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PANDEMIA | Corregedoria da Justiça esclarece que sepultamentos
podem ser feitos somente com Declaração de Óbito

 abril 28, 2020  Osvaldo Maya  0 comentários

Devido à procura pela emissão de certidões de óbito por mortes causadas pela Covid 19 em São Luís, a
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) determinou a ampliação da estrutura de atendimento no
sistema de plantão de óbito dos cartórios de registro civil no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do
Calhau. Após entendimento mantido entre a Corregedoria e a Associação dos Registradores de Pessoas
Naturais do Maranhão (Arpen-MA), foi decidido que a equipe de serventuários será ampliada e o horário de
atendimento será aumentado em 1 hora, com início às 7h e encerramento às 18 h.

No último domingo, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten, designou a juíza corregedora
Sara Gama para conferir pessoalmente o atendimento de plantão de óbitos no fórum, onde foram registrados 60
óbitos no sábado e 35 no domingo, segundo dados fornecidos pela ARPEN-MA.

A juíza corregedora esclareceu que existe uma Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do
Ministério da Saúde, reforçada pela Portaria nº 1499/2020 da Corregedoria do Maranhão, de 02 de abril, que
autoriza os agentes funerários e administradores pelos cemitérios que façam sepultamentos nos cemitérios,
durante a pandemia de Covid 19, apenas com a Declaração de Óbito, da cor amarela, que é fornecida pelo
hospital e assinado pelo médico que assistiu o paciente.

“Os agentes funerários não podem se recusar o sepultamento, nem exigir que seja feito somente com o Atestado
de Óbito, porque as normas foram flexibilizadas, exatamente pensando no bem-estar de todos. O prazo que a lei
dá é de 60 dias, após a morte, para tirar o Atestado de Óbito, porque o sepultamento pode ser feito apenas com
a Declaração de Óbito; então não precisa a correria até o fórum”, disse a juíza corregedora.

A juíza informou, ainda, que o estabelecimento de saúde pode mandar a Declaração de Óbito para a CGJMA por
email institucional, que já informado às secretarias de Saúde do Estado e do Município, e enviar também por
correio eletrônico para o cartório de registro civil de pessoas naturais competente.

“É importante que a população saiba que não é preciso, nesse momento de dor, que haja correria. Estamos
intensificando essa comunicação com os estabelecimentos que trabalham com sepultamentos e vamos fiscalizar
o cumprimento da norma porque isso é lei e tem de ser cumprido. Não podemos dificultar a vida da população”,
ressaltou a juíza, colocando o telefone da Ouvidoria do Poder Judiciário (0800 707-1581) à disposição da
população para reclamações.

PLANTÃO – O serviço de plantão para registro e emissão de certidão de óbito pelos cartórios de Registro Civil
funciona 24h. Aos finais de semana e feriados, no plantão do fórum, e durante a noite, junto ao cartório
competente, exclusivamente para casos de urgência, que não podem aguardar a abertura do expediente normal
do atendimento pelos cartórios de Registro Civil.



Durante a epidemia, nos dias úteis, os interessados podem se dirigir diretamente a um dos cartórios de registro
civil da cidade, no horário das 8h às 14h. Fora desse horário, é acionado o plantão entre os próprios cartorários,
inclusive durante o período noturno, de acordo com a tabela do plantão.

O serviço de plantão de óbitos é mantido por meio de revezamento entre servidores vinculados aos cartórios de
Registro Civil de São Luís (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas), conforme escala bimestral dos oficiais de registro civil e
das pessoas naturais publicada no endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na internet, na área de
“Serviços” – http://www.tjma.jus.br/cgj/publicacoes/sessao/390 .

Na tabela, o interessado pode encontrar os nomes e telefones dos cartorários responsáveis pelo atendimento
durante os meses de abril e maio, aos sábados, domingos e feriados. Também informa o cartório de plantão
durante o período noturno, conforme a zona plantonista. A tabela também pode ser encontrada na entrada do
fórum.

