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ELIANA FELIX DE LIMA, brasileira, advogada, portadora do documento de identidade RG n°

17.878.366-3, inscrita no CPFIMF sob o nO 068.991288-96 e OAB/SP sob o n° 123.134, com

endereço profissional sito à Rua Primeiro de Maio, 2020, sala 107 - Centro de Santo André 

SP, CEP - 09015-030, por seu advogado que subscreve a presente, ELIAS ALVES FERREIRA

NETO, inscrito nos quadros da OABIDF sob o n° 57.626, endereço eletrônico:

eliasalves.advocacia@gmaiI.com, telefone: (61) 99613-4936, instrumento de procuração em

anexo (doc. OI), vem, mui respeitosamente, à iL presença de V.Sa., apresentar a competente

IMPUGNAÇÃO

aos termos do edital identificado em epigrafe, pelos fatos e razões a seguir expostos:

I - PRELIMINARMENTE

I.I - DA LEGITIMIDADE ATIVA

1. A Impugnante, é advogada, dedicando-se ao meio funerário há mais de 20 (vinte) anos e,

a licitação na modalidade concorrência pública sob o nO 001/2019 é de interesse não

apenas de alguns de seus clientes, mas da população como um todo. No entanto, tendo

em vista o aspecto aparentemente restritivo à participação, vimos apresentar Impugnação

com a finalidade de esclarecer questões e se o caso, permitir participação no certame.

2. A Constituição Federal não admite que as Iicitacões contenham cláusulas restritivas à

participação dos interessados: art. 37, XXI:
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"ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia

do cumprimento das obrigações. ,.

3. Esta disposição é repetida no art. 3°, § ]0, I, da Lei nO 8.666/93:

"I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas

ou condições que comprometam. restrinjam ou frustrem o seu caráter

competitivo. inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou

irrelevante para o especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos

§§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n" 8.248, de 23 de outubro de

1991;

4. Nos termos do preâmbulo do edital, referida licitação está sendo realizada na

modalidade concorrência pública, assim conceituada:

Art 22. São modalidades de licitação:

I - Concorrência;

§ 1° Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados

que, nafase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

5. Por disposição constitucional e infraconstitucional, as únicas exigências que a

administração pode fazer aos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao

cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio da competitividade.

6. No entanto, a Impugnada, ao elaborar o edital deixou de atender a um dos principios

básicos da Lei de Licitações - O princípio da legalidade, ou seja, a atividade

administrativa no procedimento licitatório desenvolve-se através da atividade vinculada,

onde é a lei a definidora das condições da atuação dos agentes administrativos, que

só podem fazer aquilo que a lei determina, senão vejamos:



11 - DAS EXIGÊNCIAS QUE RESTRINGEM A COMPETITIVIDADE

lU - DO CONSIGNADO NOS SUBITENS "1.3.4" e "11.4.1.1.2.1.1"

7. A legislação que dá embasamento ao presente certame, trata dos serviços funerários e

também abre a possibilidade de distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale

brinde ou concurso, a titulo de propaganda, nos termos da lei nO 5.768 de 1971, conforme

inciso IX do artigo 7° da Lei 2.424 de 13 de julho de 1999 e artigos 2° e 4° do Decreto

n° 28.6060 de 2007:

Lei 2.424 de 13 de julho de 1999 - Artigo 7"

IX - Disponibilização de planos de assistência funerária desde que

autorizados pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei n. o 5, 768. de 20 de

dezembro de 1971;

Decreto nO 28,606, de 20 de dezembro de 2007.

Ar!. 2° Entre os serviços e fOrnecimentos obrigatórios. há aqueles prestados pelo

Poder PÚblico, diretamente ou por meio de empresas permissionárias, e os que

poderão ser obtidos pelos próprios usuários. a seu critério. a saber:

{ ..}

Ar!. 4° Os serviços funerários e fornecimentos optativos são:
I - translado ou despacho aéreo ou terrestre. nacional ou internacional de cadáver.

observada a Resolução RDC 68. de 10.10.2007. da ANVISA;

Il - representação da família no encaminhamento de requerimento e de papéis

necessários à liberação de cadáver. inclusive visando remoção nacional ou

internacional;

lU - plano de assistência funerária. autorizado pelo Ministério da Fazenda nos

termos da Lei 5, 768. de 20.12.1971;

IV - urna. ornamentação e serviço de padrão diferenciado.

8, Oportuno observar que a legislação específica local, em nenhum momento impõe a

exigência da obrigatoriedade de comercialização de planos funerários, ao contrário,

estabelece em seu inciso III do artigo 4° do Decreto nO 28.6060 que o fornecimento do

plano de assistência funerária é optativo, podendo o usuário adquirir a seu critério.



9. No entanto, o instrumento editalicio, obriga o licitante a ter em seu objeto social além da

prestação do serviço funerário, a comercialização do plano de assistência funerária,

conforme se verifica pelo teor dos subitens 1.34 (objeto da licitação) e

11 4. 1.1.2. I.I.(exigência de atestado para a qualificação técnica) do edital:

1. DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a seleção de 49 (quarenta e nove)

empresas, observada a ordem de classificação, para outorga de permissões

para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, que se

constituem das atividades especificadas no art. r da Lei distrital nO 2.424, de

13 dejulho de 1999, no art. 2" do Decreto Distrital nO 28.606, de 21 dejunho

de 2007, a saber:

1.3.4. venda de planos de assistência funerária devidamente autorizada pelo

órgão competente, nos termos e desde que preenchidas as disposições da Lei

federal nO 13.261, de 22 de março de 2016.

I··,]

11.4.1. DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

11.4.1.1.2.1.1. atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, comprovando a prestação de serviço compativel com o objeto do

presente Edital, qual seja a prestação de serviços funerários (fornecimento de

urna mortuária, transporte funerário, higienização e preparação de cadáver e

ornamentação de urna, conservação de restos mortais, diretamente ou por

meio de empresa contratada para tal, retirada de certidão de óbito e guia de

sepultamento, obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que

dispensem conhecimento técnico especifico ou habilitação especial, podendo

também conter os sen1iços e fomecimentos optativos de translado ou despacho

aéreo ou terrestre, nacional ou internacional de cadáver, representação da

familia no encaminhamento de requerimento e de papéis necessários à

liberação de cadáver, inclusive visando remoção nacional ou internacional e

disponibilização de planos de assistência funerária), contendo em

conjunto ou separadamente li compr0l1aç(10 mínima do equivalente li pelo

menos 15 (quinze) serviços prestados;



10. Referidos subitens restringem a possibilidade de participação no certame ás

empresas que atuam somente no ramo dos serviços funerários, o que, diga-se de

passagem, é o objeto da licitação.

11. A exigência apresenta-se como uma restrição de opções de oferta para o consumidor

e um reforço do poder de mercado das empresas permissionárias, que poderão oferecer

tão somente os próprios planos, ou ainda na relação de dependência entre uma

administradora de planos que precise contratar com a permissionária, que fará exigências

para a prestação dos serviços funerários á administradora de planos.

12. Não há justificativa técnica que demonstre a exigência estabelecida no edital, haja vista

que a legislação local, estabelece que o serviço é OPTATIVO e NÃO OBRIGATÓRIO.

13. Por outro lado, as atividades são distintas, eis que uma é considerada como atividade

essencial e a outra é urna atividade de livre comércio. Vejamos:

• Os servicos funerários, possuem uma caracterização histórica em relação á

sua qualificação como serviços públicos. No entanto, a norma que define e rege

tais serviços em cada município deve atentar com as disposições da Lei Federal

nO 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública,

além de demais legislações locais pertinentes, como a Lei Federal nO

7.78311989, que em seu art. lO, IV, diz que "os serviços funerários s(10

considerados sen,iços essenciais", sendo caracterizados aSSim, como

ininterruptos.

• A comercialização de planos de assistência funerária foi regulamentada pela

Lei Federal 13.26112016, onde no art. 2° ficou estabelecido que sua

comercialização será de responsabilidade de empresas ADMINISTRADORAS

DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA regularmente constituidas, e a

realização do funeral será executada diretamente por elas, quando autorizadas

na forma da lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou

contratadas.

Ou seja, a própria Lei Federal 13261/2016, fez a distinção entre as duas

atividades. Estabelecendo claramente no parágrafo único do artigo 2°:



"Parágrafo Único. Considera-se plano ou serviço de assistência funerária o

conjunto de serviços contratados a serem prestados ao titu/ar e a seus

dependentes na realizacão das homenagens póstumas.

• Os serviços que envolvem o contrato de plano de assistência funerária,

conforme estabelece o parágrafo único do artigo 2°, fazem referência ao

conjunto de serviços contratados a serem prestados ao titular e a seus

dependentes na realização das homenagens póstumas, ou seja, tudo que se

refere ao funeral, velório, sepultamento e cremação.

