tais como se mostram, sejam devidamente tomados 

pelo conjunto da sociedade civil. Além, evidentemente, do problema desse possível 

acobertamneto poder configurar improbridade administrativa, já que o governo do 

estado não pode omitir informações para justificar a sua escolha em não realizar ato 

administrativo de interesse público, como a atualização do Plano de SP, com a 

possível regressão de fases de alguns municípios.  

Nesse sentido, a Constituição Federal traz disposições 

importantes sobre o tema do acesso à informação como basilar dos direitos 

fundamentais de toda e todo cidadão: 

 

 

 
2 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/16/governo-de-sp-admite-pela-1a-vez-aumento-de-

internacoes-em-novembro-por-covid-19-e-adia-reclassificacao-da-quarentena.ghtml 
3 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/30/governo-de-sp-anuncia-recuo-e-coloca-todo-o-estado-

na-fase-amarela-do-plano-de-flexibilizacao.ghtml 
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“Art.5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito  

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes:     

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 

O inciso recordado atribui ao acesso às informações de 

interesse coletivo o status de direito fundamental de todos os brasileiros e brasileiras, 

assim como, estrangeiros residentes no país. O interesse coletivo (ou mesmo 

individual) de acesso à informação no caso em tela é evidente. 

Não obstante, recentemente e surpreeendeno a todos 

mais uma vez, João Dória, decreta fase vermelha em todo o estado de São Paulo no 

período das festas de final de ano para reduzir a possibilidade de aglomerações (o 

que nos parece adequado), mas no mesmo dia viaja para Miami para gozar das suas 

próprias férias. Os esclarecimentos dados pelo governador em vídeo4 nas redes 

sociais não convencem, e seu retorno de Miami no mesmo dia foi necesssário tendo 

em vista a repercussão pública negativa do fato. Pois, a forma como foi interpretada, 

é que de alguma maneira, Dória por gozar de privilégios, inclusive de passaporte 

diplomático que o permite adentrar em zonas de restrição de brasileiros por conta da 

Covid-195, tentava burlar as normas estabelecidas por seu próprio governo.  

 
4 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/12/24/joao-doria-pede-desculpas-por-viagem-a-miami-apos-

medidas-restritivas-em-sp 
5 https://www.google.com.br/amp/s/www.cnnbrasil.com.br/amp/politica/2020/12/23/um-dia-apos-restringir-

circulacao-no-estado-doria-viaja-para-miami-em-ferias 

https://www.google.com.br/amp/s/www.cnnbrasil.com.br/amp/politica/2020/12/23/um-dia-apos-restringir-circulacao-no-estado-doria-viaja-para-miami-em-ferias
https://www.google.com.br/amp/s/www.cnnbrasil.com.br/amp/politica/2020/12/23/um-dia-apos-restringir-circulacao-no-estado-doria-viaja-para-miami-em-ferias
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Sendo assim, juntando o contingente de informações 

narradas nessa peça, é fundamental que o Ministério Público requeira ao governo do 

estado a motivação de suas ações, tendo em vista que como é sabido por esse 

parquet, conforme se desvela da Teoria dos Motivos Determinantes, a validade dos 

atos administrativos sempre estará diretamente relacionada aos motivos indicados 

como seu fundamento. Portanto, um ato administrativo para ser lícito precisa que a 

sua motivação esteja atrelada ao ato, o que, nesse caso, significa que a motivação 

precisa ser exclusivamente a preservação do interesse público, que é a preservação 

da vida e da saúde da população paulistana. A dúvida sobre essas ações, coloca em 

questão a própria legalidade do ato administrativo em questão e, mais ainda, pode 

ensejar a configuração de ato atentatório a saúde pública.  

Desta maneira, a representante solicita que esse D. 

Procurador Geral de Justiça tome as medidas legais cabíveis para apuração das 

condutas descritas nessa petição.  

Na certeza de que Vossa Excelência irá considerar este 

pedido, renovo votos de apreço e admiração. 

 

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.  

 

 

Isa Penna 

Deputada Estadual 

 

 


