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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 

Av. dos Andradas, 855   –   Morro da Glória   –   Juiz de Fora/MG 

CEP: 36.035-130   -   Telefone (32) 3215-1831 

 

 

 

REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DA GLÓRIA 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

O Cemitério da Glória é um local para realização de cerimônias e sepultamentos, com presença 

secular na sociedade juiz-forana desde 1840. Entidade participante de marcantes passagens históricas de 

toda região, é gerido pela Paróquia de Nossa Senhora da Glória, integrante da Congregação do Santíssimo 

Redentor, instituição católica fundada na Itália por Santo Afonso de Ligório em 1732 mediante aprovação 

do Papa Bento XIV. 

Foram sepultados no Cemitério da Glória diversos integrantes de tradicionais famílias da Zona da 

Mata mineira, assim como personalidades históricas, como o Doutor Constantino Paleta, o Visconde de 

Cavalcanti, o Bispo Lasagna, além de padres e irmãs. 

O espaço é composto por uma Capela-Velório, duas áreas de sepultamento, uma parte católica e 

outra parte luterana, que tem sua própria Administração, sendo o primeiro cemitério de Juiz de Fora a 

receber licenciamento ambiental, em conformidade com o marco regulatório sanitário municipal, estadual e 

federal. 
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(https://paroquiadagloria.org.br/orientacoes/cemiterio/) 

I – OBJETIVO 

 

O presente Regulamento tem como função precípua disciplinar o funcionamento do Cemitério da 

Paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora/MG, bem como estabelecer normas para os seus 

serviços funerários e regulamentação para o pleno exercício dos direitos e garantias aos titulares de direito 

de uso de jazigo, bem como suas obrigações e deveres.  

 

II – DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 1º. A Paróquia de Nossa Senhora da Glória, com inscrição no CNPJ sob o nº 21.606.025/0006-18, 

exerce a administração do Cemitério da Glória, em Juiz de Fora/MG, sob a coordenação administrativa do 

Pároco em exercício e do Conselho Paroquial, que estabelecerão os procedimentos administrativos e 

técnicos relativos à execução dos trabalhos, além da estipulação das taxas de serviços. 

Parágrafo Primeiro: A administração executiva cabe ao Pároco, que a poderá delegar a administrador 

contratado para tal desiderato. 

Parágrafo Segundo: A administração do Cemitério tem como função e responsabilidade a gestão visando 

promover a adequação de atos relativos a assuntos gerais de inumação, exumação, conservação, limpeza e 

manutenção das áreas comuns do cemitério, além da fiscalização do cumprimento por todos das normas que 

incidem a todos os seus serviços e objetivos.  

 

III – DOS PRINCÍPIOS 

 

Artigo 2º. O Cemitério destina-se única e exclusivamente ao sepultamento de seres humanos e restos 

mortais humanos que tenham direito ao uso perpétuo sobre jazigo neste cemitério ou Ossário. 
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Artigo 3º. É livre a prática de todos os cultos religiosos nas dependências do cemitério, desde que não 

desrespeitem a fé alheia, não ofendam as leis, a moral e a ordem pública. 

Parágrafo Único: Ao campo santo, aos jazigos e, sobretudo, aos que lá estão sepultados, os familiares e 

conhecidos e visitantes devem demonstrar reverência e veneração, guardando respeito aos dogmas cristãos, 

nele não se permitindo a prática de qualquer ato contrário ao Evangelho. 

 

IV – DA TITULARIDADE E DIREITOS SUCESSÓRIOS 

 

Artigo 4º. São considerados titulares de direito de uso perpétuo de jazigo, doravante denominados 

Cessionários, todos aqueles que, nas formas estabelecidas nos documentos de transferência de direito 

próprios, promovam a aquisição do direito de uso de jazigo perpétuo junto à Administração do Cemitério, 

doravante denominada Cedente, para uso imediato ou futuro. 

 

Artigo 5º. O direito do Cessionário restringe-se a um único jazigo. 

 

Artigo 6º. O Cessionário titular de direito de uso de jazigo perpétuo tem direito de uso para si, para seu 

cônjuge e sua família, assim entendidos todos os ascendentes ou descendentes em linha direta ou colaterais, 

por expresso consentimento do titular, cujo grau de parentesco seja até o segundo grau. 

 

Artigo 7º. Em caso de falecimento do Cessionário, o direito de uso perpétuo do jazigo será transmitido aos 

seus herdeiros necessários, na estrita forma da linha sucessória estabelecida em lei, desde que haja 

manutenção, por estes herdeiros, das responsabilidades e obrigações referentes à cessão. 

