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Distribuição 
Data: 30/03/202015:12 Motivo: Distribuição por sorteio PROC NU_ffi\6· ~3i ~~O 

FLS NQ_ o~ \Gl) Partes do Processo 
Requerente 
O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

18957/ES - JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA 
Requerido 
JUIZO DE DIREITO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL NOVA VENECIA 

999998/ES - INEXISTENTE 

Juiz: MARCELO FARIA FERNANDES 

Decisão 

ESTADO DO SANTO , 
PODER JUDICIARIO 

NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CiVEL/CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA 

Número do Processo: 0001102-46.2020.8.08.0038 

Requerente: O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
Requerido: JUIZO DE DIREITO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL NOVA VENECIA 

DECISÃO 

Plantão Judicial Extraordinário - em consonância com o Ato Normativo nO ~4/2020 do 
TJES. I 

Vistos em inspeção. 
I 

Trata-se de pedido formulado pelo Município de Vila paváo/ES, através do Sr. 
Prefeito Municipal, para doação, em caráter excepcional, de recursos constantes do 
fundo de penas pecuniárias da Comarca de Nova Venécia/ES, tendo érn vista a 
situação emergencial vivida no momento em razão da pandemia da COVID-~9. 

I 

Relatou no pedido, que são fundamentais e necessários no momento, os itens 
solicitados. I 

i 
! 



Acrescentou que a situação vivenciada é de emergência e que foi expedido Decreto NO 
4593-R de 13/03/2020, pelo Governador do Estado, Sr. José Renato Casagrande. 

Diante disto, fu~damentou a relevância jurídica do requerimento/projeto, sedimentada 
na Recomendaçao 62/2020, do Colendo CNJ. 

Ouvido o Ministério Público, após autuação do presente feito e remessa, manifestou-se 
parcialmente favorável ao pleito, porém que a verba fosse destinada diretamente para 
o Estado do Espírito Santo, através de sua Secretaria de Saúde e não para o Município 
de Vila Pavão-ES. 

É o breve relatório, decido. 

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consideração ao fato 
de que a COVID-19 alcançou tal status de pandemia, assim classificado pela OMS, 
publicou até o momento os Atos Normativos nO 60, 61 e 64/2020, reconhecendo a 
terrível situação e estruturando medidas para enfrentamento emergencial, na esteira 
da Lei Federal nO 13.979/2020 e de forma análoga à Resolução STF nO 663/2020 e 

. Portaria CNJ nO 52/2020. 

Ressalto que diante da publicação do Ato Normativo nO 64/2020 que estabelece, no 
âmbito do Poder Judiciário Estadual, regime de Plantão Extraordinário em virtude da 
doença COVID-19, entendo necessário descrever o limite de atuação do Magistrado, 
que deve proferir decisões apenas nas temáticas listadas. 

Desta forma, a distribuição, registro e autuação, bem como a prolação de decisão -r:o 
curso deste processo tem por base o que consta do artigo 4°, inciso VI, que determina 
a apreciação de medidas que envolvem a expedição de alvarás e liberação de valores. 

Ademais, na data de 17/03/2020, o Colendo CNJ, baixou a Recomendação 062/2020" 
determinando a todos os Magistrados em território Nacional adoção de medidas ainda 
mais rigorosas no tocante ao enfrentamento da guestão sanitária. 

No bojo de tal ato, o Colendo CNJ, estabeleceu recomendação de caráter excepcional e 
transitório em seu artigo 13,_para fins de que os Magistrados aplicadores direitos e,_RQr 
consegujnte,_gestores de penas pecuniárias,_priorizem a destinação de penas ~ 
pecuniárjas para aguisição dos eguipamentos de limpeza,_proteção e saúde no 
momento extremo decorrente da pandemia. 

