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HABEASDATA

  Comemorou-se no dia 25 de 
março o “Dia Nacional do Ofi-
cial de Justiça”.  O Presidente 
do TJPA destacou que a data 
constitui reconhecimento à 
relevância das atividades de-
sempenhadas pelo Oficial de 
Justiça na prestação da justiça, 
nas comarcas da Região Metro-
politana e do interior.

  O desembargador Leonam 
Gondim da Cruz Júnior é o 
novo imortal da Academia 
Paraense de Letras do Estado 
do Pará. O magistrado foi 
eleito no dia 19, em reunião 
dos acadêmicos, para ocupar 
a Cadeira de n. 6, a mesma 
que foi ocupada por seu pai, 
Leonam Gondim da Cruz, e 
preenchida posteriormente 
pela imortal Lucy Gorayeb 
Mourão. Leonam obteve ex-
pressiva votação, alcançando 
quase 90% dos votos.

  O Desembargador do TRT8 
e compositor paraense Vi-
cente Malheiros da Fonseca 
recebeu e aceitou convite 
do Maestro Ricardo Diniz, de 
Pernambuco, para participar 
da execução do Projeto de 
Concertos que serão reali-
zados durante a turnê em 
cinco (5) países da Europa. 
Nos concertos será tocada a 
música “O Teu Nome – nº 2” 
(letra e música de Vicente 
Malheiros da Fonseca), um 
samba bossa-nova compos-

to em 197 1, ainda inédito. O 
evento ocorrerá nos meses de 
Setembro e Outubro de 2020.

  O período de isolamento 
social, estabelecido para que 
o contágio e a propagação do 
coronavírus (COVID-19) sejam 
minimizados, pode trazer 
sentimentos como medo e an-
siedade diante das mudanças 
de rotina e do afastamento 
do contato social diário, que 
podem prejudicar a saúde 
mental das pessoas em iso-
lamento. Em função disso, a 
Coordenadoria de Saúde do 
Tribunal de Justiça do Pará 
(TJPA) desenvolveu uma car-
tilha com dicas de cuidados 
com a saúde mental durante 
a pandemia.

  A Secretaria de Planejamen-
to, Coordenação e Finanças (Se-
plan) do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará (TJPA) informa 
aos notários e registradores do 
Estado do Pará que o expediente 
presencial está suspenso até o 
dia 30 de abril deste ano. Du-
rante esse período, o Serviço de 
Comercialização dos Selos de 
Segurança do TJPA enviará os 
pedidos de selos às serventias 
extrajudiciais pelos Correios, 
via Sedex. Excepcionalmente, 
a entrega presencial somente 
será realizada mediante prévio 
agendamento a ser realizado 
por meio do email comercializa.
selos@tjpa.jus.br. 

MINUTA

Entre a vida e a  
economia: a covid-19

A
pós a declaração de es-
tado de calamidade, as 
autoridades sanitárias 
d e t e r m i n a r a m  u m a 

série de medidas para conter 
o rápido avanço da covid-19. 
A mais recomendada foi a de 
isolamento social, onde as 
pessoas deveriam afastar-se 
de suas atividades habituais, 
quedar-se em casa e, princi-
palmente, evitar ao máximo 
o contato com o grupo de 
risco (idosos, diabéticos, hi-
pertensos, cardíacos, proble-
mas respiratórios).

O que se pretendia, num 
primeiro momento, era evitar 
o avanço veloz do contágio e, 
com ele, o colapso do sistema 
de saúde, que não tem capaci-
dade de suportar a gigantesca 
demanda. A estratégia ainda 
se mantém, isto é, busca-se 
um cenário compassado de 
transmissão, no qual se evite o 
indesejado caos nos hospitais.

No entanto, além da saú-
de, outro ponto que tem 
preocupado os brasileiros é 
a economia. Nas últimas se-
manas, governadores e pre-
feitos se rebelaram do pacto 
federativo, com decretos, 
determinando o isolamento 
do território e a paralisação 
total de alguns segmentos. 
Quase que uma proclama-
ção de independência.

