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Requerente: Pedro Luís Rocha Montenegro
Assunto: Solicitação 

DECISÃO

Trata-se  de processo  administrativo autuado pelo  servidor  Pedro Luís  Rocha

Montenegro, cujo objeto é o auxílio financeiro deste Sodalício em favor de associações

que representam os interesses  de comunidades tradicionais  do Estado de Alagoas,  a

exemplo dos povos quilombolas (art. 3º, I, do Decreto nº 6.040/2007), bem assim de

associações  espíritas  que  desenvolvem  trabalhos  sociais  em  comunidades

desassistidas/carentes, tudo a fim de possibilitar o enfrentamento do novo coronavírus

(COVID-19).

Constam, nos ID’s nos 989186 e 989192, todos os requerimentos apresentados

pelas instituições interessadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Observa-se que os pleitos encontram fundamento no art. 9º da Resolução CNJ

n.º  313/2020,  que estabeleceu e regulou regime de  Plantão Extraordinário  no Poder

Judiciário com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19,

bem  assim  os  arts.  1º  e  2º  da  Resolução  CNJ  nº  154/2015  (Definiu  a  política

institucional do Poder Judiciário  na utilização dos recursos oriundos da aplicação da

pena de prestação pecuniária): 

Resolução CNJ 313/2020: 
Art.  9º  Os  tribunais  deverão  disciplinar  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 da saúde.
(g. n.)

Resolução CNJ nº 154/2015;
Art. 1º Adotar como política institucional do Poder Judiciário, na execução da
pena de prestação pecuniária,  o recolhimento dos valores pagos em conta
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judicial vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio de
alvará judicial, vedado o recolhimento em cartório ou secretaria. 
Parágrafo único. A unidade gestora, assim entendida o juízo da execução da
pena ou medida alternativa de prestação pecuniária, deverá encaminhar para
a instituição financeira estadual ou federal, os dados do processo – número da
autuação, comarca, vara e nome do réu – para depósito judicial, que será feito
pelo apenado, na forma e periodicidade fixada na sentença, se mais de uma
prestação,  e  cujos  valores  somente  poderão  ser  movimentados  por  alvará
judicial. 

Art.  2º  Os  valores  depositados,  referidos  no  art.  1º,  quando  não
destinados à vitima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente,
destinados  à  entidade  pública  ou  privada  com  finalidade  social,
previamente  conveniada,  ou  para  atividades  de  caráter  essencial  à
segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas
vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora. 
§ 1º A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados pelos
beneficiários citados no caput deste artigo,  priorizando-se o repasse desses
valores aos beneficiários que: 
(…) 
III - prestem serviços de maior relevância social; (g. n.)

Da exegese dos enunciados acima destacados é possível concluir que durante a

pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) deve ser priorizada a utilização

das  verbas  acima  referidas  para  a  aquisição  de  materiais  e  equipamentos  médicos

necessários ao seu combate, itens estes a serem utilizados pelos profissionais da saúde,

tudo isso sem olvidar os valores destinados à prevenção da doença nos estabelecimentos

do sistema penal e socioeducativo (art. 13 da Recomendação CNJ nº 62/20201). 

No  caso  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Alagoas,  esta  Presidência,  em

conjunto com a Corregedoria-Geral  da Justiça,  editou o Ato Normativo Conjunto nº

04/2020  (Estabeleceu  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  novo

coronavírus - COVID-19), que prevê o seguinte em seu art. 11: 

Art. 11 As unidades judiciárias encaminharão, no prazo de 15 (quinze) a
contar  da  publicação  deste  Ato  Normativo,  para  conta  única

1 -  Recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre elas
a destinação de penas pecuniárias decretadas durante o período de estado de emergência de saúde pública
para aquisição dos equipamentos de limpeza, proteção e saúde necessários à implementação das ações
previstas na Recomendação.
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administrada  pela  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas,  os
recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária,
transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais,
os quais serão utilizados para a aquisição de materiais e equipamentos
médicos  necessários  ao  combate  da  pandemia  COVID-19,  a  serem
utilizados  pelos  profissionais  da  saúde,  respeitados  os  procedimentos
legais. (g. n.)

Nesse sentido, com a finalidade de operacionalizar a transferência dos recursos

provenientes  do  cumprimento  de  pena  de  prestação  pecuniária,  transação  penal  e

suspensão condicional do processo nas ações criminais, bem como possibilitar a sua

aplicação imediata na aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao

combate  do  COVID-19,  foi  determinada  centralização  deles  em  uma  conta  única

administrada  pela  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas  (vide  autos  nº

2020/4933), o que tem agilizado sobremaneira a necessária aplicação desses recursos. 

