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Mais de 5 mil presos são libertados em epidemia 
 
A pandemia do novo coronavírus tem feito com 
que presos provisórios, idosos ou que tenham 
doenças crônicas severas sejam libertados para 
evitar o avanço da contaminação. 
 
No Sul do país, já tiveram autorização para deixar 
a prisão nos últimos dez dias cerca de 4.500 
presos. Na Bahia, outros 800, número que ainda 
vai aumentar. 
 
As decisões dos magistrados têm seguido a 
recomendação 062/2020 do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça), que indica a adoção de 
medidas no sistema prisional em todo o país para 
coibir o avanço do coronavírus. 
 
A recomendação é de que o s juízes considerem a 
reavaliação das prisões provisórias, dando 
prioridade a mulheres gestantes, lactantes, mães 
ou responsáveis por criança de até 12 anos ou por 
pessoa com deficiência, assim como idosos, 
indígenas, pessoas com deficiência ou que se 
enquadrem no grupo de risco. 
 
Além disso, entram em casos de reavaliação 
presos provisórios em cadeias com ocupação 
superior à capacidade, prisões preventivas que 
excederam 90 dias ou relacionadas a crimes sem 
violência. 
 
Em Santa Catarina, foram libertadas 1.077 
pessoas das unidades prisionais, de acordo com a 

Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa. As prisões abrigam cerca de 23 mil 
detentos. 
 
A saída foi determinada pela Justiça e seguida pela secretaria catarinense. 
 
Na Bahia, cerca de 800 presos que estavam no semiaberto ou em prisão administrativa já foram 
libertados por terem mais de 60 anos ou serem portadores de doenças graves, entre outros casos. 
 
Outros cem devem sair nos próximos dias, segundo o secretário de Administração Penitenciária e 
Ressocialização da Bahia, Nestor Duarte. 
 



 
 

“São todas oriundas de decisão judicial. Eu não tenho o poder de mandar ninguém para casa. 
Calculamos que, nas condições de sexagenário ou portadores de doenças, chegaremos a pouco 
mais de 900 detentos”, disse. 
 
Segundo o secretário, após a decisão do CNJ foram feitas reuniões com desembargadores, 
Ministério Público e Defensoria, em que ficou acertado que os juízes tomariam as decisões caso a 
caso, para que os presos cumpram a pena em casa até passar a fase crítica da pandemia. 
 
"Eu disse que não tinha como colocar tornozeleira em todos, elas vêm da China e o fornecedor não 
tinha como entregar. A partir disso, aguardamos as decisões." O total de presos em cadeias na 
Bahia, que era de 15.200, caiu para cerca de 14.400. 
 
O Ministério Público estadual emitiu recomendação na quinta-feira (26) à Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia sobre prevenção e contenção do coronavírus. 
 
Entre os pedidos está o de que em novas prisões os detidos não fiquem em custódia nas delegacias 
e que sejam levados a unidades do sistema prisional. Segundo a promotoria, há mais de 1.300 
custodiados em repartições policiais, civis e militares na Bahia. 
 
Já no Rio Grande do Sul, juízes decidiram pela soltura de cerca de 3.400 presos nos últimos dez 
dias, segundo o Ministério Público estadual. 
 
O órgão tem questionado decisões como a de Itaqui, onde foi concedida prisão domiciliar a 58 
detentos. Os processos dos presos nessa condição estão sendo analisados individualmente por um 
promotor para elaborar os recursos cabíveis. 
 
Na cidade, foram beneficiados presos que tinham prazo suficiente para a progressão de regime e os 
que estavam no regime fechado com progressão prevista para os próximos três meses. 
 
Conforme a promotoria, todos os detentos que já estavam no semiaberto e aberto tiveram a 
concessão da prisão domiciliar sem precisar passar a noite na cadeia. A medida feita de maneira 
indistinta pode ter resultados graves, na avaliação do órgão. 
 