• A prestação destes serviços pode se dar diretamente pelas que possuem em sua

atividade social a atividade de administração de planos de assistência funerária

ou pode ser realizado por empresas contratadas, caso as administradoras de

planos não possam realizar todos os serviços ofertados em seu contrato

comercializado com o cliente.

• O contrato de plano de assistência funerária pOSSUi requisitos essenCiaiS,

previstos no art. 8° da Lei 13.216/2016, devendo obediência à previsão legal.

14. Outrossim, como já indicado no instrumento editalicio, as atividades funerárias estão

caracterizadas na legislação local, com diferenciação específica sobre os serviços

obrigatórios e os facultativos.

15. Ocorre, entretanto, que referida diferenciação não foi trazida para o bojo do edital,

constando a exigência como obrigatória, quando a própria lei federal que regulamenta os

planos funerários faz a devida distinção dos produtos, o que evidentemente acaba

restringindo a participacão de empresas que não possuam em seu objeto social além

dos servicos funerários, também a comercializacão dos planos funerários.

16. Assim, em evidente afronta aos princípios norteadores da Administração Pública, deverá

referida exigência ser corrigida, para excluir a obrigação, atendendo à legislação local.

III - DA VEDAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS FUNERÁRIOS

NO DISTRITO FEDERAL

17. Em recente decisão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi declarada a

inconstitucionalidade de artigo em lei municipal que, da mesma forma que o

estabelecido no subitem 1.3.4.1 deste edital, vedava a comercialização de planos de



assistência funerária, delegando tal incumbência tão somente à vencedora do certame,

conforme expresso neste edital:

EDITAL

1.3.4.1. Não estando as empresas administradoras de planos fimerários

autorizadas a efetuar diretamente os sen!iços fimerários no Distrito Federal,

obrigatoriamente terão que contratar os serviços de uma permissionária

legalmente estabelecida nesta Capital para a prestação de quaisquer

dos serviços listados nos arts. 2°, 3° e 4°do Decreto nO 28.606, de

21 de dezembro de 2007

ARTIGO 4° DO DECRETO 28.60612007:

ArL 4° Os serviços funerários e fornecimentos optativos são:

[ ..}

III - plano de assistência funerária. autorizado pelo Ministério da Fazenda nos

termos da Lei 5.768. de 20.12.1971,.

18. Ou seja, o subitem 1.3.4.1. obriga as empresas administradoras de planos funerários a

contratar com uma das vencedoras do certame os serviços listados nos artigos 2°, 3° e 4°

do Decreto 28.606 de 2007, que estabelece justamente a comercialização de planos

funerários.

19. Apesar do referido inciso III do artigo 4° do Decreto 28.60612007 fazer menção

expressa à Lei 5.768 de 1971, o edital é claro ao impor a obrigação da contração dos

serviços ao vencedor do certame.

20. Desta forma, resta óbvio que a comercializacão de planos funerários no Distrito

Federal. só poderá ser realizada por aquelas vencedoras do certame.

21. Assim, se faz necessário demonstrar a ilegalidade da referida disposição, conforme

recente decisão:



ACÓRDÃO - ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO

PAULO - Registro: 2021.0000045556

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade

n02008805-IO. 2020.8. 26. 0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são

réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. São Paulo, 27 de janeiro de 2021.

EVARISTO DOS SANTOS - RELATOR

b.3. Restrição à comercialização de planos de assistência funerária a

empresas com sede efilial no Município de São Paulo.

De outra parte, o art. 8° da Lei Municipal em apreço fere a livre iniciativa

(artigo l~ inciso IV, CF) e a livre concorrência (Artigo 170 A ordem

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,

tem por fim assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da

justiça social, observado o princípio do inciso IV lh're concorrência;".

Conforme Nota Técnica n° 20/2020IDEElCADE:

"... esse dispositivo restringe a oferta de planos de assistência funerária a

empresas com sede ou filial no município de São Paulo e exige que o

administrador de tais planos seja ou a concessionária do serviço

público ou empresa que possua um termo de responsabilidade

solidária com a concessionária que garanta a prestação dos serviços. "

"Não há uma justificativa econômica para a restrição geográfica para a oferta

de planos de assistência fimerária, uma l'ez que a atividade consiste na

formação de pacotes de serviços que serão contratados pelos consumidores.

Ou seja, os serviços cobertos pelo plano serão efetivamente prestados por

empresas sediadas em São Paulo (concessionária ou instituição privada), mas

não há necessidade, tampouco beneficio, para o consumidor de que a venda

dos planos sejafeita por empresa sediada no município. "

( ..)

"É claro que a legislação municipal, mesmo que sob o pretexto de proteger

interesse local, deve guardar respeito a princípios constitucionais acaso

aplicáveis. Assim o STF já decidiu que a competência para estabelecer o

zoneamento da cidade não pode ser desempenhada de modo a afetar

princípios da livre concorrência. O tema é objeto da Súmula Vinculante 49. "

(grifei - Curso de Direito Constitucional Ed. Saraiva 12"Edição 2017 - fls. 8791880). ;fJ/' f1._.__



22. A licitação é um procedimento administrativo regrado pela lei e previsto

na Constituição Federal, como uma forma para que o Estado utilize da melhor maneira

possivel os recursos públicos, garantindo assim plena satisfação dos direitos sociais.

23. Assim, referida exigência se mostra não apenas uma violação ao regramento

constitucional e administrativo, mas também se mostra violação em relação ao

atendimento às necessidades da sociedade.

24. Somos sabedores que a Administração Pública não dispõe de discricionariedade para se

excluir dos princípios básicos da lei de Licitações, em especial, ao princípio da

legalidade. Não encontrando respaldo ou justificativa para impedir Que empresas

administradoras de planos funerários possam contratar os servicos das permissionárias.

vencedoras do certame.

25. Sobre o assunto, são belas as palavras do Desembargador Volnei Ivo Carlin:

"O poder discricionário distingue-se do poder arbitrário pelo fato de que

este excede ou se encontra fora da lei (contra legem) pelo que é suscetível

de controle de legalidade; é ilegal, típico das monarquias absolutas,

extrapola a lei e é im'alido, pelo que a própria Administração Pública pode

declarar a nulidade de ato arbitrário (Súmulas nO 346 e 473)

26. Desta forma, inegável a necessidade de exclusão da referida exigência do instrumento

editalício, visto não encontrar respaldo em qualquer legislação.

IV - DO PRAZO DE CONCESSÃO E DO ELEVADO VALOR DE

OUTORGA E DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS

27. O objeto da presente licitação é a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, para a

permissão da prestação dos serviços funerários, no âmbito do Distrito Federal, cujo valor

estimado do contrato é de R$ 191.386.871,40 (cento e noventa e um milhões, trezentos e

oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos).

28. É de causar surpresa a delegacão de uma permissão onerosa com um lance minimo

de R$ 195.292,72 para cada um dos lotes, com um período de apenas 10 (dez) anos, cujo

valor deve ser efetuado em até 10 (dez) dias, a contar da data da homologação da

licitação ou aproximadamente duas gestões e meia dos agentes políticos. ..dI 1" .
--
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29. Vejamos, o mandato do Sr. Governador do Distrito Federal é de quatro anos, permitida

uma reeleição, sendo que a atual Gestão cumpriu 29 dos 48 meses totais para a gestão,

obviamente, encaminha-se para o final e, na não consumada a reeleição, mostra-se

temerário que se altere o modo de fornecimento de um serviço público, tão sensível à

população brasiliense, em uma gestão, a qual, marcha o final do mandato.

30. Ora, trata-se de uma licitação de grande porte, que vai repercutir na vida de mais de 3

milhões de habitantes do Distrito Federal e de seu entorno e, cremos, vem sendo

desenvolvida em um ritmo acodado, atropelando ritos, solenidades e procedimentos.

31. Apesar de constar no edital que os estudos que nortearam a escolha do modelo de

permissão para a prestação dos serviços funerários estariam no Anexo I - Projeto Básico,

com informações sobre: número de outorgas; motivo da divisão por lotes; forma de

cálculo do valor minimo do lance; REFERIDOS ESTUDOS NÃO FORAM

DISpONmILIZADOS.

32. Conforme se verifica, não constam referidos estudos no Anexo I - Projeto Básico, os

quais poderiam demonstrar a viabilidade financeira da permissão. Assim, se torna

impossível mensurar qual a origem dos prazos, valores e estimativas indicadas no

instrumento editalício, eis que as informações constantes do Anexo I são vagas e

desatualizadas (informacão de 2012 - ou seja 09 anos de atraso).

