CREMAÇÃO – Informações relevantes
Poderá ocorrer a cremação daquele que houver expressado este desejo, ou, ainda, a requerimento
de seus familiares se, em vida, o falecido não tenha se manifestado de maneira contrária ao
procedimento.
A manifestação de vontade de ser cremado poderá ser realizada através de uma declaração
ou codicilo, sendo que, qualquer dos instrumentos, para esta finalidade, deverá
conter o reconhecimento de firma do próprio declarante e de outras 03 (três) testemunhas,
todos(as) maiores e capazes, e, ainda, ser o instrumento submetido a registro junto ao Cartório
de Títulos e Documentos.
Na falta da manifestação escrita, poderão os familiares, conforme ordem abaixo estabelecida e,
segundo exposto acima, desde que, em vida, não tenha o falecido se manifestado de forma
contrária, requererem a realização da cremação.
Serão habilitados a requererem a cremação junto ao Crematório Memorial, agindo sempre, um na
inexistência do outro:
1.1 Filhos em conjunto com o cônjuge sobrevivente;
1.2 Inexistindo cônjuge (solteiro, viúvo, separado judicialmente ou desquitado
(termo utilizado antes do advento do CC/2002)), assinatura dos filhos;
1.3 Inexistindo filhos, assinatura do cônjuge em conjunto com os pais;
1.4 Inexistindo filhos e cônjuge, assinatura dos pais;
1.5 Inexistindo filhos e pais, assinatura do cônjuge em conjunto com irmãos;
1.6 Inexistindo filhos, cônjuge e pais, assinatura dos irmãos.
Havendo discordância entre os familiares, ou sobrevindo a informação de discordância do falecido
quanto a realização da cremação, o procedimento não poderá ser realizado.
Independente do interesse na cremação, os interessados deverão observar e cumprir com os
seguintes tramites burocráticos quando da ocorrência do falecimento:

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA CREMAÇÃO:
1.1.
•

Falecimento por Causa Morte Natural
Declaração de Óbito – atestada por 2 (dois) médicos ou 1 (um) médico legista, contendo
assinatura e carimbo com número de CRM;
Em sendo a morte atestada por médico legista, necessária a respectiva declaração
(Carta) em documento timbrado, não se opondo a realização do procedimento da
cremação, igualmente contendo assinatura e carimbo com número de CRM.

•

Certidão de óbito – Contendo, obrigatoriamente, a informação da realização do
procedimento de Cremação junto ao “Crematório Memorial Paulista – Embu das Artes - SP”

•

RG ou Certidão de Nascimento do Falecido;
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•

Declaração de Última Vontade;
Inexistindo a Declaração de Última Vontade:
Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço do requerente, respeitada a ordem supra
referida, além da assinatura de 2 (duas) testemunhas, portanto documentos de RG e CPF.

1.2.

Falecimento por Causa Morte Violenta ou Suspeita

•

Declaração de Óbito – atestada por médico legista, além de declaração (Carta) em
documento timbrado, não se opondo a realização do procedimento da cremação,
igualmente contendo assinatura e carimbo com número de CRM.

•

Declaração da autoridade da polícia judiciaria não se opondo à Cremação;

•

Certidão de óbito – Contendo, obrigatoriamente, a informação da realização do
procedimento de Cremação junto ao “Crematório Memorial Paulista – Embu das Artes - SP”

•

RG ou Certidão de Nascimento do Falecido;

•

Declaração de Última Vontade;
Inexistindo a Declaração de Última Vontade:
Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço do requerente, respeitada a ordem supra
referida, além da assinatura de 2 (duas) testemunhas, portanto documentos de RG e CPF.

1.3.

Cremação de Despojos provenientes de Causa Morte Natural

•

Certidão de Óbito;

•

Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço do requerente, respeitada a ordem supra
referida, além da assinatura de 1 (uma) testemunha, portanto documentos de RG e CPF.

1.4.

Cremação de Despojos provenientes de Causa Morte Violenta ou Suspeita

•

Certidão de Óbito;

•

Declaração da autoridade da polícia judiciaria não se opondo à Cremação ou, no caso de
encerramento/arquivamento de inquérito/processo judicial que apurou as circunstâncias do
falecimento, apresentar a competente Certidão de Objeto e Pé.

•

Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço do requerente, respeitada a ordem supra
referida, além da assinatura de 2 (duas) testemunhas, portanto documentos de RG e CPF.

Os casos omissos serão decididos pela administração do Crematório Memorial Paulista,
aplicando a legislação vigente ou, por analogia, os procedimentos adotados pelo crematório
municipal de São Paulo ou ainda pelo regulamento interno do empreendimento, sempre
pautado em condutas éticas, na moral nos bons costumes.
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