Em Bagé, o TJ (Tribunal de Justiça) suspendeu, após pedido do Ministério Público, decisão que 
libertava 119 presos. O estado tem 152 prisões, que abrigam cerca de 40 mil. 
 
Na terça-feira (24), agentes penitenciários ainda tirara, após decisão judicial, 116 presos de 
delegacias, principalmente no Vale do Sinos. Eles foram encaminhados a dois prédios reformados. 
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Lauro Jardim – A vida é doce 
 

Enquanto isso, o CNJ se prepara para a pós-
quarentena. Abriu uma licitação para a compra de 
café e açúcar para o conselho, para o STJ e o 
TSE. Pretende comprar 2,3 toneladas de café e 
2,2 toneladas de açúcar (refinado e cristal) para 
abastecer o CNJ por um ano. Achou que a turma 
está bebendo café demais? Somados, TSE e STJ 
consomem, anualmente, mais 18 toneladas de 
café e 12 de açúcar. Total dessa brincadeira? R$ 
350 mil para os três órgãos da Justiça. 
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Manobras de exceção 
 

A pandemia do novo coronavírus levou o País a 
uma situação excepcional, com graves 
consequências para a população e a atividade 
econômica. Se alguém tivesse anunciado há seis 
meses a situação que o mundo vive atualmente, 
com tantas restrições e incertezas, poucos lhe 
dariam crédito. O anúncio soaria como algo próprio 
de uma obra de ficção, e não como cenário da vida 
real. 
 
O reconhecimento da excepcionalidade das atuais 
circunstâncias não autoriza, no entanto, manobras 
que tentam, em alguma medida, subtrair a 
normalidade da vida institucional. Mais do que 
nunca, o País precisa de um Estado Democrático 
de Direito funcionando normalmente. Só assim o 
poder público será capaz de enfrentar eficaz e 
responsavelmente a pandemia do novo 
coronavírus. Escapes da ordem legal não agregam 
nenhuma eficiência ao combate da covid-19. Se o 
poder deve ser sempre exercido dentro da lei, o 
submetimento ao leito legal é ainda mais 
necessário em circunstâncias extraordinárias. 
 
Causam, pois, estranheza, algumas recentes ações 
que, valendo-se da pandemia do novo coronavírus, 
almejam o exercício do poder além dos limites 
legais. É necessário estar alerta. 
 
Na segunda-feira passada, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) ajuizou ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) postulando que as medidas 

provisórias (MPs) editadas pelo presidente da República tenham va- lidade superior ao que 
determina a Constituição. A manobra é absurda. A AGU pede ao Supremo que, por força do estado 
de calamidade pública, considere o Congresso em recesso parlamentar, o que, segundo a 
Constituição, faz suspender os prazos de validade de medida provisória. "O prazo a que se refere o 
§ 3.0 contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de 
recesso do Congresso Nacional", diz o art. 62, § 4.0 da Carta Magna. 
 
É evidente que o Congresso não está em recesso. A Câmara dos Deputados e o Senado tomaram 
as devidas providências para que a pandemia do novo coronavírus não impedisse o funcionamento 
das atividades legislativas. Assim, a conclusão é cristalina. Se o Poder Legislativo não está em 
recesso, é uma agressão ao Estado Democrático de Direito afirmar que o Congresso está em 



 
 

recesso, como se sua atuação fosse inútil ou irrelevante. O Congresso está em funcionamento e 
nada impede que exerça a tempo sua competência de avaliar as medidas provisórias. 
 
Autorizar o poder presidencial além dos limites constitucionais, por meio de uma ampliação indevida 
do prazo de validade das medidas provisórias, é caso paradigmático de exercício abusivo do poder. 
A pandemia afeta enormemente a vida social, mas não afeta a vigência da Constituição, que 
continua valendo. Cabe ao Supremo rejeitar prontamente a manobra da AGU. Em vez de pôr o 
Congresso em recesso, o estado de calamidade pública reclama um Legislativo atuante. 
 