Parágrafo Primeiro: Exercerão o direito os herdeiros necessários, na seguinte ordem hereditária 

preferencial, caso não tenha sido previamente estabelecido ordem diversa por testamento ou outro 

documento idôneo: 

I) Cônjuge sobrevivente; 
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II) Filho civilmente capaz, na forma estabelecida em Testamento, Inventário ou Acordo Sucessório 

homologado em Juízo; 

III) Demais herdeiros, desde que o interessado apresente documento que comprove tenha sido nomeado 

como novo responsável, respeitada a ordem sucessória. 

Parágrafo Segundo. Para fins de reconhecimento da transferência dessa titularidade, deverá o sucessor 

apresentar documentação comprobatória à Administração. 

 

Artigo 8º. O direito de uso de perpetuidade de um jazigo não é comerciável, como também não pode ser 

objeto de doação, podendo apenas reverter para a proprietária administradora. 

 

V – DO FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO 

 

Artigo 9º. O funcionamento do Cemitério obedecerá à legislação pertinente ao direito funerário, bem como 

à legislação do município de Juiz de Fora no que tange aos cemitérios e serviços funerários. 

 

Artigo 10. O Cemitério Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Glória, de Juiz de Fora, estará aberto para 

sepultamento no horário das 08h00 às 16h00. 

 

Artigo 11. Os sepultamentos somente poderão ser efetuados após a apresentação de Guia para sepultamento 

original expedida pelo Cartório respectivo do município onde ocorreu o óbito ou Atestado de Óbito (cópia 

autenticada em cartório ou, na impossibilidade, deixar o original); Autorização para sepultamento antes das 

24h, emitida pelo médico responsável; Guia de autorização de Abertura de Túmulo assinada pelo 

responsável. 

Parágrafo Primeiro: Nenhum sepultamento (inumação) e exumação e ou sepultamento de restos mortais se 

fará sem a devida assinatura na ficha de autorização de sepultamento seja do titular ou de seu sucessor legal. 
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Parágrafo Segundo: Para o ato do serviço de inumação, exumação ou translado de restos mortais, deverão 

ser pagas pelo Cessionário ou sucessor legal as respectivas despesas e taxas, em valores conforme tabela 

vigente. 

Parágrafo Terceiro: Todo o trabalho de sepultamento, exumação, remoção de restos mortais humanos 

somente poderá ser realizado pelos funcionários do Cemitério. 

 

Parágrafo Quarto: O Cemitério da Glória não presta serviços funerários como venda de urnas, preparação 

e ornamentação de corpo para sepultamento, ornamentação de velório etc., devendo o Cessionário 

providenciar tais serviços sob sua exclusiva responsabilidade.  

 

Artigo 12. Em havendo vários sepultamentos designados para o mesmo dia, a ordem de sepultamento será 

determinada de acordo com a sequência de expedição da autorização de sepultamento com intervalo mínimo 

de 30 (trinta minutos) a cada sepultamento. 

Parágrafo Único: Caso essas inumações designadas para o mesmo dia excedam a capacidade do cemitério, 

deverão ser reagendados para o próximo dia. 

 

Artigo 13. Aos empregados e demais colaboradores do Cemitério, em horário de serviço, é vedada qualquer 

prestação de serviços a terceiros, razão pela qual, caso sejam necessárias reformas e/ou limpeza nos jazigos, 

estas devem ser realizadas por profissionais contratados pelos Titulares, sob a responsabilidade exclusiva 

dos mesmos. 

 

VI – DAS TAXAS E SERVIÇOS 

 

Artigo 14. Os valores e preços para a cessão do direito de perpetuidade de uso de um jazigo serão 

estabelecidos pela Cedente, devendo o Cessionário buscar as devidas informações perante a Administração 

do Cemitério.  
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Artigo 15. Todo Cessionário obriga-se a pagar a Anuidade e demais taxas estabelecidas pela Cedente, nas 

formas e prazos estabelecidos pela Administração. 

Parágrafo Primeiro: Os Cessionários obrigam-se ao pagamento da Anuidade (taxa de manutenção) do 

Cemitério, de acordo com a data de aquisição do direito de uso perpétuo. 

Parágrafo Segundo: Para utilização dos jazigos e demais procedimentos e serviços do cemitério, serão 

cobradas as seguintes taxas: 

 

a) Anuidade Túmulo – taxa de manutenção anual; 

b) Anuidade Ossário; 

c) Taxa utilização da Capela – Velório; 

d) Taxa de Inumação (Sepultamento) e/ou Exumação. 

 

Artigo 16. Perdem a condição de Titulares aqueles Cessionários que ficarem inadimplentes e deixarem de 

efetuar, por 05 anos, o pagamento da Anuidade e demais taxas estabelecidas pela Administração do 

Cemitério. 

Parágrafo Primeiro: Detectado o inadimplemento, a Cedente enviará Notificação ao Cessionário ou seus 

herdeiros, informando do inadimplemento e apresentando prazo de 30 (trinta) dias para quitação total da 

dívida. 