Tal interrupção abrupta 
em diversos setores vem pro-
vocando enormes prejuízos, 
mas, ainda poderá ser pior 

com o passar do tempo. Não 
tão longe, a manutenção da si-
tuação promoverá desempre-
gos, falências, fome, miséria e 
desabastecimento. Pior, algu-
mas rupturas inviabilizam a 
própria política de combate 
ao coronavírus, como por 
exemplo, dificultam o trans-
porte de profissionais da saú-
de, bem como a logística de 
equipamentos e medicamen-
tos hospitalares, e por aí vai.

Na lógica econômica, mui-
tos questionam: até quando 
um cidadão ficará em casa 
sem trabalhar? Certamente, 
até seus recursos essenciais 
esvaírem. Nesse momento, 
entre a saúde e a sobrevi-
vência, o indivíduo preferirá 
garantir a sua subsistência e 
da sua família, nem que isso 
lhe custe a vida. É o extinto 
humano.

Portanto, para superar esse 
momento difícil é necessário 
planejamento e consciência, a 
conjuntura ainda é de lucidez 
e não de radicalismo. As au-
toridades precisam elaborar 
um plano de retorno gradual, 
com procedimentos rigorosos 
de cautela, para a retomada 
da economia. Pois, não adian-
ta vencer o vírus sem ter o 
que comer amanhã.

Raul Luiz Ferraz Filho 

Peterson Pedro 
Souza e Sousa. 
Advogado, Mestrando 
em Direito.

DIVULGAÇÃO

O
s estabelecimentos que ofe-
recem serviços de saúde 
alegam estar enfrentando 
dif iculdades f inanceiras e 

pedem ajuda aos gestores públicos. 
A Confederação Nacional de Saúde 
(CNS), por exemplo, tem enviado 
diversos documentos aos órgãos 
públicos competentes e governos 
com solicitações de auxílios aos 
estabelecimentos do setor, diante 
do cenário atual. Segundo a enti-
dade, houve redução das receitas 
pela mudança nos serviços pres-
tados, passando de serviços cirúr-
gicos eletivos para procedimentos 
clínicos utilizados no tratamento 
da covid-19; aumento nos custos 
trabalhistas devido ao afastamen-
to temporário dos profissionais 
de saúde em decorrência da pan-
demia, que terão que ser compen-
sados com novas contratações e 
horas extras; aumento nos custos 
de insumos devido ao aumento 
da demanda por esses produtos 
no mercado nacional e mundial; 
e aumento dos custos de financia-
mento em decorrência da maior 
demanda por empréstimos nos 
bancos comerciais.

A Medida Provisória 927, que 
altera normas trabalhistas, con-
templou algumas das sugestões 
apresentadas pela Confederação, 
como a possibilidade de prorro-
gação de jornada de trabalho nos 
estabelecimentos de saúde. Um no-
vo ofício enviado ao Ministério da 
Economia, na última quinta-feira, 
26, solicita ainda uma linha espe-
cífica de financiamento do BNDES 
para os prestadores de serviços de 
saúde privados para financiar ca-
pital de giro e novos investimentos 
direcionados ao atendimento dos 
casos da covid-19; postergação do 

Estabelecimentos 
de saúde pedem socorro

SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO

CORONAVÍRUS - Entidades do setor apontam redução na receita devido à pandemia

Breno Monteiro acredita que o cenário econômico continuará ruim para os 
hospitais privados durante a crise da pandemia

Judiciário suspende expediente em todo o Pará 
Visando a prevenção e proteção 

de todos que circulam nos prédios 
da Justiça e também a sociedade 
em geral, o Poder Judiciário do Es-
tado do Pará, por meio da Portaria 
Conjunta nº 5 suspendeu, excepcio-
nalmente, o expediente presencial 
em todas as Comarcas do Estado e 
instituiu o Regime Diferenciado de 
Trabalho (RDT), no período de 24 
de março a 30 de abril. A Potaria foi 
publicada no dia 24 de março, no 