Na  hipótese  destes  autos,  embora  os  recursos  não  sejam  pleiteados  para

utilização por profissionais de saúde ou destinados exclusivamente para a aquisição de

materiais  e  equipamentos  médicos  voltados  diretamente  ao  combate  da  pandemia

causada pelo COVID-19, entendo que o deferimento dos pedidos se mostra necessário

para garantir a saúde da população hipossuficiente neste momento de crise sanitária.

Afinal,  é  de  conhecimento  público  que  as  entidades  requerentes  prestam

relevantes serviços  (inciso III do § 1º do art. 2º da Resolução CNJ nº 154/2015) com

finalidade social (caput do art. 2º da Resolução CNJ nº 154/2015) em localidades onde a

atuação estatal  é  deficiente  e  a  população  não  dispõe  de  recursos  econômicos  para

garantia de ambiente adequado e devidamente higienizado.

É certo que, caso a disponibilização de recursos oriundos de penas pecuniárias

se restrinja  a aqueles  destinados para aquisição de “materiais e equipamentos médicos

necessários ao combate da pandemia COVID-19, a serem utilizados pelos profissionais

da saúde”, conforme definido pelas normas acima transcritas, eles não chegarão, em

escala suficiente, às comunidades que serão atendidas nos pleitos trazidos nestes autos,

já que, além delas se localizarem justamente onde o sistema de saúde é deficitário, os
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indivíduos, pela situação de pobreza em que vivem, tem dificuldade de deslocar até os

centros de saúde.

É que nesses lugares a saúde pública, como dito, é ineficiente e a crise sanitária

desenvolveu também uma crise econômica que os tem afetado sobremaneira, pois são

pessoas que vivem à margem do estado, cujas necessidades são incompatíveis com o

grau de riqueza gerado pela sociedade moderna, eis que faltam-lhes alimentos para a

própria  subsistência  e  materiais  de  higiene  básicos.  São  pessoas  que,  por  vezes,

sobrevivem em uma linha de pobreza que se encontra abaixo do mínimo existencial, o

que, indubitavelemente, contribui para uma propagação maciça do COVID-19. 

Nesse sentido, deve ser observado o conteúdo normativo do art. 5º da Lei de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige
e às exigências do bem comum. 

Segundo  a  doutrina,  trata-se  justamente  da  consagração  da  interpretação

teleológica2, na qual o intérprete “visa compreender a lei de acordo com o objetivo para

o qual foi criada.”3.

Nos casos dos citados art. 9º da Resolução CNJ n.º 313/2020 e art. 11 do Ato

Normativo  Conjunto  nº  04/2020,  a  principal  finalidade  deles  é  que  sejam adotadas

medidas de prevenção e combate ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) com

recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal

e suspensão condicional do processo nas ações criminais.

Aqui, cumpre destacar que a liberação de recursos para a aquisição de alimentos

e de itens de higiene básica a serem distribuídos em favor de pessoas que vivem em

condição  de  vulnerabilidade,  sem  prejuízo  da  possibilidade  da  aquisição  de

2 - EHRHARDR JÚNIOR, Marcos.  Direito Civil – LIND e Parte Geral. 2ª Ed. Salvador: Juspodivm,
2011. Pág. 63
3 - http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asp?txtPesquisaLivre=INTERPRETA
%C3%87%C3%83O%20TELEOL%C3%93GICA 
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medicamentos  e  equipamentos  médicos,  revelam-se,  inequivocadamente,  como

instrumentos  eficazes  de  prevenção  e  combate  ao  COVID-19  para  as  famílias  da

localidade e, consequentemente, para toda a sociedade.

Diante do exposto,  considerando a realidade fática dos núcleos populacionais

beneficiados pelas ações  sociais das entidades  requerentes e que,  de acordo com os

pedidos apresentados,  os recursos serão utilizados para a prevenção e o combate ao

novo coronavírus  (COVID-19), AUTORIZO a liberação de valores depositados na

conta única administrada pela Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas em

favor  das  instituições  requerentes,  nos  moldes  fixados  na  tabela  que  instrui  o

presente  pronunciamento,  cuja  utilização  limitar-se-á  à  aquisição  de  insumos

(alimentos, itens de higiene, medicamentos e equipamentos de proteção individual)

para  o  enfrentamento  da  crise  sanitária  e  econômica  provocada  pelo  novo

coronavírus (COVID-19).

Aqui,  ADVIRTO às entidades requerentes que deverão prestar contas a esta

Presidência dos valores gastos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de

devolução da quantia disponibilizada.

Solicite  às  entidades  a  conta  bancária  para  transferência  das  quantias  e

oficie-se ao banco do brasil para disponibilização dos recursos.

À Direção-Geral para publicação e expedição dos documentos necessários para

cumprimento desta decisão.

Cumpra-se.

Maceió/AL, 21 de maio de 2020.

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 