DOCUMENTAÇÃO – Para o registro de óbito são necessários os dados do falecido e do declarante. Os dados do
falecido são: Declaração de Óbito (DO), RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento ou casamento. Já os
dados do declarante são: RG e CPF. Além disto, deve ser informado se o falecido deixa filhos, bens e testamento.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Polícia cumpre mandados de prisão contra assaltantes de banco

A Polícia Civil do Estado do Maranhão por meio do DCRIF/SEIC, em continuidade as investigações relacionadas
aos crimes contra instituições financeiras, deu cumprimento a  dois mandados de prisões preventivas expedidos
pela Comarca de Pindaré-Mirim/MA, em desfavor de suspeitos envolvidos no roubo mediante explosivos a
agência do Banco do Brasil daquela cidade, ocorrido no dia 28/03/2020. 

Os referidos mandados foram cumpridos com apoio operacional das Polícias Civis do Estado do Pará e Piauí,
locais onde os suspeitos se encontraram custodiados em decorrência de outros delitos. 

Os suspeitos são contumazes, segundo a polícia, nesta modalidade criminosa e também são investigados pela
explosão de terminal eletrônico na cidade de Cantanhede/MA, ocorrido no dia 21/03/2020.
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PREVIDÊNCIA: Município de Monção deve prestar informações
sobre descontos previdenciários na folha de pagamento dos seus
servidores

 

O Poder Judiciário determinou ao Município de Monção que preste, mensalmente, todo dia 26, informações
sobre o valor total descontado da folha de pagamento do servidor público municipal vinculado ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monção (IPSPM), o valor devido pelo município, a título de
contribuição patronal; e comprove a retenção e repasse do valor suficiente para a conta bancária do IPSPM e
posterior repasse por via judicial.

No prazo de 120 dias, o Município deverá elaborar estudo técnico assinado por atuário com a finalidade de
restabelecer o equilíbrio atuarial do IPSPM, tendo como parâmetros do estudo: a proibição de aumento de
alíquota de contribuição dos servidores públicos municipais; a previsão de repasses mensais extraordinários
como instrumento preferencial para o reequilíbrio atuarial e o prazo máximo de dez anos para atingir o fim a
que se destina.

A decisão, de 25 de abril, é de autoria do juiz João Vinícius Aguiar dos Santos, titular da comarca de Monção, na
“Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer”, interposta pelo Ministério Público estadual contra a prefeita do
município de Monção, Klautenis Deline Oliveira Nussrala. A ação é fundamentada no Inquérito Civil para apurar
o recolhimento, ao instituto de previdência municipal, das contribuições descontadas das remunerações dos
servidores municipais, decorrente da Representação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Continue lendo em: 
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/previdencia-municipio-de-moncao-deve.html

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/previdencia-municipio-de-moncao-deve.html
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PANDEMIA: Corregedoria da Justiça esclarece que sepultamentos
podem ser feitos somente com Declaração de Óbito

 

Devido à procura pela emissão de certidões de óbito por mortes causadas pela Covid 19 em São Luís, a
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) determinou a ampliação da estrutura de atendimento no
sistema de plantão de óbito dos cartórios de registro civil no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do
Calhau. Após entendimento mantido entre a Corregedoria e a Associação dos Registradores de Pessoas
Naturais do Maranhão (Arpen-MA), foi decidido que a equipe de serventuários será ampliada e o horário de
atendimento será aumentado em 1 hora, com início às 7h e encerramento às 18 h.

No último domingo, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten, designou a juíza corregedora
Sara Gama para conferir pessoalmente o atendimento de plantão de óbitos no fórum, onde foram registrados 60
óbitos no sábado e 35 no domingo, segundo dados fornecidos pela ARPEN-MA.

A juíza corregedora esclareceu que existe uma Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do
Ministério da Saúde, reforçada pela Portaria nº 1499/2020 da Corregedoria do Maranhão, de 02 de abril, que
autoriza os agentes funerários e administradores pelos cemitérios que façam sepultamentos nos cemitérios,
durante a pandemia de Covid 19, apenas com a Declaração de Óbito, da cor amarela, que é fornecida pelo
hospital e assinado pelo médico que assistiu o paciente.

“Os agentes funerários não podem se recusar o sepultamento, nem exigir que seja feito somente com o Atestado
de Óbito, porque as normas foram flexibilizadas, exatamente pensando no bem-estar de todos. O prazo que a lei
dá é de 60 dias, após a morte, para tirar o Atestado de Óbito, porque o sepultamento pode ser feito apenas com
a Declaração de Óbito; então não precisa a correria até o fórum”, disse a juíza corregedora.