2.2. Cumpre esclarecer, inicialmente, que este Grupo de Trabalho adotou

como ponto de partida o projeto básico elaborado pela Comissão Especial de

Serviços Funerários criada pela Portaria nO 155, de 08 de novembro de 2018,

publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n° 215, de 12 de novembro de

2018, consubstanciado no documento SEJ-GDF nO 15822253, nos autos do

Processo SEJ-GDF nO 0400-00049712012.

33. Em decorrência da falta de conhecimento dos detalhes que nortearam os números

constantes do instrumento editalício, ora impugnado, temos que o valor do lance

mínimo afigura-se totalmente afastado da realidade vivida pelo Distrito Federal e pelo

restante do País.

34. O cenário atual é de uma crise sanitária, econômica, politica e social, com dezenas de

milhares de empresas que simplesmente fecharam as portas. À guisa de exemplo desde

20103/2020 - data de início do Estado de Calamidade Pública Nacional em razão da

Pandemia do Coronavirus, nada menos que 50.000 empresas de turismo, a maioria micro

e de pequeno porte fecharam as portas.



35. Assim o lance mínimo para a outorga da permissão afigura-se exagerado e totalmente

dissonante da realidade do Pais em que as empresas estão descapitalizadas e ao mesmo

tempo não encontram disponibilidade de crédito com encargos acessiveis.

36. O noticiário econômico dá conta de que os juros mensais para a contratação de

financiamento pelas empresas de micro e pequeno porte, podem atingir patamares,

respectivamente, de 38,4% e 28,6% ao ano, enquanto a taxa média de juros cobrada para

os financiamentos obtídos pelas grandes empresas, no mesmo periodo, chega a 6,5%. Ou

seja, o sistema financeiro funciona como um "Robin Hood" às avessas, tira dos

pequenos para dar aos grandes, o que afasta aqueles competidores que necessitam

valer-se de financiamento bancário para ofertar o lance mínimo no certame.

37. Percebe-se que a suspensão do certame, entre outros aspectos, se mostra necessária, com

vistas a adequação dos valores de outorga à realidade socioeconômica do atual momento

e mais importante: para Que sejam disponibilizados os estudos Que motivaram o certame.

v - CERCEAMENTO DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS

38. Esquematicamente, os pequenos negócios são divididos da seguinte forma:

• Microempreendedor Individual- Faturamento anual até R$ 81 mil;

• Microempresa - Faturamento anual até R$ 360 mil;

• Empresa de Pequeno Porte - Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8

milhões;

39. Temos na atualidade uma inédita função do Estado de democratizar a própria economia,

distribuir recursos disponiveis e proteger os que mais dependem de proteção.

40. Nesse aspecto as Microempresas e Empresas de pequeno porte, por seu papel no

desenvolvimento econômico, receberam uma proteção juridica e econômica do Estado. A

Lei Complementar nO 12312006, que regulamentou os artigos 146, parágrafo único e 179

da Constituição Federal, apresentam tratamento juridico diferenciado e simplificado, que

consiste na redução de tributos, de contribuições tributárias, de obrigações

administrativas e facilidades crediticias.



41. Por sua vez a Lei na 9.841 de OS de outubro de 1999 estabeleceu a política de compras

públicas, onde as micro e empresas de pequeno porte terão preferência para participar de

licitações inclusive com a aplicação de processos mais simples, que teve seus dispositivos

incorporados nos arts. 42/46 da Lei complementar na 123/2006 (Estatuto da

microempresa).

42. Todavia, torna-se lmpenoso destacar que no Edital em comento, a referida proteção

estatal às empresas de micro e pequeno porte parece estar presente apenas no aspecto

formal, negligenciado, portanto, o aspecto material, principalmente, em razão de que a

distribuição dos lotes e o próprio valor da outorga inviabilizam a participacão das

atuais permissionárias no certame, via de regra, pequenas empresas familiares e que

não dispõem de reserva de capital, para permitir o pagamento do valor do lance mínimo.

43. Diante do exposto, constata-se que o Governo do Distrito Federal - com a publicação do

presente Edital, nega o papel estatal de fomentar o desenvolvimento e permitir a

ampliação do campo de atuação das empresas de micro e pequeno porte.

44. Em resumo: o Edital não espelha o comando constitucional. Não é demais frisar que

para combater o desemprego, não basta ao Estado criar Frentes de Trabalho, abraçamos a

tese que todo o aparato do Estado deve estar voltado à manutenção dos atuais e a criação

de novos empregos, e, um dos meios é privilegiar a economia, colocando os pequenos

empresários de Brasília como primeira opção, evidentemente, sem ferir as leis ou a

Constituição Federal.

45. Não encontramos tal premissa no Edital, em vez disso privilegia a participacão dos

grandes grupos de fora de Brasília. em detrimento dos pequenos e médios

empresários, que há décadas se dedicam à prestação de serviços funerários no Distrito

Federal e no aspecto econômico proporcionam empregos aos brasilienses.

46. O diminuto prazo da permissão, conjuntamente com os elevados valores de outorga a

serem pagos logo no inicio do projeto vão ocasionar restrição de competitividade, o que

é vedado pelo art. 30
, §1°, I da Lei Federal na 8.666/93

47. A fim de mitigar o caráter restritivo do elevado valor da outorga e do prazo de concessão,

bem como visando evitar que tal valor seja interpretado como antecipação de receita,

referido edital deve ser corrigido, excluindo-se a exigência de uma outorga tão elevada, e

aumentando o prazo da permissão, a fim de manter a premissa VPL igual a zero, devendo

o Edital trazer as alterações subsequentes em razão do novo modelo.



48. Em razão do exposto, entende a Impugnante que o certame deve ser suspenso e objeto de

mais estudos com a finalidade de propiciar segurança juridica e negociai aos

competidores e ao Poder Público, estabilizando-se a prestação dos serviços funerários por

ao menos 30 anos.

VI - DA POLÍTICA DE GRATUIDADES PARA A POPULAÇÃO
CARENTE

49. É imperioso constatar que apesar de ser uma licitação de grande vulto, onde existe uma

previsão de entrada de valores para o Executivo no importe mínimo de R$ 9.569.343,28

(Nove milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte

e oito centavos), em um único exercício (49 permissões x R$ 195.292,72 -lance mínimo

da permissão), não há previsão no instrumento editalício para o atendimento à

popu1acão carente do Distrito Federal.

50. Ao contrário, conforme estabelece o subitem 3.6 do edital, os serviços funerários

gratuitos foram excluídos da previsão editalícia para prestação pelas permissionárias,

veja-se:

3.6. Registre-se que os serviços funerários gratuitos, assim considerados

aqueles a que tem direito o individuo ou a fanu1ia sem rendimentos ou com

renda per capita de até um salário minimo, ou com renda superior a essa,

mas que se encontre em situaç(lo de limitação pessoal e social, tais como

impossibilidade ou dificuldade de subsistência, em decorrência de despesas

essenciais (medicamentos, educação, aluguel, etc.), não são ob;eto do presente

projeto, e são prestados atualmente pela Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - SEDES, sucessora, na estrutura administrativa do

Distrito Federal, da antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDES1MIDH), (Vide

Decreto nO 39.610, de 1° de janeiro de 2019), de conformidade com a

competência estabelecida pelo art. 25 do Decreto nO 28.606, de 2007.

51. Conforme publicação atual do jornal "Correio Brasiliense", o Distrito Federal tem mais

de 160 mil famílias na faixa da pobreza:

"Mais de 160 mil famílias vivem na faixa da pobreza no Distrito Federal.

Pessoas que vivem em domicilias improvisados, como Bruna; que moram em
6/'t(f,--:-.:--
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/
cômodos; ou mesmo que ganham até três salários-mínimos (R$ 3.300), mas

gastam 30% ou mais da renda para pagar o aluguel. Esses retratos compõem

o cenário de deficit habitacional urbano do DF O termo está relacionado à

necessidade de construção de novas moradias em função da precariedade e de

condições inadequadas das atuais. Estudo da Companhia de Planejamento do

Distrito Federal (Codeplan) mostra que, até 2025, Brasilia pode ter mais de

150 mil domicílios nessa situação.

O fato de Brasília ser consitlerada a cidade do funcionalismo público

evidencia o problenul da desigualdade social, como explica Ciro Almeida,

economista da GWX Investimentos. "No DF, é muito clara a discriminação

com aqueles que têm poder de renda menor. A capital sofre pelo fato de a

principal matriz econômica dela ser o serviço público. Com isso, muitas

pessoas se sentem marginalizadas pela sociedade. Sem renda, esse público

atinge o limite e recorre a alternativas para sobreviver. Vão para invasões,

por exemplo", argumenta.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) é a responsável por

prestar atendimento e apoio a essas faml1ias. A pasta não dispõe de dados

sobre a quantidade de invasões existentes na capital do país, mas, até 2J de

dezembro, 2.019 pessoas se declararam em situação de rua, sendo 154

crianças e 61 adolescentes. O aumento no número de ocupações irregulares

pode ser explicado pela falta de políticas para desenvolvimento regional e

urbano, com foco no cidadão, segundo o economista Ciro Almeida.

