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São Luís, 22 de março de 2020.
 
 
 
Assunto: Recomendação de destinação de verbas para combate ao Coronavírus.

 

 

 

Prezados membros do Ministério Público do Estado do Maranhão.

 

Cumprimentando a todos, informo que na última sexta-feira estivemos reunidos com

a presidência do Tribunal de Justiça, da Defensoria pública e da OAB onde ficou acordado por

todos a destinação de recursos e esforços para contribuir com o sistema público de saúde no

combate à Pandemia do novo coronavírus.

 

Com base nisso, ficou determinado pelo Tribunal de Justiça, por meio da Portaria-

Conjunta número 112020, o seguinte:

 
Art. 9o Durante o período da pandemia, os recursos provenientes do cumprimento

de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do

processo nas ações criminais, deverão ser destinados à Secretaria de Estado da

Saúde para aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate

da COVID-19 (art. 9o, Resolução CNJ no 313/2020; art. 13 da Recomendação CNJ

no 62/2020), conforme Termo de Cooperação Técnica firmado entre este Tribunal e

o Estado do Maranhão.

 

Deste modo, sirvo-me do presente para recomendar a Vossas Excelências, sem efeito

vinculante e em conformidade com a diretriz apontada, que os recursos provenientes do

cumprimento de penas de prestação pecuniária/multas, transação penal e suspensão condicional

do processo nas ações criminais sejam destinados à Secretaria de Estado da Saúde-MA para fins
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de manutenção e aquisição de equipamentos e insumos da área da saúde, voltados para o

enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19).
 
Aproveito a oportunidade para reforçar os meus votos de estima e de força para

superarmos, em conjunto com toda a sociedade, este momento tão grave que passamos.

* Assinado eletronicamente

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919
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