Em complemento a tal Recomendação, a Supervisão das Varas Criminais e Execuções 
Penais do TJES, editou Ofício Circular nO OS/2020, onde referendou a análise pelos 
Magistrados aplicadores e gestores de penas pecuniárias avaliassem a possibilidade de 
destinações de valores existentes nos Fundos de Penas Pecuniárias para atendimento 
de demandas urgentes e específicas de prevenção e combate à COVID-19, dialogando 
com a Secretaria Municipal de Saúde de sua Comarca. 

Portanto, considerando toda a exposição de motivos tecida pelo MD. Ministro Dias 
Toffoli, bem como pelo eminente Des. Fernando Zardini Antônio, ante a notória 
situação de emergência sanitária, entendo como preenchidos os requlsltos mínimos 
para verificação do inequívoco interesse social do pedido. 

A regra de caráter temporária, suprime nitidamente as formalidades exigidas para 
tempos de normalidade sanitária e jurídica. 

Ressalto que embora seja possível a dispensa de licitação (artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/93), o Poder Público Municipal por meio do órgão da Secretaria Municipal de 



I 
Saúde, se deu ao trabalho de pesquisar os menores preços e menor prazo de entrega, 
atendendo aos princípios da eficiência, economicidade e moralidade admini~1 trativa ao 
lidar com a coisa pública, apresentando pedido devidamente embasado in truído por 
fotos e demais documentos que comprovam pesquisa de preços e prazo de e trega. 

Conforme consta no pedido do Município de Vila Pavão-ES, a ambulância é ~otalmente 
adequada ao caso e de extrema necessidade para a situação em concreto. No mais, o 
maior beneficiário será a comunidade local de Vila Pavão/ES, que merece urna atenção 
especial neste momento, por não ter leitos de UTI disponíveis e poderá i necessitar 
transportar pacientes para Hospitais que possuam UTI disponível. 

I 
I 

Em consulta ao saldo do Fundo de Penas Pecuniárias da Comarca de Nova v1enécia/ES, 
foi possível verificar que existem R$ 463.262,56 (quatrocentos e sessenta ~ três mil, 
duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme documento 
anexo. 

Contudo, do referido saldo, há de ser descontado o valor equivalente a R$ ~13.262,56 
(cento e treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), que 
serão deixados na conta judicial, para atender as Entidades Venecianas qye já estão 

-- habilitadas no Edltal nO 001/2020, que foi interrompido devido à pandemla, mas será 
reativado assim que existirem condições. Do saldo remanescente de R$ ~50.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais), serão destinados, para os dois Municípios que fazem 
parte da Comarca, que são: Nova Venécia e Vila Pavão, na qual, ambos fizeram 
pedidos referentes à ajuda para combater o Covid-19. Desta forma, serál destinado 
para o Município de Vila Pavão-ES, o valor de R$ 155.000,00 (cento e clnquenta e cinco 
mil reais). ' 

Assim, cumpridas as mínimas exigências como a evidência da necessidade dos 
~!Jnicípios, o indicativo dos preços a serem pagos, prazo de entrega e o rrgistro em 
autos próprios, defiro o pedido de liberação imediata das verbas no tqtal de R$ 
155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), determinando a expedição da 
competente ordem de transferência para liberação imediata dos valores para a 
conta do Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão-ES, Banco Banestes, agênCia nO 201,' 
conta-corrente nO 7.837.594, CNPJ 36.350.346/0001-67. : 

Ante a urgência inequívoca, serve o requerimento do Sr. Prefeito Municipal de Vila 
Pavão/ES e do Sr. Secretário Municipal de Saúde de Vila Pavão/ES, como TIERMO DE 
RESPONSABILIDADE PELA DOAÇÃO. : 

I 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas nos autos, sob pena de 
responsabilização civil e criminal dos gestores. 

Ciência ao requerente e ao MP . 

.c.wnpra-se em caráter de urgência. 

Intimem-se todos. 

Diligencie-se. 