Outro problema é a concentração de renda. A Pesquisa Distrital por Amostra

de Domicílios (Pdad), produzida pela Codeplan, divide a capital entre quatro

grupos: alta renda, média-alta renda, média-baixa renda e baixa renda. No

primeiro conjunto, aparecem Plano Piloto, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago

Sul, Park Way e Sudoeste/Octogonal, com rendafamiliar média de R$ 15.635.

No último, estão Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SC1A/Estrutural

e Varjão (R$ 2.476). (10 de JanelfO de 2021

https:/f\1rww.correiobraziliensc.com. br/cidadcs-dfJ2021/0114899357-a-face-da-desigualdade-df-tcm

mais-de-16o-miJ-famiUas-na-faixa-da-pobreza.html)

52. Apesar da Pandemia global da COVID 19 ter obrigado os governos a adotarem medidas

mais sérias e drásticas para ajudar a população de baixa renda, voltadas ao respeito e à

J,.r'
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dignidade da pessoa humana, aparentemente o Distrito Federal vai na contramão da

direção, restringindo e perdendo a oportunidade de oferecer um serviço

diferenciado e digno à populacão em momento de grande dor. justamente para as

classes mais baixas da população.

53. Apesar dos exemplos de outras e demais cidades da Federação, que quando realizam

licitação para a prestação dos serviços funerários, não esquecem e até mesmo privilegiam

o tratamento á população carente, no Distrito Federal, que deveria ser o exemplo maior

da Nação, a populacão carente é abandonada em sua miséria.

54. Assim, mais um motivo para a suspensão do presente certame, para que seja realizado

um estudo vital, que demonstre a necessidade de comprometimento do Governo com a

população de baixa renda, contemplando-as na prestação de serviços funerários, pelas

vencedoras da licitação.

VII - DOS CRITÉRIOS DA SEPARAÇÃO DE OUTORGAS POR GRUPOS

DE LOCALIDADE

55. Mais uma vez, o instrumento editalício, deixa margem á dúvida sobre como foi realizado

esse "Estudo de Viabilidade" para a pennissão dos serviços funerários no Distrito

Federal, observe-se:

7. DA SEPARAÇÃO DE OUTORGAS POR GRUPOS DE LOCALIDADE

7.1. As Localidades do Distrito Federal (não necessariamente correspondentes

a Regiões Administrativas) foram separadas por grupos pelo critério da

proximidade, considerando que algumas apresentam pequeno número de

óbitos, tornando-se pouco atrativas para a instalação de uma empresa

funerária, enquanto outras próximas ostentam números elevados. Com esse

parâmetro, ainda que não contemplada com a presença de um

estabelecimento, contará a Localidade com pelo menos uma funerária nas

proximidades, consoante abaixo discriminado: (..)

56. O referido item apresenta 07 grupos distintos, indicando a localidade, o número de

óbitos e o número de outorgas. No entanto, mais uma vez o edital não esclarece como

foram realizados os estudos para essas indicações.



57. Por outro lado, a informação sobre a possibilidade da falta de interessados nas

localidades com pequeno número de óbitos, nos leva a seguinte indagação Em havendo

um novo certame, somente com as áreas "pouco atrativas" (sic), o valor minimo do

lance pela outorga será o mesmo - R$ R$ 195.292,72?

Veja-se:

11.4.6.3. Não sendo adjudicada a totalidade de outorgas, deverá ser realizado

novo procedimento licitatório, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, para a

outorga das permissões relativas às localidades remanescentes, que serão

reunidas em novos grupos.

58. Afinal se não houver interesse por referidas áreas neste certame, onde existe a

possibilidade de adjudicar áreas com estimativa de número elevado para a prestação dos

serviços, qual é o critério adotado para a realização de novo certame, somente com áreas

"pouco atrativas"? Onde e como foi realizado referido estudo?

Qual o critério para o oferecimento de lance mínimo em uma eventual nova

Iicitacão. somente de áreas "pouco atrativas"?

VIII. VERTICALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FUNERÁRIAS E TABELA

DE PREÇOS

59. Ao conferir a outorga para a prestação dos serviços funerários nos termos do presente

edital, o novo marco legal promove uma integração vertical desses serviços com os

serviços cemiteriais, que são explorados por concessionárias

60. Obviamente essa estrutura verticalizada irá conferir um poder extraordinário para as

concessionárias/permissionárias dos serviços públicos (cemiteriais e funerários) em

relação á população. Assim temos que o instrumento editalicio não estabeleceu formas

de controle, com vistas a impedir que o segmento de serviços funerários se aSSOCIe,

ainda que informalmente, ao seguimento de serviços cemiteriais.

61. Tal "associação" poderá incorrer em práticas ilicitas, tais como preços combinados,

oferta de pacotes, promoções, oferta de exclusividade de um concessionário de Cemitério

para com um permissionário de Serviços Funerários, tudo em detrimento da população

destinatária do serviço público, vulgarmente chamada de "consumidor".



62. Registramos que o povo não é consumidor de serviços públicos, repetimos destinatário e

senhor do poder, conforme o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição Federal

(Todo O poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.).

63. Portanto e mais uma vez, constatamos que o Edital deve ser revisto e conter cláusula

expressa de proibição de "associação" entre os concessionários e permissionários, em

especial, com vistas a exclusividade dos funerais em determinado Cemitério e proibir

expressamente, promoções, pacotes, vendas casadas e outras práticas nocivas.

IX - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

64. Estabelece o subitem 9.3 do edital, sobre a forma da prestação dos serviços:

9.3. Todos os Agentes Funerários deverão ser regularmente registrados como

empregados, na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, e usarão

crachás de identificação.

65. Novamente entende a Impugnante que o Edital no ponto aCima necessita de

esclarecimento: à guisa de exemplo, os empregados são contratados no regime da CLT,

por contrato de trabalho por prazo indeterminado, contrato de trabalho a prazo

determinado e contrato de trabalho intermitente.

66. Temos que a exigência aCima cerceia a livre iniciativa e gestão de pessoal do

permissionário. Em uma interpretação ao "pé da letra" está proibido a permissionária

valer-se de empregados temporários e da contratação de autônomos.

67. Tal enunciado está em desacordo com recentes decisões do STF, que permitem que as

empresas, quando da contratação de força de trabalho para a execução de suas atividades,

possam se valer de outras modalidades que não a celetista, confirmando-se, assim, a

previsão contida na Lei nO 8.987/95, veja-se;

"Ar/. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido. cabendo-lhe

responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a

terceiros, sem que a fiscalizaçãO exercida pelo órgão competente exclua ou atenue

essa responsabilidade.

§ lo Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária

poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,di <\1_



acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de

projetos associados. "

68. Ou seja, se mostra inegável que o Edital contém restrição ilegal aos futuros

permissionários, o que, repisa-se, constitui novo motivo para suspensão do certame, com

vistas a oportunizar o aperfeiçoamento do Edital.

x - DO VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DA OUTORGA

69. Como já dito anteriormente, o prazo estabelecido na atual concorrência, de 10 (dez) anos

é demasiadamente curto, em relação ao valor do lance mínimo para a outorga. E aínda,

deixa o edital de esclarecer como se fará referida prorrogação, eis que não estabelece

prazos, ou formas, indicando vagamente:

J 5. DO PERÍODO DA OUTORGA DE PERMISSÃO

15.1. A outorga de permissão terá vigência de 10 (dez) anos, a partir da data da

assinatura do instrumento de contrato respectivo, operando-se a eficácia com a

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF prorrogável

por igual prazo, a critério da Permitente e mediante requerimento da

Permissionária.

70. Qual é o critério utilizado pela permitente e em qual prazo deverá a permissionária,

caso tenha interesse, fazer o requerimento?

71. Referidos questionamentos, tomam o edital obscuro e incompleto, mais um motivo para

sua suspensão, neste momento.

XI - DA METODOLOGIA DOS CÁLCULOS PARA DEFINIÇÃO DO

NÚMERO DE OUTORGAS

72. Apesar da afirmativa de que o critério adotado é "garantido e correto", por ser o "mímero

de óbitos em 2030" (sic) qualquer previsão sobre o número de óbitos, a partir de 2020

não será real, haja vista a pandemia causada pelo coronavirus, e menos real ainda é a

estimativa levando-se em conta os números de 2015 a 2019, conforme estabelece o

Anexo I do edital:

10.5.2. A adoção desse critério (número de óbitos em 2030) garante o número

correto e necessário de funerárias por localidade.