A juíza informou, ainda, que o estabelecimento de saúde pode mandar a Declaração de Óbito para a CGJMA por
email institucional, que já informado às secretarias de Saúde do Estado e do Município, e enviar também por
correio eletrônico para o cartório de registro civil de pessoas naturais competente.

“É importante que a população saiba que não é preciso, nesse momento de dor, que haja correria. Estamos
intensificando essa comunicação com os estabelecimentos que trabalham com sepultamentos e vamos fiscalizar
o cumprimento da norma porque isso é lei e tem de ser cumprido. Não podemos dificultar a vida da população”,
ressaltou a juíza, colocando o telefone da Ouvidoria do Poder Judiciário (0800 707-1581) à disposição da
população para reclamações.

PLANTÃO - O serviço de plantão para registro e emissão de certidão de óbito pelos cartórios de Registro Civil
funciona 24h. Aos finais de semana e feriados, no plantão do fórum, e durante a noite, junto ao cartório
competente, exclusivamente para casos de urgência, que não podem aguardar a abertura do expediente normal
do atendimento pelos cartórios de Registro Civil.



Durante a epidemia, nos dias úteis, os interessados podem se dirigir diretamente a um dos cartórios de registro
civil da cidade, no horário das 8h às 14h. Fora desse horário, é acionado o plantão entre os próprios cartorários,
inclusive durante o período noturno, de acordo com a tabela do plantão.

O serviço de plantão de óbitos é mantido por meio de revezamento entre servidores vinculados aos cartórios de
Registro Civil de São Luís (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas), conforme escala bimestral dos oficiais de registro civil e
das pessoas naturais publicada no endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na internet, na área de
“Serviços” - http://www.tjma.jus.br/cgj/publicacoes/sessao/390 .

Na tabela, o interessado pode encontrar os nomes e telefones dos cartorários responsáveis pelo atendimento
durante os meses de abril e maio, aos sábados, domingos e feriados. Também informa o cartório de plantão
durante o período noturno, conforme a zona plantonista. A tabela também pode ser encontrada na entrada do
fórum.

DOCUMENTAÇÃO - Para o registro de óbito são necessários os dados do falecido e do declarante. Os dados do
falecido são: Declaração de Óbito (DO), RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento ou casamento. Já os
dados do declarante são: RG e CPF. Além disto, deve ser informado se o falecido deixa filhos, bens e testamento.
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COVID 19: Judiciário de Barra do Corda nega prisão domiciliar a
índios condenados por latrocínio

 

O Poder Judiciário de Barra do Corda negou prisão domiciliar e aplicação do regime de semiliberdade, durante
quarentena da Covid-19, a três índios guajajaras presos na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) local,
condenados a 47 anos e seis meses de prisão pela prática de crimes de latrocínio (roubo seguido de morte),
considerado hediondo pela lei.

O juiz julgou o pedido incompatível com a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), considerando
posicionamento anterior do Superior Tribunal de Justiça; por não haver casos de Covid-19 na UPR, nem em
Barra do Corda; além de os índios terem sido presos definitivos no regime fechado pela prática do hediondo
crime de latrocínio (artigo 157, § 3º do código penal), conforme os termos dos artigos 1º, inciso I e 5º, inciso III,
da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 62/2020.

O pedido de prisão domiciliar foi feito em favor dos presos Argemiro Guajajara, José Matias Isaque Guajajara e
Valdemir Tomás Guajajara, alegando, que esses presos são indígenas e teriam direito a regime prisional
especial, em semiliberdade, nos termos da Resolução CNJ 287/2019, da Lei 6.001/73, e que estariam incluídos
no “grupo de risco” diante da Pandemia da Covid-19.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Segundo o parecer ministerial, esse pedido “não
preenche os requisitos legais para a prisão domiciliar, sobretudo diante da periculosidade e gravidade da
prática delituosa perpetrada que provocou grande instabilidade social”.

Na fundamentação da decisão, o juiz mencionou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso
idêntico, em pedido de habeas corpus originado na Comarca de Barra do Corda (MA), no sentido de que, por
força do disposto do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.027/90, não se aplica o regime de
semiliberdade ao indígena já integrado à sociedade e condenado por delito hediondo ou equiparado.