NOVA VENÉCIA, Quarta-feira, 22 de abril de 2020 

MARCELO FARIA FERNANDES 



Juiz de Direito 

Este documento foi assinado eletronicamente por MARCELO FARIA FERNANDES em 22/04/2020 às 15: 10:53, na forma da Lei Federal nO. 
11.419/2006. A autenticidade deste documento pode ser verlflcada no slte www.tjes.jus.br, na opção "Consultas - Validar Documento 

(EJUD)", sob o número 01-5310-3453147. 

Dispositivo 
DECISÃO 

Plantão Judicial Extraordinário - em consonância com o Ato Normativo nO 64/2020 do 
TJES. 

Vistos em inspeção. 

Trata-se de pedido formulado pelo Município de Vila pavão/ES, através do Sr. 
Prefeito Municipal, para doação, em caráter excepcional, de recursos constantes do 
fundo de penas pecuniárias da Comarca de Nova Venécia/ES, tendo em vista a 
situação emergencial vivida no momento em razão da pandemia da COVID-19. 

Relatou no pedido, que são fundamentais e necessários no momento, os itens 
solicitados. 

Acrescentou que a situação vivenciada é de emergência e que foi expedido Decreto N° 
4593-R de 13/03/2020, pelo Governador do Estado, Sr. José Renato Casagrande. 

Diante disto, fundamentou a relevância jurídica do requerimento/projeto, sedimentada 
na Recomendação 62/2020, do Colendo CNJ. 

Ouvido o Ministério Público, após autuação do presente feito e remessa, manifestou-se 
parcialmente favorável ao pleito, porém que a verba fosse destinada diretamente para 
o Estado do Espírito Santo, através de sua Secretaria de Saúde e não para o Município 
de Vila Pavão-ES. 

É o breve relatório, decido. 

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consideração ao fato 
de que a COVID-19 alcançou tal status de pandemia, assim classificado pela OMS, 
publicou até o momento os Atos Normativos nO 60, 61 e 64/2020, reconhecendo a 
terrível situação e estruturando medidas para enfrentamento emergencial, na esteira 
da Lei Federal nO 13.979/2020 e de forma análoga à Resolução STF nO 663/2020 e 

. Portaria CNJ nO 52/2020. 

Ressalto que diante da publicação do Ato Normativo nO 64/2020 que estabelece, no 
âmbito do Poder Judiciário Estadual, regime de Plantão Extraordinário em virtude da 
doença COVID-19, entendo necessário descrever o limite de atuação do Magistrado, 
que deve proferir decisões apenas nas temáticas listadas. 

Desta forma, a distribuição, registro e autuação, bem como a prolação de decisão no 
curso deste processo tem por base o que consta do artigo 4°, inciso VI, que determina a apreciação de medidas que envolvem a expedição de alvarás e liberação de valores. 

Ademais, na data de 17/03/2020, o Colendo CNJ, baixou a Recomendação 062/2020,. 
determinando a todos os Magistrados em território Nacional adoção de medidas ainda 
mais rigorosas no tocante ao enfrentamento da guestão sanitária. 



'r~ "ojo de tal ato, o Colendo CNJ, estabeleceu recomendaçll:!.:"'~~~~~~ =.:..:..:.:~ 

transitÓrio em seu artjg.Q.j,_J,_para fins de que os Mag=is=tr:....zal.:l:d!..llliio~s~a:l.f'i'.I.l~~~~~~...!I! 
conseg.!J.in.t.e,_gestores de penas pecuniárias,_p-rlorizem a destinaç,:c."'X--j-~_",,~1=I,O; 
pecuniárias para aq~ção dos eg.wpamentos de IIm~,_Qr.Q.te.ç'.lI:I.-~~=~:-L~ 
momento extremo decorrente da pandemja. 