10.5.3. O número de outorgas foi definido considerando o número total de

óbitos/dia, projetado pelo IBGE, referente ao ano de 2030, data de fim da

outorga, quando somadas ocorrências de todas as localidades, cujos dados,

como já dito, foram extraidos do sítio oficial da Secretaria de Saúde do

Distrito Federal, https://sa/asi1.saude.dfgav.br, que baseia o recorte pelo endereço

do falecido, por localidade (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Ceilândia, etc.).

10.5.3.1. Desse número total de óbitos, repita-se, foi subtraído o número de

sepultamentos sociais, ou seja, aqueles realizados pela Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social - SEDES/DF, calculado pela média dos últimos 5

(cinco) anos (2015/2019) e projetado igualmente até 2030, utilizando-se o

percentual de crescimento médio (1,47%).

73. Apesar da afirmativa de que a metodologia foi desenvolvida levando-se em consideração

as informações projetadas no site do IBGE, destaca-se que as referidas projeções foram

atualizadas em maio de 2019, conforme sitio eletrônico l indicado no próprio edital:

74. Ou seja, não há no referido edital. qualquer informação ou estudo que contemple o

número de óbitos a partir do ano de 2020. ano de inicio da pandemia global da COVIO

19. Portanto, torna-se necessário destacar seguramente que o número estimado de óbitos

projetado no edital está incorreto e se mostra, por óbvio, equivocado.

75. Por outro lado, verifica-se que os subitens 10.4.1.1. a 10.4.1.1.5 do anexo I do edital

discorrem sobre aspectos que envolvem "sepultamentos sociais", contudo, referidos

serviços foram alijados do instrumento editalício.

76. Por consequência, o número estimado da prestação dos serviços funerários está

distorcido, gerando aSSIm informações incorretas, projeções defeituosas e

consequentemente o superdimensionamento do valor exigido para outorga da permissão.

XII - DA REVOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA PERMISSÃO

77. Estabelece o subi tem 13.1.10 do edital, entre um dos direitos e obrigações da Permitente,

a possibilidade de revogar unilateralmente a permissão, a qualquer tempo, in verbis:

"13.1.10. revogar unilateralmente a permissão a qualquer tempo,

motivadamente, quer em decorrência de supen'eniência de falta de interesse

https:/lftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao/Projecao_da_Populacao_2018/Nota_Metodologica
_Populacao_mensal_dias_1_e_15.pdf ~I'_.(l_·_
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público, quer por transgressão às normas legais ou em decorrência de

descumprimento do contrato

78. E o item 20 e seus subitens estabelecem as formas de extinção da permissão e em

especial, no subitem 20.1.2., que impõe:

20.1.2. pela encampação, ou seja, pela retomada do serviço pelo Poder

Permitente, durante a vigência da outorga de permissão, por motivo de

interesse público, mediante lei autorizativa especifica, sendo indevido o

pagamento da indenização de que cuida o art. 37 da Lei federal nU 8.987, de

1995, porquanto não há bens reversiveis envolvidos;

79. Temos por óbvio o caráter da precariedade da permissão, estabelecida no inciso IV do

artigo 2° da Lei 8.987/95 e ainda conforme disposição contida no artigo 40 do mesmo

diploma legal, observará as normas pertinentes e as do edital de licitações.

No entanto, para uma outorga de permissão cujo lance mínimo é tão elevado, o edital ao

estabelecer uma gama de poderes tão amplos para o Permitente revogar unilateralmente o

contrato, cria sem dúvida uma insegurança jurídica ao Permissionário que investirá

uma grande soma, e poderá ter seu contrato rescindido com a alegação de

"superveniência de falta de interesse público.

80. Motivo pelo qual, impõe-se a necessidade de esclarecimentos no instrumento editalicio

sobre o que é, especificamente a "decorrência de superveniência de falta de interesse

público".

XIII - DA AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM

PLANILHA ABERTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA

IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA FUNERÁRIA

81. O instrumento editalicio faz exigências para os vencedores do certame, com relação a

veículos, material, custos e procedimentos, apresentando uma pesquisa realizada no sítio

eletrônico do SEBRAE para instalação de uma empresa funerária, com valores de

referência em relacão ao ano de 2012, nos seguintes termos do Anexo I do edital:

13. DO VALOR

13.1. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, identificou-se o valor médio de /, '" .
~~
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instalação e custeio de uma empresa funerária. Considerando que os valores

se referem ao ano de 2012 (conforme data das consultas constantes da

bibliografia - maio/2012), estimou-se o valor de correção monetária pelo

IPCA-E IBGE, até dezembro de 2020 (59,8607%), consoante últimos dados

divulgados pelo Banco Central do Brasil, no sitio eletrônico:

hnps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publicoJcorrigirPorJndice.do?melhod=conigirPorlndice

(cálculos impressos anexos).

13.1.1. O investimento básico para montar uma jimerária de pequeno porte

irá girar em torno do que se segue:

82. Ocorre que, apesar da informação da pesquisa no sítio do SEBRAE, não há nos autos

qualquer planilha indicativa do orcamento estimado para a prestacão dos servicos Tal

omissão constitui direta violação aos artigos 7.° §2.", inciso 11 e artigo 40, §2.", inciso

11, da lei 8.666/1993, a saber:

Lei 8.666/93

Art 7Q As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

§ 2Q As obras e os sen'iços somente poderll0 ser licitados quando:

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição

de todos os seus custos unitários;

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o

local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como

para inicio da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o

seguinte

§ 2Q Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

83. Como se verifica pela previsão legal, toda licitação, necessariamente possui como

pressuposto de validade a existência de um orcamento estimado em planilha de

composicão de custos.



84. Referida composicão de custos é essencial para que os participantes do certame

possam apresentar suas propostas comerciais de acordo com as exigências do órgão

licitante, bem como para que seja possível verificar eventual adequacão dos preços

propostos aos valores de mercado, inclusive em relação a todos os componentes que

repercutem na formação do preço final.

85. A titulo meramente exemplificativo, utilizemos uma informação constante da "pesquisa"

realizada e colacionada ao Anexo I, subitem 13.1.2 - o custo dos salários, considerando

somente os salários dos agentes funerários, em regime de trabalho de 24 (vinte e quatro

horas) por dia, com dois veiculos:

13.1.2. Os custos para abrir e manter uma empresa funerária de pequeno porte

podem ser estimados, considerando os itens e valores referenciais indicados abaixo,

ainda de acordo com o SEBRAE, com os valores devidamente corrigidos pelo IPCA,

até dezembro de 2020:

Custos 2012 2020

Salários, comissões e encargos R$6.000,00 R$ 9.591,65

86. Para que uma empresa funerária atenda 24 horas por dia, em verdade, seria necessária a

contratação minima de 08 (oito) colaboradores, sendo, 5 (cinco) motoristas e 3 (três)

atendentes.

87. O salário médio de um agente funerário é de R$ 1.241,10, mais 73% de encargos

sociais, R$ 906,00. Assim, o valor estimado de R$ 2.147,10 por funcionário, multiplicado

por 8 (oito) funcionários, cuja escala de trabalho se cogita a de revezamento "12X36", o

resultado, portanto, seria R$ 17.176,80 (dezessete mil e cento e setenta e seis reais e oitenta

centavos), realidade bem diversa daquela apresentada no instrumento editalicio.

(bttps:II'·iww.salario.com.br/protissao/agente-funerario-cbo-516505/brasilia-dfl)

88. Essa informação é apenas exemplificativa, eis que a "pesquisa" realizada no sitio

eletrônico do SEBRAE estimou um valor de R$ 9.591,65 (nove mil e quinhentos e noventa

e um reais e sessenta e cinco centavos), demonstrando de forma inequívoca que os valores

apresentados no Projeto Básico para a presente licitação. estão muito aquém do

necessário.



89. A exemplificação acima, demonstra que a planilha de composição dos custos é primordial

para que a contratação possa ser efetivada corretamente, pela mesma lógica contida nos

artigos das Leis Federais acima citadas.

90. Diante do exposto, vislumbramos a presença de pressupostos legais que autorizam a

suspensão imediata do certame licitatório, Concorrência nO 00112019 - SUAF/SEJUS,

cujo objeto é a seleção de 49 empresas para outorga que visam a prestação dos serviços

funerários no âmbito do Distrito Federal.