Outra medida que causou desconcerto foi a alteração da Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011), restringindo a transparência do poder público, por meio da Medida Provisória 928/20. 
Valendo-se de um ato que, em tese, vinha dispor de "medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus", o presidente Jair Bolsonaro 
suspendeu os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação, para todos os órgãos federais 
com funcionários em quarentena ou em home office. A MP 928/20 também negou possibilidade de 
recurso contra pedido de informação rejeitado, impedindo, assim, a reavaliação dos casos de 
resposta negativa. 
 
Na quinta-feira passada, em ação impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o ministro 
do STF Alexandre de Moraes concedeu liminar suspendendo a eficácia das mudanças na Lei de 
Acesso à Informação, uma vez que a MP 928/20 "pretende transformar a exceção - sigilo de 
informações - em regra, afastando a plena incidência dos princípios da publicidade e da 
transparência". A tempo, o Judiciário tolheu a manobra. O combate à pandemia exige seriedade e 
cumprimento da lei, e não malandragens. 
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Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA disponibiliza canais 

virtuais 
 

O Núcleo de Solução de Conflitos e Cidadania do 
Tribunal de Justiça do Maranhão (Nupemec-
TJMA) está disponibilizando diversos canais 
virtuais de atendimento à população e 
agendamento de sessões de conciliação e 
mediação, com vistas a assegurar uma certa 
normalidade dos serviços aos usuários, em 
tempos de pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19) e isolamento social. 
 
Seguindo as recomendações e determinações do 
TJMA e de órgãos mundiais de saúde para evitar 
aglomerações e, como medida preventiva ao 
contágio, o Nupemec vem utilizando as diversas 
inovações tecnológicas disponíveis para resolver 
as demandas da sociedade. 
 
Os cidadãos interessados em solucionar questões 
processuais ou pré-processuais, de forma rápida 
e consensual, por meio do diálogo, podem marcar 
uma sessão, ligando para os Cejuscs (telefones 
abaixo) ou enviando mensagem via WhatsApp. 
 
As sessões estão sendo realizadas, atualmente, 
por videoconferência pelos conciliadores da 
Justiça (devidamente capacitados), diretamente 
de suas casas e por meio de plataforma 
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), no portal do Judiciário maranhense. 
 
O coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos 
do TJMA, juiz Alexandre Abreu, explica que essa 
e outras medidas adotadas pelo Nupemec - bem 
como pelo Judiciário em geral, conforme 
recomendações do presidente do TJMA, 

desembargador Joaquim Figueiredo - visam garantir que os direitos dos cidadãos sejam atendidos, 
nesse período, ainda que em regime especial. 
 
'No Tribunal de Justiça do Maranhão, os magistrados e servidores estão trabalhando, 
incansavelmente, em regimes especiais de teletrabalho e de plantão, conforme recomendações da 
Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça, visando atender às prioridades e os direitos dos 
cidadãos. Esse é o caso do Núcleo de Conciliação, que está utilizando diversos recursos virtuais 
disponíveis para tentar solucionar as mais variadas questões da população, garantindo-lhe a 



 
 

possibilidade de diálogo, com toda a flexibilidade e comodidade proporcionadas pela tecnologia', 
frisou o magistrado. 
 
A secretária do Nupemec do TJMA, Ana Larissa Serra, informa que os canais estão sendo 
disponibilizados tanto para quem já possui sessões agendadas nos Cejuscs e tem interesse em 
reagendar - apesar dos prazos processuais suspensos - quanto para aqueles que ainda não têm 
audiência marcada e desejam solucionar suas questões de forma virtual, por videoconferência. 
 
'O cidadão interessado em resolver conflitos por meio da conciliação ou mediação poderá conversar 
- diretamente - com nossa equipe, durante todo o dia. Basta ligar para os telefones disponibilizados, 
nos enviar e-mail ou mensagens via WhatsApp. Estamos à disposição para atender a população da 
melhor forma possível', afirmou. 
 