Continue lendo: http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/covid-19-judiciario-de-barra-do-corda.html

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/covid-19-judiciario-de-barra-do-corda.html
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ABONO NA JUSTIÇA | Prefeitura de São Luís tem pelo menos R$
1,2 milhões para ratear entre professores

A Prefeitura de São Luís, notificada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital em Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pelo sindicato, apresentou contestação e a lista de professores beneficiários do
Abono Salarial pago no último dia 2. Foram aplicados apenas R$ 12,6 milhões, dos R$ 13,8 milhões de reais
anunciados pelo prefeito Edivaldo (PDT). O Sindeducação aguarda, agora, a apreciação do pedido liminar pelo
juiz Douglas de Melo Martins, titular da unidade judicial.
O Mandado de Segurança ajuizado pelo sindicato, no último dia 31 de março, pede anulação dos artigos 2º, 4º e
6º do Decreto Municipal n.º 54.953/2020, que estão em desacordo com a Lei Municipal n.º 6762 (Lei do Abono
Salarial)  e que um aditivo seja publicado, com relação completa dos servidores do Magistério beneficiados com
o abono salarial. A apresentação desses documentos ao sindicato, não exime a Prefeitura da publicação em
Diário Oficial, explica o assessor jurídico, advogado Antônio Carlos Araújo.
O Jurídico do Sindeducação também requer multa de R$ 1 mil por cada professor prejudicado pelo recebimento
menor ou não recebimento dos valores do abono, a ser paga, solidariamente, pelo prefeito e Administração
Municipal caso haja descumprimento.
Na petição, o sindicato aponta um festival de ilegalidades no decreto editado pelo prefeito. Primeiro, o decreto
restringe, indevidamente, diversos servidores do Magistério que devem ser beneficiados. O magistrado
plantonista negou o deferimento da medida liminar e remeteu o processo para o juiz Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital.
Os parágrafos 1 e 2 do artigo 2º, excluem as ausências por motivo de acidente em serviço ou doença
profissional; para desempenho de mandato classista; por motivo de doença em pessoa da família, observado o
disposto no art.178, § 1º; para concorrer a cargo eletivo, observado o disposto no art. 179, § 3º; e para o para o
serviço militar obrigatório.
Segundo o advogado Antônio Carlos Araújo, assessor do sindicato, a única situação funcional que deve ser
excluída, com base na Lei 11.494/2007, é a do servidor que deixou de exercer a função do Magistério para atuar
em outra função fora do Ente Municipal. “O artigo é ilegal e lesa direito líquido e certo previsto nas leis
municipais n°´s 6.762/2020 e 4.615/2007, assim como na Lei Federal n° 11.494/2007, na medida em que exclui
indevidamente situações funcionais que são legalmente consideradas de efetivo exercício”, pontua o assessor.
O artigo 4º do decreto também contraria o que prevê a Lei que autoriza o pagamento do abono, devendo ser
anulado, pois de acordo com os termos do artigo 1º, parágrafo 5º da Lei Municipal N° 6.762/2020, o requisito
para recebimento dos valores é o efetivo exercício em 2019, e não a atual situação do servidor, que por exemplo,
possa estar aposentado em 2020. “Deve haver pagamento proporcional do abono salarial aos servidores do
magistério que estavam em efetivo exercício em 2019 (nos termos da lei), e que atualmente estejam em
situação de inatividade definitiva (aposentadoria), fora dos quadros do município (demissão ou exoneração), ou
em outra situação funcional que a norma municipal não considere de efetivo exercício. O abono salarial, nestes
casos, deve ser calculado com base no número de meses de efetivo exercício em 2019, na proporção 1/12 –
como previsto no §5º do art. 1º da Lei Municipal n.º 6.762/2020”, frisa o Mandado de Segurança.
 

Continue lendo em: 
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/abono-na-justica-prefeitura-de-sao-luis.html

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/abono-na-justica-prefeitura-de-sao-luis.html
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SÃO LUÍS: Concedida liminar para escoramento de prédio tombado
na Rua Grande

Decisão atende ao pedido do MPMA

 

Atendendo ao pedido do Ministério Público do Maranhão, em Ação Civil Pública (ACP) proposta em 27 de
fevereiro deste ano, a Justiça determinou, em medida liminar, que a Prefeitura de São Luís realize, em até 15
dias, o escoramento, contenção de paredes e estabilização de um casarão localizado na Rua Oswaldo Cruz (Rua
Grande), 218, no Centro de São Luís.