XIV - DOS PEDIDOS

91. Assim, requer seja analisada a presente impugnação, com a correção necessária do ato

convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o

procedimento que se iniciará e, por oportuno e tendo em vista que a sessão pública está

designada para 14.06.2021, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta

impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior á solução das

inconsistências ora apontadas. De outro modo, há o iminente risco de todo o

procedimento licitatório ser considerado inválido, haja vista os equívocos no edital ora

apontados.

92. Por fim, requer, caso não corrigido o edital nos pontos indicados, se] a mantida a

irresignação desta Impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade

competente para tanto

Nesses termos, pede-se e espera deferimento.

Brasília-DF, 31 de maio de 2021.

~(~-4!~CJ·.
Elias Aív~s Ferreira Neto
Advogado inscrito na OABIDF 0° 57.626

c/c AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

C/C AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

C/C A CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

_.'



I ) ( 11 I I I

'1'( I t \1 \<) \11 /I .'11 I I I I I f{

\ r l-' r 1 I 1 t '\1 \ I II t fi Id' < ;ol If;

.. 1 H , 'I " llh

\11 ...r 11. I 'OI' It .. I r', . j[ f L" t II '

-l,; \, ! ,:- ll'UW!.L\i..l l-k nuntLHi 11 t.\Ul('r!::,U~{L1 nt.lmcu to:. \.(~lhtit1l1 vi I dUhl:rt,hfJ~:;) \:.:0' -t.:-."

r;,1. t. JUl,;m ..:nnkr.. p"der~~ P.HH "I 10h~ em ,~l:r<Jl, ~m ql..l..ll.qur.::r 1 ll~'< luml:t,

'1t ,th, _'L~, fHJ,",I1'L 1~. ·11JAHl\l'~lnh;.i(io JIICul PU iflJ1f~·r,l. Fr.:tkti.d, FSI,jJ;j.:1I IU- llJr:,t.:I!1

wnJ-t flfll"h.: 'l(,itl ,t}tllpor \.o\)JlIf"..l 4t.h.:tH J(,~ JII'"'ItO·..i.'i' ;.Ii;fioe:s ")OI~'I(:lt:!Ih:"';' .. .Jkm tl-e .J..r~ ·_~br

(' )1 m~" J1. ~1.."~~'\nfl. pmplloi,ht n:: 'tJrsQ~ p":11IneUh.~.pn$tuhr n.1 H1St~tllCI') ,ldmlrtlSlf4tl"',- ú: ..tl

!":-o'" J.,'::-n"'l .:(. lmr..mh.mt!o""" 1"4 nmfcrin~ln-lhl,.' ..S••l;nl1.l. p.}{ll,,·rc~ p.H;lllldo rcqllL'rcn: 3s.sfrjtIT', ~L,):" r

....,.~ }.;..-..; .J1tlrnJç\k...~s. n;,·rri:~CttE.l.-hJ(:n t'm :tudiencia de çOlu,:jli:tçiiolmcd.i:1ç.:io_ in!lilTlIt~u t

Ui..!antcrthl "I~:,J)1\.) nu qn;lll(tiJu<' <Jti "ubstltu[o pl occssuit ~ em mtct\'cJl\;}U ue- b:r.,:'Ctrll'-. c- CID t·"pt."Clal

p...r-..Afh.kndt'r lb .... NL... int~tt.".s..'\l.~ no ~'cnbi.u -d!l .1u'liç.u f.)'lUduul t· do Di....tritoF..'!I·r:t1 un iJU~ÜpWT

v irll dt:msnrl'n nu IIH'did~ penine1lu,~ E.. PE-Clr\L 1ENTK reprc.scnl:ar Oltü llUlU[_ [1,.-l)I:.·FfIR\.L\

P "r rXPRLSSA. l!ffi (odo!-. l~';: ruo:; lllcr~nlcs ou em nwào .ao \.'erran1l." publk:o ldenllÜl"3Jo 1'!t1

LUn I lil:: UCI r \<~\O - COl\CORRÉNCI,\ 1\" (11 019 - ',\lo'I' Il ,-o pod<nd"

'.1 ',! I SI AR lMI' (iNAI{, I GRI' S,\!{ F RFl'Rf, E ['AR O(A) Ol.T,IRG"'''Tl·

\\1 h I KA 1i~ -\ \1I!.NTt. OU ! \ ESFl.:'"RA J1JDI lA\., P DENDI RECORRER \)1: \.lU·\Lt.:t1 11·

- t! f)l CISt o pudendo. .ainda.. prJlJcnr hK.los os d~'lll;.t\S .lli.lS nl"."(;.t,;:'s:.lrio:': ar, bom li~~

UJj lpr111O:J. lu (k~(e: J{mtl.llti. pudl::.lultl. J.1l1dJ.. :mb~lo.lbch..x"'CJ' -.:.sla -.:TIl oUlrcm'~ 110 1,,<10 (.RI eJ.nJ'M1ç~ CQrnl..:'~



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Nos termos da lei n!! LEI NQ 14.133 DE 01

DE ABRIL DE 2021, art. 12, inc.IV, declara o

advogado infra-assinado, sob sua
responsabilidade, a autenticidade dos
documentos ora apresentados.

-dn~1/-B1.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Nos termos da Lei nQ LEI N9 14.133 DE 01

DE ABRIL DE 2021, art. 12, inc. IV, declara o

advogado infra-assinado, sob sua

responsabilidade. a autenticidade dos
documentos ora apresentados.

~174!-r.



10/0312021

I)
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

INÚMERO OE INSCRiÇÃO ICOMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
10.816.587/0001-E5 15/04/2009
MATRIZ CADASTRAL

INOME EMPRESARiAl IELIANA FELlX DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE. ADVOCACIA

I~DO eSTABELECIMENTO (NOME De FANTASIA)

II~E~AJS I
ICOOIGO E DeSCRJçAa DA ATMOADE eCONOMICA PRINCIPAL I69.11·7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada·)

ICOOJGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS INão infonnada

ICOOIGQ E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA I223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO 11 NÚMERO I ICOMPLEMENTO

IR PRIMEIRO DE MAIO 202 SALA 107

CEP

I
ISA1RROlOlSTRITD

I IMUNIClpiO I~09.015-030 CENTRO ~ANTOANDRE SP

ENDEREÇO aETRONICO II TELefONE IELlANAFELlX@HOTMAlLCOM (11) 4427-7925

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I-
SfTUAÇAO CADASTRAl IIDATA DA SITUAÇÃO CAOASTRAl.. IATIVA 1510412009

MOTIVO DE SffiJAÇÃO CADASTRAL

I
SITUAÇÃO ESPECiAl

I
I~ SITUAÇÃO ESPECIAL I-

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSfM n" 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto as atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 10/03/2021 as 12:40:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Nos termos da lei n2 LEI N2 14.133 DE 01

DE ABRIL DE 2021, art. 12, inc. IV, dedara o

advogado infra-assinado, sob sua
responsabilidade, a autenticidade dos
documentos ora apresentados.

=Õ!f7 4!~.



fls. 1123

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000045556

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade n°
2008805-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA cÃMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
SUSTENTOU ORALMENTE A ADY. DRA. ANNA CAROLINA TORRES AGUILAR
CORTEZ.", de confonnidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SLANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHETROS, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.

EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADIn n° 2.008.805-10.2020.8.26.0000 - São Paulo
Voto nO 43.497
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E PRESIDENTE DA CÃMARA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
(Lei n° 17.180/2019 e Decreto n° 59.196/20)

REVOGAÇÃO - DECRETO N° 58.965/19
Supervenie11le falta de interesse de agir. Revogação, em parte, da
norma impugnada. Perda de objeto apenas quanto ao § l' do art.
22 e o caput do art. 70 do referido Decreto. Fraude processual.
Ocorrência. Reprodução dos demais preceitos impugnados no
Decreto nO 59.196, de 29 de janeiro de 2020. Prosseguimento.
Precedentes.
Extinção parcial da {/çtlo.

FALTA DE LNTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA
Inocorrência. Não se sustenta a pretensão do Prefeito. Presente o
interesse de agir do Procurador Geral de Justiça. Legitimidade
decorre do art. 90. llI. da CE, podendo agir por impulso oficial
ou mediante provocação.
Preliminar afastada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de São Paulo.
Pretensões:
(a) Conferir interpretação conforme ao art. 1°; ao art. 2u

; ao
caput e as §1° do art. 3° da Lei n° 17.180, de 2019, 'afim de que

seja excluída qualquer inte/prelação no sentido de que os
serviços cemiteriais, de crematório e funerários. em sentido
amplo, embora seja considerados serviços públicos municipais,
não possam ser prestados em regime de livre iniciativa e de livre
conc01Tência paralelamente por agentes privados~ e
(h) Declarar inconstitucionais:
(h.1) o caput. o § 1". a expressão "someme liberando o cadáver
para transporte às agências funerárias municipais ou
concessionárias" constante dos §§ 2<1 e 3~ do art. 4°; e art. 8~

todos da Lei n' 17.180, de 25 de setembro de 2019, alterando a
Lei n" 16.703, de 04 de outubro de 2017, e (h.2) J2QL

arrastamento, o § r do art. 7~ o § r do art. 22, o § r do art. 67,
a expressão "só" cOllstante do caput do art. 7~ o capta e os §§)<I

Direta de IncOl1stitucionalidade nO 2008805-10.2020.8.26.0000 - SJo Paulo - Vara de Origem do Processo Não 2
informado
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a 3" do ar!. 74 e o art. 75, do Decreto Municipal n° 59.19612020,
do Município de São Paulo.