Além disso, a secretária reforça que os Cejuscs já estão trabalhando também com o sistema de 
Processo Judicial eletrônico (PJe). Os interessados em incluir os processos na plataforma devem 
entrar em contato com a equipe do Nupemec. 
 
Várias demandas podem ser resolvidas por intermédio da equipe do Nupemec, tais como questões 
de família (pensão alimentícia, divórcio, guarda), cíveis, relações de consumo, dentre outras, 
inclusive com apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público do Maranhão e da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
PLATAFORMA 
 
Além da possibilidade de diálogo com as partes envolvidas nas questões - por videoconferência, 
com o auxílio dos conciliadores - a população também pode utilizar a plataforma virtual 
consumidor.gov, disponibilizada pelo Ministério da Justiça, para resolver questões diretamente com 
empresas e instituições de todo o país. 
 
O canal conta com a adesão de 659 empresas, dentre bancos, concessionárias de energia, telefonia 
e água, operadores de planos de saúde, de viagens, construtoras, supermercados, dentre outros. 
 
O presidente do Nupemec-TJMA, desembargador José Luiz Almeida, ressalta que os meios virtuais 
de solução de conflitos já são amplamente utilizados e incentivados por magistrados e servidores da 
Justiça maranhense, tanto nos Cejuscs quanto nos Fóruns judiciais das comarcas, muito antes da 
pandemia do coronavírus. 
 
O intuito, segundo o desembargador, é facilitar o acesso dos cidadãos ao Judiciário, oferecendo-lhes 
os meios adequados de solução de conflitos, inclusive por meios tecnológicos, cumprindo, desta 
forma, a missão social da Justiça, dirimindo conflitos, de forma efetiva, ágil e pacífica. 
 
O Poder Judiciário do Maranhão sempre esteve na vanguarda do apoio às iniciativas de resolução 
de demandas por meio de plataformas públicas de solução de conflitos. E, desde o ano de 2017, 
tem editado normas sobre plataformas digitais. 
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MP Pró-Sociedade não tem legitimidade para ADPF contra 

recomendação do CNJ 
 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, negou seguimento a ação ajuizada pela 
Associação Nacional de Membros do Ministério 
Público Pró-Sociedade contra recomendação do 
CNJ para evitar a propagação do novo 
coronavírus. 
 
Citando diversos precedentes, o ministro 
entendeu que o MP Pró-Sociedade não tem 
legitimidade ativa para ajuizar arguição de 
descumprimento de preceito fundamental (ADPF). 
O ministro apontou que não houve a 
comprovação da representatividade adequada, 
em âmbito nacional. 
 
Ainda de acordo com Gilmar, a associação 
apenas "se limitou a invocar as disposições de 
seu estatuto e a juntar cópias de atas de reuniões 
realizadas, não demonstrando, contudo, que 
representa o interesse comum e homogêneo de 
toda a categoria do Ministério Público brasileiro". 
 
A associação afirmou legitimidade para o 
ajuizamento da ação, alegando ser entidade de 
classe de âmbito nacional e possuir membros 
associados em quinze estados. 
 
Sobre a resolução, a entidade havia alegado que 
alguns dispositivos contrariam a política de 
distanciamento social estabelecida pelo governo 
federal, além de causar grave ameaça ao 
preceitos fundamentais inscritos no artigo 5º da 
Constituição Federal, como segurança individual 
e coletiva, inclusive sanitária. 
 

Ao analisar os pedidos, o ministro afirmou que a associação também não demonstrou como a 
adoção das recomendações do CNJ podem vir a impactar a segurança individual e coletiva da 
sociedade. 
 
"A eventual proteção da saúde pública e da segurança sanitária não possibilitam a indevida 
manutenção da prisão de indivíduos fora das hipóteses legais, em instalações inadequadas e 
insalubres, sob pena de se adotar indevida política higienista que não se coaduna com a legislação, 
a Constituição ou a jurisprudência do STF", defendeu o ministro. 



