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Vistos.

Trata-se de pedido incidental realizado pela OAB de José Bonifácio, através do
seu Presidente, Dr. Rodrigo Fachin de Medeiros, solicitando destinação de recursos do Fundo
Penitenciário para auxílio da Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio.
O Ilustre Representante Ministerial se manifestou às fls. 6 concordando com o
pleito.
Certidão de Serventia informando o saldo às fls. 07.
Decido.
Inicialmente destaco que este feito incidental corre de forma eletrônica haja
vista o determinado no Provimento 2549/2020 do CSM do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com regulamentação dada pelo Comunicado Conjunto nº 249/2020, item 1-c.
Posto isto, passo a analisar o pedido.
O COVID-19 popularmente conhecido como Coronavírus (ou novo
Coronavírus) teve sua primeira manifestação na China com data de 31/12/2019, tendo as
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notificações sendo encaminhadas à OMS.
No Brasil o vírus teve sua primeira manifestação em 28/01/2020.
Com a evolução da disseminação do vírus a Organização Mundial da Saúde
passou a nominá-lo como uma pandemia, isto é, a disseminação mundial de uma nova doença.
Em face disto houve a edição de diversos decretos por parte de governadores e prefeitos
instituindo o “lockdown” ou a quarentena.
Sem entrar no mérito do acerto ou desacerto de tais atitudes, até porque o
Magistrado está limitado à ciência jurídica, pouco sabendo das implicações epidemiológicas e
devendo decidir sempre embasado nas manifestações científicas dos experts.
Mas, aqui não é o caso de decidir sob tal prisma, mas sim de apurar a
necessidade da Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio em receber valores do Fundo
Penitenciário.
Solicitei à Chefe da Serventia, servidora Gisele de Almeida Sanches, para que
entrasse em contato com o Secretário de Saúde local, bem como representantes da Santa Casa
local e foi-nos informado que até segunda-feira haviam 11 casos suspeitos e nenhuma
confirmação de contaminação do vírus.
Entretanto, nos foi repassado que a procura por atendimentos aumentou de
forma significativa, sendo que prudentemente os responsáveis não repassaram números que
ainda estavam em estudos. Porém, informaram que precisaram de mais equipes para conseguir
dar vazão à procura de forma satisfatória.
De toda forma, é de conhecimento público que o auge da epidemia em nosso
país deve ocorrer na próxima semana, sendo certo que a atuação preventia é o melhor remédio.
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E cabe a cada um, a cada cidadão poder auxiliar o Sistema de Saúde da forma
que lhe aprouver.
Aqui abro um parêntese na decisão a fim de parabenizar a Egrégia Corte do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que dá plenas condições aos juízes e servidores de
continuarem trabalhando e o incentivam a auxiliar o país neste momento tão frágil.
Isso se vê de forma clara com a edição pelo Exmo Corregedor de Justiça, Dr.
RICARDO MAIR ANAF que brilhantemente editou o PROVIMENTO CG Nº 09/2020 no qual
recomendou aos juízes que destinassem verbas para o combate a tal vírus.
Dando plena liberdade aos juízes, com a sabedoria que é peculiar, observou-se
que a depender do caso poderia ser feito de acordo com as características locais.
Pois bem.
E assim, o faço.
Atendendo ao pedido, da sempre atuante, OAB local, entendo que parte dos
valores constantes no Fundo Penitenciário devem ser repassados à Santa Casa de Misericórdia
de José Bonifácio.
Entendo que o valor de 75% do valor total deve ser imediatamente repassado
para a Conta da Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio, devendo o gestor se ater à
prestação de contas, nos prazos e formas legais.
Ressalto que estamos passando por momento grave e que exige o afloramento
do maior sentimento humano, o amor.
Já está escrito há milhares de anos: “Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o
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que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas
ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente; o amor é bondoso.” 1
Coríntios 13:4-5.
E já dizia o poeta:
“Vejo a vida passar num instante/Será tempo o bastante que tenho pra viver?
Não sei, não posso saber/Quem segura o dia de amanhã na mão?
Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação/Então, será tudo
em vão? Banal? Sem razão?
Seria, sim, seria se não fosse o amor/O amor cuida com carinho, respira o
outro, cria o elo
No vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo/É certo na incerteza
Socorro no meio da correnteza/Tão simples como um grão de areia
Confunde os poderosos a cada momento/Amor é decisão, atitude
Muito mais que sentimento/É alento, fogueira, amanhecer
O amor perdoa o imperdoável/Resgata dignidade do ser
É espiritual/Tão carnal quanto angelical
Não tá num dogma, ou preso numa religião/É tão antigo quanto a eternidade
Amor é espiritualidade/Latente, potente, preto, poesia
Um ombro na noite quieta/Um colo para começar o dia
Filho, abrace sua mãe/Pai, perdoe seu filho
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Pais é reparação, fruto de paz/Paz não se constrói com tiro
Mas eu o miro, de frente, na minha fragilidade/Eu não tenho a bolha da
proteção
Queria guardar tudo que amo/Num castelo da minha imaginação
Mas eu vejo a vida passar num instante/Será tempo o bastante que tenho para
viver?
Eu não sei, eu não posso saber/Mas enquanto houver amor/Eu mudarei o
curso da vida
Cumpra-se.
Após, junte-se no processo de prestação de contas físico.
Arquive-se.

José Bonifacio, 31/03/2020.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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