Em complemento a tal Recomendação, a Supervisão das Varas Criminais e Execuções 
Penais do TJES, editou Ofício Circular nO OS/2020, onde referendou a an~lise pelos 
Magistrados aplicadores e gestores de penas pecuniárias avaliassem a possi ilidade de 
destinações de valores existentes nos Fundos de Penas Pecuniárias para a endimento 
de demandas urgentes e específicas de prevenção e combate à COVID-19, ~ialogando 
com a Secretaria Municipal de Saúde de sua Comarca. : 

I 
Portanto, considerando toda a exposição de motivos tecida pelo MO. Mi~istro Dias 
Toffoli, bem como pelo eminente Des. Fernando Zardini Antônio, ante I a notória 
situação de emergência sanitária, entendo como preenchidos os requlsltos mínimos 
para verificação do inequívoco interesse social do pedido. ! 

I 

A regra de caráter temporária, suprime nitidamente as fo~te~es exi9idas _para 
tempos de normalidade sanitária e jurídica. : 

F~ S N° I 
Ressalto que embora seja possível a dispensa de licitação (artigo' 24, IOClsotrv, da Cêr 
8.666/93), o Poder Público Municipal por meio do órgão da Secretaria M~nicipal de 
Saúde, se deu ao trabalho de pesquisar os menores preços e menor prazo d~ entrega, 
atendendo aos princípios da eficiência, economicidade e moralidade admtnlstretlva ao 
lidar com a coisa pública, apresentando pedido devidamente embasado tnstruldo por 
fotos e demais documentos que comprovam pesquisa de preços e prazo de entrega. - I 

I 

Conforme consta no pedido do Município de Vila Pavão-ES, a ambulância é totalmente 
adequada ao caso e de extrema necessidade para a situação em concreto. No mais, o 
maior beneficiário será a comunidade local de Vila Pavão/ES, que merece unia atenção 
especial neste momento, por não ter leitos de UTI disponíveis e poderá necessitar 
transportar pacientes para Hospitais que possuam UTI disponível. ' 

Em consulta ao saldo do Fundo de Penas Pecuniárias da Comarca de Nova V~nécia/ES, 
foi possível verificar que existem R$ 463.262,56 (quatrocentos e sessenta ~ três mil, 
duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme documento 
anexo. 

Contudo, do referido saldo, há de ser descontado o valor equivalente a R$ 1~3.262,56 
(cento e treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), que 
serão deixados na conta judicial, para atender as Entidades Venecianas que já estão 
habilitadas no Edital nO 001/2020, que foi interrompido devido à pandemia, ~ mas será 
reativado assim que existirem condições. Do saldo remanescente de R$ 3$0.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais), serão destinados, para os dois Municípios que fazem 
parte da Comarca, que são: Nova Venécia e Vila Pavão, na qual, ambos fizeram 
pedidos referentes à ajuda para combater o Covid-19. Desta forma, será destinado 
para o Município de Vila Pavão-ES, o valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco 
mil reals). 

I 

Assim, cumpridas as mínimas exigências como a evidência da necessibade dos 
Municípios, o indicativo dos preços a serem pagos, prazo de entrega e o re~istro em 
autos próprios, defiro o pedido de liberação imediata das verbas no to~al de R$ 
155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), determinando a expedição da 
competente ordem de transferência para liberação lmedlata. rl9S va'-o.r~s( eara a t:'RCJC ~ :00\ G ::>? _~.~_ 

'"' ,. .. - \. \ .\ I . 



conta do Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão-ES, Banco Banestes, agência nO '201, 
conta-corrente nO 7.837.594, CNPJ 36.350.346/0001-67. 

: . 
Ante a urgência" Inequívoca, serve o requerimento do Sr. Prefeito Municipal de Vila 

, Pavão/ES e do Sr. Secretário Municipal de Saúdelde Vila Pavão/ES, como TERMO DE - " RESPONSABILIDADE PELA DOAÇAO. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas nos autos, sob pena de 
responsabilização civil e criminal dos gestores. 

, Ciência ao requerente e ao MP. 

Cump-ra-se em caráter de urgência. 

Intimem-se todos. 

Diligencie-se. 

NOVA VENÉCIA, [ data] 

MARCELO FARIA FERNANDES 
Juiz de Direito 