 
 

 
Resolução 62/2020 
 
Editada pelo Conselho Nacional de Justiça na última semana, a resolução visa a mostrar aos 
magistrados medidas preventivas à propagação do coronavírus no sistema de justiça criminal e 
socioeducativo no país. 
 
Uma das principais diretrizes da recomendação é a transferência de pessoas presas por dívida 
alimentícia para a prisão domiciliar. Além disso, sugere medidas não privativas de liberdade para 
mulheres grávidas, lactantes, pessoas com deficiência, indígenas e outros grupos de vulneráveis. 
 
Desde sua edição, a medida já foi aplicada diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça e por 
tribunais estaduais do país. Foi, inclusive, parabenizada pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH). 
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Covid-19 e o fluxo dos prazos prescricionais em matéria 

tributária 
 

Thalles Silva* 
 
Os novos hábitos e rotinas impostos pela 
pandemia da Covid-19 já são uma dura realidade 
em todo o mundo. Nesse momento, é importante 
que a sociedade brasileira, atenta ao drama que 
muitos países desenvolvidos estão vivendo, 
conscientize-se da importância de seguir as 
orientações e medidas propostas pelas 
autoridades públicas e pelos órgãos de saúde, as 
quais visam, em última análise, tentar reduzir a 
propagação do vírus e, consequentemente, o 
colapso do sistema de saúde. 
 
Adentrando, diretamente, na seara jurídica, a 
postura de cautela e atenção não poderia ser 
diferente. Em um primeiro momento, diversos 
tribunais pelo país, ainda que de forma isolada e 
não coordenada, editaram atos suspendendo 
prazos processuais e alterando o expediente 
forense regular em suas áreas de jurisdição, 
buscando estimular o trabalho remoto de 
magistrados, servidores e advogados e, com isso, 
reduzir a circulação e possíveis aglomerações de 
pessoas. 
 
Em seguida, o Conselho Nacional de Justiça 
editou a Resolução 313/2020, que instituiu o 
regime de plantão extraordinário, visando 
uniformizar o funcionamento dos serviços 
judiciários no contexto de prevenir o contágio pela 
Covid-19 e garantir o acesso à justiça. 
 
Com isso, houve uma padronização em território 
nacional de medidas importantes, principalmente 

no que se refere à suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020 (passível de 
prorrogação), sendo assegurada, no entanto, a apreciação de diversas matérias relevantes, a 
exemplo de medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, bem como dos 
pedidos de alvarás, de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de 
garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor 
(RPVs) e expedição de guias de depósito. 
 



 
 

É sob essa ótica que o seguinte esclarecimento mostra-se oportuno, em especial aos contribuintes 
que possuam créditos ou valores a serem ressarcidos pela Fazenda Pública (federal, estadual e/ou 
municipal): os atos de suspensão emanados até o momento, apesar da inquestionável relevância 
para o combate à pandemia, não se mostram aptos a interromper o fluxo do prazo prescricional de 
cinco anos para o ajuizamento das medidas judiciais que, eventualmente, sejam necessárias à 
persecução desses direitos. 
 
Isso porque no Sistema Tributário Nacional Brasileiro, à luz do disposto no artigo 146, inciso III da 
Constituição Federal, cabe apenas à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária que tratem de prescrição e decadência, sendo certo que, por enquanto, inexiste 
lei complementar nesse sentido. 
 
Em outras palavras, é importante que se diga que a suspensão de prazos processuais e toda essa 
aparente paralisação dos tribunais — como pode ser interpretado por muitos — na verdade, não 
interromperá o curso do prazo prescricional para o ajuizamento dessas ações judiciais, fato que 
deve despertar a atenção dos contribuintes de uma forma geral. 
 
Naturalmente, muitas empresas suspenderam as suas atividades ou liberaram os seus funcionários 
para trabalharem remotamente, o que, em alguns casos, pode dificultar o levantamento de 
informações ou de eventual acervo documental comprobatório necessário ao ajuizamento das ações 
judiciais. 
 