As medidas são necessárias para parar o processo de deterioração do prédio, impedindo o seu desabamento e
permitindo a realização de uma restauração do bem, tombado pelo Decreto Estadual n° 10.089/1986.

O local, onde já funcionou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e, anteriormente, o Orfanato Santa
Luzia, está fechado e abandonado, já sofreu desabamento parcial e apresenta risco de ruir completamente.

Na liminar, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos também determinou à Prefeitura de São Luís que mantenha
o imóvel isolado, com manutenção e segurança, evitando a sua ocupação indevida e a depredação por terceiros.

Desde 2016, a Prefeitura de São Luís recebeu um projeto arquitetônico de restauração do prédio, mas não o
executou. Questionada sobre os motivos de não ter efetivado as obras, a administração municipal nunca
ofereceu resposta. Intimada a se manifestar sobre o pedido de liminar, a administração municipal também
permaneceu silente.

Na Ação Civil Pública, a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural
de São Luís ressalta que a situação põe em risco o patrimônio cultural, o patrimônio do próprio Município, além
da vida e a integridade das pessoas que transitam pela Rua Grande.

Além da liminar, já concedida, a ACP requer a condenação do Município à restauração do imóvel situado na Rua
Grande, 218, com todas as características arquitetônicas originais externas e internas, em prazo fixado na
sentença, de acordo com projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura.

Outro item solicitado é que a Prefeitura seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos
extrapatrimoniais causados à sociedade pela deterioração e destruição do imóvel. O cálculo deve ser feito com
base em metodologia própria para a valoração de danos ambientais, tomando por mínimo o custo de
restauração do imóvel. A ele, deve ser acrescentado o desvalor imposto ao bem cultural com sua deterioração,
“inclusive quanto ao provocado desconhecimento público do valor cultural desse bem em decorrência de sua
descaracterização”.
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Juiz Queiroga Filho nega pedido de prisão domiciliar a índios que
mataram Magno e Jeová no ano de 1999 na Br-226

Por Minuto Barra
Publicado em 28 de abril de 2020?
 

 
O Poder Judiciário de Barra do Corda negou prisão domiciliar e aplicação do regime de semiliberdade, durante
quarentena da Covid-19, a três índios guajajaras presos na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) local,
condenados a 47 anos e seis meses de prisão pela prática de crimes de latrocínio (roubo seguido de morte),
considerado hediondo pela lei.

O juiz julgou o pedido incompatível com a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), considerando
posicionamento anterior do Superior Tribunal de Justiça; por não haver casos de Covid-19 na UPR, nem em
Barra do Corda; além de os índios terem sido presos definitivos no regime fechado pela prática do hediondo
crime de latrocínio (artigo 157, § 3º do código penal), conforme os termos dos artigos 1º, inciso I e 5º, inciso III,
da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 62/2020.

O pedido de prisão domiciliar foi feito em favor dos presos Argemiro Guajajara, José Matias Isaque Guajajara e
Valdemir Tomás Guajajara, alegando, que esses presos são indígenas e teriam direito a regime prisional
especial, em semiliberdade, nos termos da Resolução CNJ 287/2019, da Lei 6.001/73, e que estariam incluídos
no “grupo de risco” diante da Pandemia da Covid-19.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Segundo o parecer ministerial, esse pedido “não
preenche os requisitos legais para a prisão domiciliar, sobretudo diante da periculosidade e gravidade da
prática delituosa perpetrada que provocou grande instabilidade social”.

Na fundamentação da decisão, o juiz mencionou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso
idêntico, em pedido de habeas corpus originado na Comarca de Barra do Corda (MA), no sentido de que, por
força do disposto do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.027/90, não se aplica o regime de
semiliberdade ao indígena já integrado à sociedade e condenado por delito hediondo ou equiparado.

Justificou também que a Resolução CNJ 287/2019 estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas
indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa
população no âmbito criminal do Poder Judiciário. Mas assegura que essa Resolução se aplica aos casos de
prisões provisórias, diferente desse caso, e não prevê a substituição da execução penal por outra medida.

“Os apenados já cumprem pena em regime fechado por crime de extrema gravidade, cuja quantidade e
natureza da pena imposta não permitem a substituição por penas restritivas de direito, conversão em prestação
de serviços à comunidade ou mesmo a consulta à comunidade indígena para tanto”, ressaltou.