Competência legislativa.
Cabe ao Município dispor sobre assuntos de interesse local. como
os serviços funerários. Precedente do Eg. STF. Intepretação
conforme á Constituição. Inviabilidade.
Afronta aos Princípios da livre iniciativa, livre concorrência e
defesa do consumidor. Inocorrência. Possibilidade de
condicionar efiscalizar o exercício da atividade, regulamentando
o .fimciollamellto dos serviços funerários, a fim de aten.der ao
interesse público. Inadmissivel salvo quanto à comercialização de
planos de assistênciafimerária. Descabido restringir a oferta de
planos de assistência fimerária a empresas com sede ou filial no
município de São Paulo. Afronta a preceitos constitucianais (art.
111 e 144 da Can.stituição Estadual).
Procedente, em parte, a ação, lia parte conhecida, com
observação.

I. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto os arts. 1'; 2"; caput e §1"
do art. 3"; caput e §1", expressão "somente liberando o cadáver para transporte às
agências funerárias municipais ou concessionárias" constante dos §§ 2" e 3", do art.
4"; e art. 8", todos da Lei nO 17.180, de 25 de setembro de 2019, alterando a Lei n"
16.703, de 04 de outubro de 2017, bem como o § l° do art. 7", § I" do art. 68" o caput e
os §§ 1" a 3° do art. 75 e art. 76, todos do Decreto Municipal n" 59.19612020. do
Município de São Paulo, disciplinando as concessões e pennissões de serviços, obras e
bens públicos que serão realizadas no ãmbito do Plano Municipal de Desestatização 
PMD, modificando a Lei n" 8383, de 19 de abril de 1976, reorganizando o Serviço
Funerário do Município de São Paulo, bem como estabelecendo providências correlatas
quanto à prestação dos serviços cemiteriais e fimerários.

Sustentou, em resumo, a inconstitucionalidade dos dispositivos em questão.
Incompativeis com preceitos constitucionais (art. 144 da CE; arts. 1°; 25, §I", 30, 1, e V;
170, caput e incisos IV e V, da CF). Afrontado o pacto federativo, a livre iniciativa e a
liberdade econômica. Os serviços cemiteriais de cremação e funerários não são serviços
públicos exclusivos. Admitida a exploração dessa atividade pelo setor privado, sob
controle de polícia administrativa. Possível competição com o poder público, a exemplo
do serviço educacional e saúde. Inexiste vedação expressa. Dispositivo atacado impede
que empresas com sede ou filial fora do Município comercializem planos de assistência

Direta de Inconstitucionalidade nO 2008805-1 0.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Proce:õso Não 3
informado
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fls. 1126

funerária. A Lei Federal nO 13.261116 já estabelece a normatização e comercialização de
planos de assistência funerária. Além disso, limitou o transporte de cadáveres ou restos
mortais decorrentes de exumação por veiculos condutores provenientes de outras cidades
dentro do Município de São Paulo. Mencionou doutrina e jurisprudência. Daí a liminar e
o reconbecimento da inconstitucionalidade (fls. 01139).

Indeferida a liminar pelo r. Des. ARTUR MARQUES, determinou-se o
processamento da ação (fls. 277/288).

Indeferiu-se, também (fls. 800/807), a habilitação, como am/c/ curiae (fls.
294/330), da ACEMBRA - ASSOCIAÇÃO CEMITÉRlOS E CREMATÓRlO DO
BRASIL e da SINCEP - SINDICATO DOS CEMITÉRlOS E CREMATÓRlOS
PARTICULARES DO BRASIL.

Admitiu-se (fls. 996/999) o ingresso do Conselho administrativo de Defesa
Econômica - CADE (fls. 832/836), como amicus curiae, que apresentou Nota Técnica
(tls. 845/849).

Decorreu o prazo sem manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado (tl. 1.001).
Prestaram informações a Càmara Municipal (tls. 851/880) e o Prefeito Municipal de São
Paulo (fls. 888/904), com documentos (fls. 905/999). Opinou a d. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 1.004/1.026) juntando parecer encaminbado pela ASSOCIAÇÃO
CEMITÉRlOS E CREMATÓRlOS DO BRASIL - ACEMBRA (tls. 1.030/1.103).

É o Relatório.

2. É caso de extinção do processo quanto a determinados dispositivos
dentre os apontados como inconstitucionais. Afastar a carência. Julgar procedente,
em parte, a presente ação, na parte conhecida, com observação.

a) Preliminares.

a.l) Quanto à perda de objeto.

A Câmara Municipal (fls. 853/854) postulou a extinção da ação pela perda
do objeto quanto ao Decreto nO 58.965/19, revogado pelo art. 95 do Decreto nO 59.196,
de 29 de janeiro de 2020, ao assim dispor:

"Art. 95. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nO 58.965. de 25 de setembro de 2019."

Direta de Inconstitucionalidade nO 2008805-10.2010.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não 4
infonnado
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No entanto, como apontou a Douta Procuradoria:

Direta de Inconstiruciol1alidadc nO 2008805-1 0.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não 5
informado

;;:
c
a:
a:
w
'"~
§
~
U

'"o
8"'oc:'!<ci

ON

~~
'CO ~
~O

g<'!
~~
Ó,},
õ;g
Na>
Eg
"N
'" o.9 :í1
~ "ro U

'" oo ~

c: c.
o o

"O "
~ E'" ~
"" o=c:
Ó-'
f- o
w"o
zB
"'C:o "'E
f-
Z a« o",o
Cf) .~

og
o e
02
f- c:
~8
a:: .=« ~

>""
w~
o~
:::Jro
=>-~
I-.Q)
w"O
~!'!
~ ~o c.
c."
$..q
c: '"'" ~1;';:
ro '"
g,~
"O '"
o~

"'O'":"":

ro '"c: c.
-00 :::

"'""~2ro "(fj
_~ o
-g> ~
o '"
o ""O U

ro '""ã. ro~

-o c:
~:g>
o o
ê' o
Q) .:

§2
U c:o o
"OU

'" '""Zií ro
wa.

§l" do art. 7° do Decr. 59.196 de
29 de janeiro de 2020
Art. 7°. Os cemitérios particulares
.á existentes no Município na data
de publicação da Lei nO 17.180, de

5 de setembro de 2019, poderão
dar continuidade à prestação dos
serviços discriminados no art. 23.
§ 1°. Fica vedada à iniciativa
privada a construção de
crematórios ou novos cemitérios
particulares no Município de São

aulo

§ 1 do art. 7° do Decr. 58.965/2019

"", cotejando-se os dispositivos do decreto impugnado e os dispositivos do
novel ato normativo, depreende-se que a situação foi alterada apenas
parcialmente, pois, a grande parte dos vícios apomados se repeliu no teor deste.
Com efeito, muitos dispositivos n017nan'vos foram reproduzidos na sua íntegra."
(fi. 1.012).

. 7°. Os cemitérios particulares já
existentes no Município na data de
ublicação da Lei nO 17.180, de 25

de setembro de 2019, poderão dar
continuidade à prestação dos
serviços cemiteriais discriminados

o art. 22.
§ 1°. Fica vedada à iniciativa

rivada a construção de
crematórios ou novos cemitérios

articulares no Município de São
aulo.

Acrescente-se, que o Decreto n° 59.169 de 29 de janeiro de 2020
reproduziu dispositivos impugnados do Decreto nO 58.965/2019, conforme quadro
elaborado pela Douta Procuradoria (fls. 1.013/1014), a seguir reproduzido:
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II fornecimento de umas
funerárias aos usuários dos serviços;
III - gestão de agências funerárias;
IV - ornamentação de câmaras

ortuárias e salas de velórios para
ealização as homenagens, bem

como transporte de coroas em
cOliejos fúnebres.
§ 10. Os serviços prestados nos
'ncisos I, 11 e 11 do 'caput' deste
artigo serão prestados
exclusivamente pelo Poder
Público ou suas delegatórias,
ressalvado o disposto no artigo 92
deste decreto.