Porém, aos contribuintes que, por exemplo, (i) tenham valores a recuperar, cujo prazo prescricional 
esteja próximo do fim; ou que (ii) mês a mês, já estejam perdendo valores que não mais poderão ser 
abrangidos por ações judiciais, por terem ultrapassado o referido prazo prescricional, talvez seja 
válido tentar conciliar esse momento de restrições e apreensão impostos pela Covid-19, com a 
eventual efetivação das medidas judiciais cabíveis em cada caso, a fim de interromper o fluxo do 
prazo prescricional e preservar o seu bom direito. 
 
Não por acaso o parágrafo único do artigo 5º da Resolução 313/2020 deixa claro que a suspensão 
de prazos processuais não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e 
de natureza urgente. 
 
Como dito inicialmente, a Covid-19 é uma triste realidade mundial, mas devemos permanecer 
confiantes de que esse momento será superado da melhor forma possível. Em paralelo, resta-nos 
seguir em frente, sempre atentos aos desafios comerciais, econômicos e financeiros que se 
apresentam ao mercado e ao dia a dia das empresas. 
 
Thalles Silva é advogado do escritório Kincaid Mendes Vianna Advogados. 
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Desembargador Ricardo Vital destina R$ 399 mil ao HU para 

aquisição de 2.660 testes para Covid-19 
 

O desembargador Ricardo Vital de Almeida, relator 
do processo da Operação Calvário, deferiu pedido 
formulado pelo Ministério Público da Paraíba 
(Gaeco) no sentido de destinar o montante de R$ 
399.000,00, depositado judicialmente pela 
colaboradora Livânia Maria da Silva Faria (nos 
autos 0000543-48.2019.815.0000), ao Hospital 
Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB), a 
fim de que o nosocômio promova o enfrentamento 
do novo coronavírus. O valor deverá ser utilizado 
para a aquisição de 2.660 testes de antígeno por 
imunofluorescência ECO-F para Colvid-19, em 133 
kits. A decisão ocorreu nesta sexta-feira (27). 
 
O relator enfatizou que a quantia deverá ser 
utilizada, única e exclusivamente, para a aquisição 
dos materiais indicados, sob pena de 
responsabilidade criminal, administrativa e civil do 
gestor e gestores. Disse, também, que os materiais 
poderão ser doados pelo HULW a qualquer outro 
hospital público do Estado da Paraíba vinculado ao 
SUS, desde que para o enfrentamento ao 
Coronavírus (Covid-19). 
 
Na decisão, Ricardo Vital estabeleceu o prazo de 
60 dias para que a responsável por gerir o HU, 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), comprove nos autos a regularidade do 
uso do recurso. 
 
O MP alegou, no pedido, que foi contactado por 
representantes do HU, os quais apontaram a 
premente necessidade de aquisição de materiais, 
equipamentos e medicamentos necessários ao 
combate da doença. Mencionou a homologação, 

aos 16/08/2019, do acordo de colaboração premiada firmado entre o MP e a então investigada na 
Operação Calvário, Livânia Maria da Silva Faria, no qual esta se obrigou a entregar, como forma de 
ressarcimento ao erário, um imóvel cujo perdimento seria feito através de alienação por conta e risco 
da colaboradora, a qual teria um ano para realizar a transação e proceder ao depósito judicial no 
valor de R$ 400 mil, corrigido pelo INPC. Esta obrigação, segundo informou o Órgão Ministerial, foi 
cumprida aos 12/03/2020. 
 



 
 

No pedido, o MP afirma que os recursos oriundos de acordos de colaboração premiada possuem 
natureza análoga aos provenientes de transação penal e diz ser possível a destinação de valores 
advindos de acordos criminais para o enfrentamento do Coronavírus. Citou decisão do ministro 
Alexandre de Morais do STF (ADPF n° 568/PR). 
 
