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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 318 do CNJ, de 7 de maio de 2020, foi republicada em
decorrência de alterações aprovadas pelo Plenário em 8 de maio de 2020, e que prorroga e
uniformiza no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, as medidas destinadas ao combate ao
COVID 19, suspendendo os prazos judiciais até dia 31 de maio de 2020.
 
CONSIDERANDO a PORTARIA-GP 3892020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO, de 08 de maio de 2020, que prorroga as medidas destinadas ao combate ao
Covid 19, até o dia 31 de maio de 2020,
 
CONSIDERANDO o teor do ATO-GAB PGJ 1222020, que adota medidas contra surto mundial
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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 15/05/2020.
 
 
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 vem renovando as medidas
comentadas, desde março de 2020, e através do Decreto nº  35.784, de 30 de maio de
2020, estabelece as medidas preventivas e restritivas a ser aplicadas na lIha (São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), em virtude da COVID-19 e a vista
de decisão judicial proferida pela Vara de interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública no 0813507- 41.2020.8.10.0001,
proposta pelos Promotores de Defesa da Saúde das promotorias da Comarca da Ilha
de São Luís, aplicando o que se convencionou chamar lockdown  nos quatro municípios da Ilha
de São Luís, até o dia 15 de maio, inicialmente.
 
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 permanece em aceleração, passando a contabilizar, até este momento, 423 óbitos, e
mais de oito mil e quinhentos 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 onze mil vítimas fatais, estando entre as nações mais
atingidas, decorrência do mencionado agente patógeno.
 
 
 

RESOLVE:
 
 

Art. 1º –A suspensão de atividades incompatíveis com o trabalho remoto, ficam prorrogadas até
o dia 31 de maio de 2020, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão.
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Art. 2º - Ficam suspensos todos os prazos dos procedimentos extrajudiciais no âmbito do
Ministério Público do Estado do Maranhão, salvo decisão fundamentada do órgão de execução
em cada caso.
 
 
Art. 3ª Este Ato entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 

 
São Luís, 13 de maio 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, 13/05/2020 15:58 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO)
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