CORONAVÍRUS – De outro lado, observou que a Recomendação CNJ 62/2020, que orienta tribunais e
magistrados em relação à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, incluindo no grupo de risco “idosos, gestantes e pessoas
com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias diabetes, tuberculose, doenças renais e aids, aplica-se
a crimes cometidos sem violência, ou grave ameaça à pessoa – o que não é o caso de latrocínio.

“Não há qualquer menção, no pedido, a qualquer comorbidade preexistente aos apenados, que justifiquem a
concessão, ainda que temporária, do regime prisional domiciliar, enquanto dure a situação da Pandemia do
COVID-19”, ressaltou o juiz, acrescentando, ainda, que a Recomendação se aplica, quando for o caso, a crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso de latrocínio.

O juiz considerou falsa a alegativa de que crise asmática que eventualmente acomete o apenado justificaria sua
prisão domiciliar. “Embora não se questione o diagnóstico médico, juntado pelo próprio apenado, não se aponta
outro tratamento que não possa ser fornecido pela Unidade Prisional de Barra do Corda, o que, somado às
informações prestadas pela própria Unidade, não levam a outra conclusão senão a de que deve ser indeferido o
pedido”, concluiu o magistrado.

Por último, o juiz lembrou que os boletins da Secretaria Municipal de Saúde(MA) e da Secretaria de Estado da
Saúde do Estado do Maranhão informam que não há casos confirmados de Covid-19, nem na Unidade Prisional
nem em todo o Município de Barra do Corda.

Informações do Judiciário Maranhense
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Sepultamentos podem ser feitos somente com Declaração de Óbito,
diz Corregedoria da Justiça

Devido à procura pela emissão de certidões de óbito por mortes causadas pela Covid 19 em São Luís, a
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) determinou a ampliação da estrutura de atendimento no
sistema de plantão de óbito dos cartórios de registro civil no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do
Calhau. Após entendimento mantido entre a Corregedoria e a Associação dos Registradores de Pessoas
Naturais do Maranhão (Arpen-MA), foi decidido que a equipe de serventuários será ampliada e o horário de
atendimento será aumentado em 1 hora, com início às 7h e encerramento às 18 h.

No último domingo, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten, designou a juíza corregedora
Sara Gama para conferir pessoalmente o atendimento de plantão de óbitos no fórum, onde foram registrados 60
óbitos no sábado e 35 no domingo, segundo dados fornecidos pela ARPEN-MA.

A juíza corregedora esclareceu que existe uma Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do
Ministério da Saúde, reforçada pela Portaria nº 1499/2020 da Corregedoria do Maranhão, de 02 de abril, que
autoriza os agentes funerários e administradores pelos cemitérios que façam sepultamentos nos cemitérios,
durante a pandemia de Covid 19, apenas com a Declaração de Óbito, da cor amarela, que é fornecida pelo
hospital e assinado pelo médico que assistiu o paciente.

“Os agentes funerários não podem se recusar o sepultamento, nem exigir que seja feito somente com o Atestado
de Óbito, porque as normas foram flexibilizadas, exatamente pensando no bem-estar de todos. O prazo que a lei
dá é de 60 dias, após a morte, para tirar o Atestado de Óbito, porque o sepultamento pode ser feito apenas com
a Declaração de Óbito; então não precisa a correria até o fórum”, disse a juíza corregedora.

A juíza informou, ainda, que o estabelecimento de saúde pode mandar a Declaração de Óbito para a CGJ-MA por
email institucional, já informado às secretarias de Saúde do Estado e do Município, e enviar também por correio
eletrônico para o cartório de registro civil de pessoas naturais competente.

“É importante que a população saiba que não é preciso, nesse momento de dor, que haja correria. Estamos
intensificando essa comunicação com os estabelecimentos que trabalham com sepultamentos e vamos fiscalizar
o cumprimento da norma porque isso é lei e tem de ser cumprido. Não podemos dificultar a vida da população”,
ressaltou a juíza, colocando o telefone da Ouvidoria do Poder Judiciário (0800 707-1581) à disposição da
população para reclamações.

PLANTÃO – O serviço de plantão para registro e emissão de certidão de óbito pelos cartórios de Registro Civil
funciona 24h. Aos finais de semana e feriados, no plantão do fórum, e durante a noite, junto ao cartório
competente, exclusivamente para casos de urgência, que não podem aguardar a abertura do expediente normal
do atendimento pelos cartórios de Registro Civil.