Ao analisar o pleito, o desembargador-relator lembrou que o mundo, não só o Brasil, vivencia 
situação alarmante, atípica, literalmente caracterizada como “Calamidade Pública”, em razão da 
emergência de saúde pública de abrangência internacional. Fez referência ao cenário mundial, com 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), que declarou pandemia pelo novo 
Coronavírus; a declaração no âmbito nacional, pelo Ministério da Saúde, que declarou Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional; e na esfera local, a declaração do estado de calamidade 
pública e o decreto de Situação de Emergência no Estado da Paraíba. 
 
“Diante do contexto da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), que ensejou na declaração 
de Calamidade Pública em níveis nacional e estadual, entendo haver suficiente respaldo para o 
atendimento da solicitação deduzida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, 
no sentido de obter recursos para a aquisição, no âmbito do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 
do qual é gestora, de insumos médico-hospitalares-laboratoriais, envolvidos nas ações de 
diagnóstico, cura e combate ao Covid-19, especialmente no tratamento de crianças e adolescentes”, 
ressaltou Ricardo Vital. 
 
Ao decidir, o relator observou a Resolução n.° 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça, que define a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da 
aplicação da pena de prestação pecuniária; a Recomendação n.° 62, de 17 de março de 2020, 
também do CNJ, que recomenda aos tribunais e magistrados adotarem medidas preventivas à 
propagação da infecção pelo novo coronavírus; e a Resolução 313 também do Conselho, que 
dispõe que “os tribunais deverão disciplinar sobre a destinação dos recursos provenientes do 
cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do 
processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais de saúde.”. 
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Judiciário destina R$ 89 mil para combate ao COVID 
 

Em decisão nesta sexta-feira (27), a 3ª Vara 
Criminal de Dourados determinou a 
transferência de R$ 83.113,00 dos recursos 
arrecadados com as penas pecuniárias para o 
Fundo Estadual de Saúde (FESA). Os recursos 
servirão para a aquisição de materiais e 
equipamentos médicos necessários ao combate 
da pandemia do COVID-19, que serão utilizados 
pelos profissionais de saúde. Além disso, a 
decisão destinou mais R$ 6.205,54 para o 
custeio de projeto de confecção de máscaras 
pelos presos da Penitenciária Estadual de 
Dourados. 
 
A liberação do total de R$ 89.318,54 está de 
acordo com a Portaria nº 1.725 do TJMS, que 
dispõe sobre a destinação dos recursos 
provenientes do cumprimento da pena de 
prestação pecuniária, transação penal e 
suspensão condicional do processo nas ações 
criminais para priorizar a aquisição de materiais 
e equipamentos médicos necessários ao 
combate da pandemia COVID-19. 
 
O projeto da Penitenciária Estadual de Dourados 
prevê a confecção de 17 mil máscaras em 30 
dias, auxiliando o atendimento da demanda dos 
hospitais e da segurança pública da região de 
Dourados. 
 
A decisão foi assinada pelo juiz Marcus Vinícius 
de Oliveira Elias, em substituição legal na 3ª 
Vara Criminal de Dourados. 
 
Saiba mais – A Portaria nº 1.725 do Tribunal de 
Justiça de MS, que prevê a liberação dos 

recursos arrecadados das penas pecuniárias para o custeio e aquisição de materiais e 
equipamentos médicos, é mais uma ação para colaborar com a sociedade e minimizar os efeitos da 
pandemia de coronavírus que assola o planeta. A Portaria nº 1.725 foi assinada pelo presidente do 
TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, e pelo Corregedor-Geral de Justiça, Des. Sérgio Fernandes 
Martins. 
 
Na prática, segundo a normativa, os magistrados responsáveis pela execução penal devem priorizar 
a destinação, em caráter excepcional e temporário, dos valores hoje existentes e daqueles a serem 



 
 

depositados nos próximos 60 dias à aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao 
combate da pandemia COVID-19, a serem utilizados pelos profissionais de saúde. 
 
A medida do Judiciário sul-mato-grossense vem ao encontro da Resolução 313/2020 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que em seu artigo 9º dispõe sobre a destinação dos recursos de penas 
pecuniárias para ações de combate ao coronavírus. 
 