Parágrafo Segundo: Não obtendo resposta ou não conseguindo, por qualquer motivo, a efetiva entrega da 

Notificação, Administração notificará por meio de editais publicados pela imprensa local, por duas vezes, 

por 15 dias, a convocação de Cessionários / responsáveis pelos jazigos, informando prazo de 30 (trinta) dias 

para regularização. 

Parágrafo Terceiro: Não promovendo a quitação total no prazo estabelecido no parágrafo anterior, perder-

se-á automaticamente a condição de Titular de direito de uso de jazigo perpétuo. 

Parágrafo Quarto: A Administração está autorizada a promover os mesmos procedimentos de notificação e 

perda automática de direito de uso de jazigo perpétuo de que trata este artigo, quando detectados abandono 

ou ruína de sepulturas. 
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Parágrafo Quinto: Decorridos os prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, não havendo a 

regularização, os restos mortais serão removidos do jazigo para o Ossário comum, implicando perda do 

direito do Cessionário e na liberação do espaço, não cabendo indenização de espécie alguma ao Cessionário 

inadimplente. 

 

VII – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

 

Artigo 17. Tendo em vista a existência histórica do Cemitério, os jazigos não são padronizados, sendo 

distribuídos de forma não homogênea nas áreas de sepultamento, assim como com dimensões diferentes, 

cabendo ao Cessionário a prévia verificação do tamanho do jazigo junto à Administração para a efetiva 

adequação das urnas aos espaços das sepulturas.  

 

Artigo 18. Os Cessionários poderão, após autorização expressa da Administração do Cemitério e desde que 

tecnicamente cabíveis no local do jazigo, realizar pequenas melhorias no acabamento dos túmulos, cuidando 

para que se mantenha o espírito cristão, respeitando os bons costumes e a moral nos epitáfios e construções. 

Parágrafo Primeiro: Nos jazigos somente poderão ser instaladas lápides, jardineiras, castiçais e demais 

apetrechos nos formatos e padrões estabelecidos e autorizados pela administração do Cemitério. 

Parágrafo Segundo: Não é permitida a colocação por parte do Cessionário de quaisquer acessórios ou 

enfeites que não os expressamente autorizados pela Administração, reservando-se esta ao direito de retirar e 

extinguir o que estiver em desacordo com sua autorização. 

Parágrafo Terceiro: É proibida a utilização dos jazigos vizinhos para a colocação de material e ferramentas 

para reformas ou limpezas, devendo o Titular do jazigo cuidar para deixar o espaço utilizado em perfeito 

estado de limpeza, providenciando a reforma e limpeza de toda a área do entorno, inclusive em caso de 

danificação e/ou sujeira em jazigo vizinho. 

 

Artigo 19. É de inteira responsabilidade do Titular a limpeza, reformas e pinturas do jazigo, tanto na 

sepultura quanto ao seu entorno; e somente serão liberadas reformas, exumações, sepultamentos ou 
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transladações com a apresentação de guias autorizadoras emitidas pela Administração e assinadas pelo 

responsável do jazigo. 

 

Artigo 20. Fica ao Cessionário ou à pessoa responsável por este indicado a obrigatoriedade de manter 

atualizado o endereço completo, telefone, e-mail (se houver), junto aos cadastros da Administração. 

 

Artigo 21. Diante da história secular do Cemitério da Glória, perpassando por diversas alterações 

legislativas, alguns jazigos estão dispostos de modo a serem utilizados como meio de acesso a outros, sendo 

o fato de plena ciência por seus respectivos Titulares, não podendo reclamar de eventuais danos ocorridos 

em decorrência de sepultamentos e/ou manutenção. 

Parágrafo Único: Em caso de ocorrência de danos a jazigos durante sepultamento, estes deverão ser 

reparados pelo Titular do jazigo causador do dano, ficando desde já a Administração autorizada a realizar a 

reparação às expensas deste.    

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 22. Havendo disponibilidade, poder-se-á permitir o sepultamento de pessoa que não esteja no rol do 

art. 6º, desde que com expressa autorização do Cessionário e mediante o pagamento das taxas estabelecidas 

para esta cessão a terceiros.  

 

Artigo 23. Devido ao atingimento do número máximo de capacidade comportada pelo Cemitério, não 

poderão mais ser construídas Gavetas nos jazigos, bem como não poderão ser feitas construções na estrutura 

padrão e original de cada jazigo. 

 

Artigo 24. Os casos omissos e/ou não previstos neste Regulamento serão apreciados e resolvidos pela 

Administração do Cemitério, na pessoa do Pároco responsável. 
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Artigo 25. Todos os direitos e deveres estabelecidos entre as partes devem estar em consonância com toda 

legislação pátria que trata do tema. 

 

Juiz de Fora, Janeiro de 2023.  

     

 

                    Pe. Lucio Marcos Bento, C.Ss.R. 

Pároco 

 

 


