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Prorroga o prazo para aplicação de procedimentos em relação à prevenção ao
contágio e disseminação do coronavírus (COVID 19), influenza H1N1, e
congêneres.

 
 
 
 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 13/91, especialmente o art. 8º, VI, e
X, “e”.
 
CONSIDERANDO  edição da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID 19) que  foi declarado como pandemia, pela Organização
Mundial da Saúde;
 
CONSIDERANDO a liminar proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio
do Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, no Pedido de Providência nº 1.00203/2020-48, no
bojo da qual, entre outras providências, suspende os atos presenciais.
 
CONSIDERANDO a liminar proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a pedido do
Ministério Público do Maranhão, por meio do Conselheiro André Godinho, no PCA 
0002682-54.2020.2.00.000, no qual confirmou as condutas adotadas no Ministério Público,
dentre as quais a  suspensão de os atos presenciais.
 
 
CONSIDERANDO  a RESOLUÇÃO Nº 210 CNMP,  de 14 de abril de 2020, que uniformiza
no âmbito do Ministério Público Brasileiro, as  medidas de emergência para evitar o contagio das
viroses mencionadas, e estabelece que suas disposições aplicáveis enquanto perdurar o estado de
calamidade pública.
 
CONSIDERANDO  a RESOLUÇÃO Nº 314 CNJ,  de 20 de abril de 2020, que prorroga e
uniformiza no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, as  medidas destinadas ao combate ao
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Covid 19, e modifica as regras da suspensão de prazos  processuais,
 
CONSIDERANDO  a PORTARIA-CONJUNTA 182020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO,  de 22 de abril de 2020, que prorroga as  medidas destinadas ao
combate ao Covid 19, até o dia 15 de maio de 2020,
 
CONSIDERANDO o teor do ATO-GAB PGJ 1222020, que adota medidas contra surto mundial
das gripes denominadas Coronavírus (COVID 19) e influenza H1N1, no âmbito do Ministério
Público do Maranhão, o ATO-GAB PGJ 1292020, que suspendeu as atividades incompatíveis 
com o trabalho remoto, a partir de 23/03/2020, no âmbito do Ministério Público do Maranhão e
os atos subsequentes que prorrogaram  as medidas de isolamento  até o dia 26/04/2020.
 
 
CONSIDERANDO  que a nível federal o Ministério da Saúde recomenda diariamente o
isolamento social, fulcrado em Decreto Federal de Calamidade Pública. No âmbito Estadual, o
Governador do Estado do Maranhão por meio do Decreto nº 35.746,  renovou as medidas
comentadas até o dia 05 de maio de 2020, destinadas a prevenção do contágio e o combate à
propagação da transmissão do COVID19, dentre os quais se inserem o não funcionamento de
órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo, e o não comparecimento dos servidores, ao
passo que pelo Decreto nº 35.745, as aulas foram suspensas até o dia 12/05/2020.
 
 
 
CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial da Saúde,  de toda a comunidade
cientifica internacional, do Ministério da Saúde do Governo Federal, das Secretarias de Saúde do
Estado do Maranhão e do Município, e das entidades associativas de médicos e profissionais da
saúde, que recomendam a manutenção do isolamento social como principal forma de contenção
da disseminação da moléstia,
 
 
 
 
CONSIDERANDO que a curva de casos e óbitos em decorrência do novo Coronavírus no
Maranhão está em aceleração,  passando a contabilizar, até este momento, 88 (oitenta e oito)
óbitos, e 1951 (mil novecentos e cinquenta e um) casos confirmados, sendo certa a
subnotificação devido a abrangência dos testes,
 
CONSIDERANDO, por fim, que o crescimento de casos no Brasil está um curva também
acentuada, já sendo contabilizados cerca de três e trezentas mil vítimas fatais e que no mundo já
são mais de cento e oitenta e três mil  mortos em decorrência do mencionado agente patógeno.
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RESOLVE:
 
 

Art. 1º –A suspensão de atividades incompatíveis com o trabalho remoto, ficam prorrogadas até
o dia 15 de maio de 2020, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão.
 
Art. 2ª  Este Ato entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
 

 
São Luís, 24 de abril de 2020.
 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do
Ministério Público – DEMP/MA.
 
 

* Assinado eletronicamente

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919

Documento assinado. Ilha de São Luís, 24/04/2020 09:18 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO)

Estado do Maranhão
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, CEP 65.076-906, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento ATO-GAB/PGJ,
Número do Documento 1592020 e Código de Validação 18BFEC52E7.

3