Diário de Justiça Eletrônico.
Conforme a Portaria Conjunta o 

RDT consiste na execução de ativida-
des em regime de trabalho remoto, 
ou seja, os trabalhos serão executa-
dos a partir dos domicílios, ficando 
os magistrados, servidores, estagi-
ários, terceirizados e colaboradores 
do Judiciário estadual dispensados 
do comparecimento ao local de tra-
balho, salvo em caso de convocação 
fundamentada. O RDT poderá ser 

realizado na forma de Teletrabalho, 
ou Plantão Extraordinário.

No período referido, f icarão 
suspensos os prazos processuais 
dos processos judiciais e adminis-
trativos, de 1º e 2º graus, em todo 
o Pará, sem prejuízo da prática de 
ato processual necessário à preser-
vação de direitos de natureza ur-
gente, respeitando o rol estatuído 
pelo art. 4º da Resolução nº 313, de 
19 de março de 2020.

urgência para serem realizadas. 
Isso fez com que o número de in-
ternações das unidades caísse. 
Enquanto isso, não tem demanda 
em substituição dos pacientes com 
coronavírus. “Vamos imaginar que 
daqui a alguns dias possa chegar 
essas internações dos pacientes 
em tratamento da covid-19. Mesmo 
assim, a dificuldade dos hospitais 
será enorme, primeiro do ponto 
de vista de receita. Hoje, você de-
ve imaginar, num hospital de alta 
complexidade são feitas várias ci-
rurgias cardíacas, neurológicas e 
ortopédicas, que estão canceladas. 
Essas demandas têm uma rotativi-
dade maior e o consumo de mate-
riais muito maior, isso é receita pa-
ra os hospitais. Quando você tem 
paciente da covid, vamos ter pa-
ciente no leito, tomando oxigênio e 
poucas medicações, esse é o trata-
mento. Ou seja, com um consumo 
efetivo de materiais muito menor, 
fazendo com que as receitas dos 
hospitais caiam abruptamente. 
Esse é o cenário que nós estamos 
vivendo”, afirma. 

Por este motivo, de acordo com 
Breno, o cenário econômico conti-
nuará ruim para os hospitais du-
rante a crise da pandemia. “Nós so-
mos prestadores de serviço, então, 
grande parte do custo das nossas 
empresas é com folha de pagamen-
to, com salários. Se eu não tenho 
receita para pagar esta folha, te-
nho dois caminhos: ou demitir, o 
que é ruim para o enfrentamento 
da pandemia, ou vou manter este 
emprego sem dinheiro para pagar. 
Então, todos os nossos pedidos são 
de postergação dos tributos que 
vencerão ao longo dos próximos 
meses, para dar facilidade de su-
perar esta crise”, avalia.

pagamentos dos impostos sobre 
a renda dos prestadores de ser-
viços de saúde com vencimentos 
em abril de 2020, e desoneração 
temporária de tributos federais e 
da folha de pagamentos dos pres-
tadores de serviços de saúde.

Presidente da CNS e do Sindica-
to dos Estabelecimentos dos Servi-
ços de Saúde (Sindesspa), Breno de 
Figueiredo Monteiro explica que o 
fechamento dos consultórios par-
ticulares e dos hospitais reflete 
nos atendimentos dos laboratórios 
e nas clínicas de diagnóstico por 
imagem, inclusive nos hospitais 
que prestam esse serviço.

Ao mesmo tempo, foram can-
celadas cirurgias que estavam 
marcadas mas que não tinham 

A CNS pediu
ao Ministério da 
Economia uma 
linha específica 

de financiamento 
do BNDES para 
os prestadores 
de serviços de 
saúde privados 
para financiar 
capital de giro.