Durante a epidemia, nos dias úteis, os interessados podem se dirigir diretamente a um dos cartórios de registro
civil da cidade, no horário das 8h às 14h. Fora desse horário, é acionado o plantão entre os próprios cartorários,
inclusive durante o período noturno, de acordo com a tabela do plantão.



O serviço de plantão de óbitos é mantido por meio de revezamento entre servidores vinculados aos cartórios de
Registro Civil de São Luís (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas), conforme escala bimestral dos oficiais de registro civil e
das pessoas naturais publicada no endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na internet, na área de
“Serviços” – http://www.tjma.jus.br/cgj/publicacoes/sessao/390.

Na tabela, o interessado pode encontrar os nomes e telefones dos cartorários responsáveis pelo atendimento
durante os meses de abril e maio, aos sábados, domingos e feriados. Também informa o cartório de plantão
durante o período noturno, conforme a zona plantonista. A tabela também pode ser encontrada na entrada do
fórum.

DOCUMENTAÇÃO – Para o registro de óbito são necessários os dados do falecido e do declarante. Os dados do
falecido são: Declaração de Óbito (DO), RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento ou casamento. Já os
dados do declarante são: RG e CPF. Além disto, deve ser informado se o falecido deixa filhos, bens e testamento.
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CNJ orienta tribunais a suspender prazo de concursos durante
epidemia
 

O Conselho Nacional de Justiça aprovou em votação unânime uma recomendação aos tribunais para suspensão
do prazo de validade dos concursos públicos realizados pelos órgãos do Poder Judiciário.

ReproduçãoCNJ orienta tribunais a suspender prazo de concursos durante epidemia de Covid-19
A medida, que foi apresentada pela Secretaria Geral do CNJ, visa evitar prejuízos aos ao Judiciário e aos
participantes dos certames diante da impossibilidade de se dar prosseguimento às fases de seleção e nomeação
dos aprovados, considerando a situação atual de calamidade pública e os riscos sanitários.

Pela regra até então em vigor, que passa a estar temporariamente suspensa, os concursos públicos tinham
prazo de validade de dois anos podendo ser prorrogados por igual período.

A relatora da matéria no plenário virtual, conselheira Flávia Pessoa, expôs em seu voto concordância com a
Secretaria Geral do CNJ em propor a recomendação aos tribunais. “Suspender temporariamente os prazos de
validade de concursos públicos é ação que se alinha e se sintoniza com as várias outras medidas adotadas pelo
Conselho Nacional de Justiça para assegurar o funcionamento do Poder Judiciário em meio ao quadro
pandêmico”, argumentou.

A conselheira ressaltou que a suspensão temporária da validade das seleções é uma ação oportuna por atender
ao princípio da economicidade e do interesse público na medida em que evitará desgastes e perdas de recursos
orçamentários usados para a realização dos certames. “Evitaria, também, o insucesso e desperdício de todo o
movimento realizado pela máquina administrativa dos tribunais para se executar um concurso público, após
verificado o decurso de prazo de sua validade.”

O texto da recomendação aprovada pelo CNJ informa, no parágrafo segundo do artigo 1º, que os prazos serão
retomados após o término dos efeitos do Decreto Legislativo 6, de 20 de março deste ano, que reconheceu o
estado de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus e dos riscos de transmissão da infecção. Com
informações da assessoria de imprensa do CNJ.
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Troca de nomes

A coincidência de nomes gerou, de certa forma, um constrangimento no registro que fizemos na edição do PH
Revista do último fim de semana.
Publicamos uma nota do falecimento de Dona Maria Mendonça, mãe dos artistas plásticos Fernando Mendonça,
João Ewerton e
Marlene Barros, que está mais viva do que nunca, com 93 anos de idade.
Quem faleceu, na verdade, foi Dona Raimunda Mendonça, nascida em 1922 e que muitos chamavam
carinhosamente de Dona Pita.
Ela era mãe de outro Fernando, o Juiz Titular da 2ª Vara de Execuções Penais, Dr. Fernando Mendonça, por
sinal grande amigo da
família dos artistas.
A amizade do juiz Fernando Mendonça com Dona Maria Mendonça é tão forte que ele a considera uma mãe do
coração.