Corresponde ao art.
ecreto nO 59.196/2020

. 75. O transpolie de cadáveres e
estos mortais humanos de óbitos

ocorridos no território municipal e
destinados a velório, inumação ou
cremação no território municipal
são de exclusividade do Poder

úblico ou de suas delegatárias.
§ 10. O Poder Público ou suas
delegatárias deverão do óbito a
que se refere o "caput" e conduzi
o ao local de prestação de

atividades complementares aos
serviços funerários, desde que
ocalizado no Município de São

Paulo, à respectiva agência

I - fornecimento de caixões, umas
funerárias ou cinerárias e afrns, aos

suários dos serviços;
II - gestão de agências funerárias;
V - ornamentação de câmaras
nortuárias e salas de velórios para
realização as homenagens, bem
como transporte de coroas em
cortejos fúnebres.
§ 10. Os serviços prestados nos
incisos I, 11 e 111 do 'caput' deste
artigo serão prestados
exclusivamente pelo Poder
Público ou suas delegatórias
ressalvado o disposto no artigo 93
deste decreto.

§§1° a 30 do art. 74 do Decreto n°
58.965/2019

. 74. O transpOlie de cadáveres e
estos mortais humanos de óbitos

ocorridos no território municipal e
destinados a velório, inumação ou
cremação no território municipal
são de exclusividade do Poder
Público ou de suas delegatárias.
§ 1". O poder Público ou suas
delegatárias deverão buscar o
cadáver no local de atestação de
óbito e conduzi-lo ao local de

restação de atividades
complementares aos serviços
funerários, desde que localizado
no Município de São Paulo, à
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unerária, ao local do
°numação ou cremação.
§ 2°. Os cadáveres apenas

oderão ser removidos e
ansportados pelo Poder Público

e suas delegatárias, em veiculos
adequados para essa finalidade.
§ 3°. O ingresso e a circulação de
veículos condutores de cadáveres
ou restos mortais decorrentes de
exumação, provenientes de outras
ocalidades, no território

municipal, são permitidos apenas
quando o óbito ou a inumação
·verem ocorrido fora da cidade

de São Paulo ou quando o
cadáver for destinado à inumação
ou cremação em outro município.

Corresponde ao art.
ecreto nO 59.196/2020

. 76. Apenas será permitido
que o cadáver seja liberado para

ansporte por agência funerária
de outra localidade quando
comprovada sua destinação para
"numação ou cremação em outro
município.

"Ação Direito de Inconstitucionalidade. Resoluções Câmara Legislativa
do Distrito Federal que dispõe sobre o reajuste da remuneração de seus
servidores. Reserva de Lei. "

o Colendo STF assim se pronunciou em situação semelhante:

respectiva agência funerária, ao
local do velório, inumação ou
cremação.
§ 2". Os

oderão ser removidos e
ransportados pelo Poder Público

e suas delegatárias, em veiculos
adequados para essa finalidade.
§ 3°. O ingresso e a circulação de
eículos condutores de cadáveres

ou restos mortais decorrentes de
exumação, provenientes de outras
localidades, no território
municipal são permitidos apenas
quando o óbito ou a inumação
tiverem ocorrido fora da cidade
de São Paulo ou quando o
cadáver for destinado à inumação
ou cremação em outro municí io.

rt. 75 do Decreto n° 58.965/2019

. 75. Apenas será permitido
que o cadáver seja liberado para
ransporte por agência funerária

de outra localidade quando
comprovada sua destinação para
o umação ou cremação em outro
município.
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"I PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS
IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇA-O DIRETA. FRAUDE
PROCESSUAL CONTINUIDADE DO JULGAMENTO Supelveniência de Lei
Distrital que convalidaria as resoluções. Sucessivas leis distritais que tentaram
revogar os atos normativos impugnados. Posterior edição da Lei Distrital nU
4.342, de 22 dejunho de 2009, a qual instituiu nova Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos selvidores e revogou tacitamente as Resoluções 197/03,
tratadas, e expressamente as Resoluções nOs 202/03 e 204/03. Fatos que não
caracterizam o prejuízo da ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar
a jurisdição constitucional da Corte. Configurada a fraude processual com a
revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso
procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados. Precedente:
ADI3.232/TO, Rei. Min. Cezar Peluso, DJ 3.10.2008... " (grifei - Adin 3.306IDF
- Relator Ministro GILMAR MENDES - m.v. j. de 17.03.11 - Dje 07.06.11).

No mesmo sentido já se pronunciou esse Eg. Órgão Especial:

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Impugnação dos cargos em
comissão constantes na Lei Complementar nU 51/2017 e da posterior redação
dada pela Lei Complementar nU 56/2018, do Município de Nova Odessa. Perda
de objeto. Promulgação de nova lei. Peculiaridades do caso concreto que
indicam tentativa de burla à jurisdição. Não se ignora que a revogação da Lei
impugnada ocasiona, via de regra, a perda do objeto da Ação que perquire sua
constitucionalidade. Precedentes STF. Excecão em casos nos quais resta
demonstrada a fraude processual. sendo a ínovação legislativa instrumento
empregado para burlar a jurisdição constitucional. In casu. os çargos
anteriormente previstos foram. grosso modo. apenas substituídos por outros.
que çarregam título diverso (apesar de similar) e atribuições praticamente
idênticas. O novo diploma legal, portanto, apenas e tão somente, quanto a esses
pontos, deu nome diverso ao mesmo cenário jurídico. Enquadra-se, assim, na
exceptio acima exposta, o que permite o exame do mérito da questão. Cargos de
provimento em comissão que não retratam atribuições de assessoramento, chefia
e direção, senão funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a
serem preenchidas por selvidores investidos em cargos de provimento eletivo. "
(Adin nO 2.240.732-15.20\7.8.26.0000 - V.u. j. de 06.02.19 - ReI. Des.
PÉRlCLES PIZA).

Assim, por superveniente falta de condição da ação, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC, é caso de julgar extinto o processo, sem resolucão de mérito,
quanto ao § 1" do art. 22 e caput do art. 70, do Decreto nO 58.965. de 25 de setembro

Dirda de Inconstitucionalidade n° 2008805- [0.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não 8
informado

o
c
a
a
u
o
"



fls. 1131

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de 2019.

a.2) Interesse de agir e inadequação da via eleita.

o Alcaíde arguiu a ausência de interesse de agir por ausência de interesse
público do Procurador Geral de Justiça para a propositura da presente ação.

Pertinente a análise da D. Procuradoria:

"De fato. é desimpo/1ante para o desfecho do presente processo se a
representação que ensejou a propositura de ação direta de inconstitucionalidade
tenha sido encaminhada pela ACEMBRA-ASSOCIAÇÃO CEMITÉRIOS E
CREMATÓRIOS DO BRASIL."

"Nos tennos do art. 90. IlI, da Constituição Estadual, cabe ao Chefe do
Parquet estadual a legitimidade para ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade, junto ao Tribunal de Justiça local, em face de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, cujo parâmetro será a Carta Bandeirante. "

"E foi o que se verificou por meio da propositura da presente ação, que
impugna dispositivos de lei municipal, geral e abstrata, o que afasta a alegação
de defesa de interesse concreto ou de inadequação da via eleita."

"Adiciono que o Procurador-Geral de Justiça pode agir por impulso oficial
ou mediante provocação, exercendo seu encargo de custos iuris de maneira
responsável, o que inclui a motivação de sua convicção." (fls. 1.011).

Pleiteia-se, na presente ação, o reconhecimento da inconstitucionalidade
de dispositivos da Lei Municipal n" 17.180/19 e do Decreto Municipal 58.965/19 ao
dispor sobre concessões e permissões de serviços cemiteriais, funerários e cremação de
corpos, por violação à livre iniciativa, à livre concorrência e afronta à defesa do
consumidor.

De ausência de interesse de agir do Procurador Geral de Justiça para a
propositura da presente ação não há falar.

Afasto a preliminar.

b) Mérito - procedente, em parte, a ação, na parte conhecida.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto os arts. 1°; 2"; caput e §1°
do art. 3"; capllt e §1", expressão "somente liberando o cadáver para transporte às

Direta de Inconstilucionalidade 11° 2008805-1 0.2020.8.26.0000 - 550 Paulo - Vara de Origem do Proce~o Não 9
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agências funerárias municipais ou concessionárias" constante dos §§ 2" e 3°, do art.
4°; e art. 8°, todos da Lei nO 17.180, de 25 de setembro de 2019, alterando a Lei nO
16.703, de 04 de outubro de 2017, bem como o § l° do art. 7°, § 1° do art. 68, e os §§ 1°
a 3° do art. 75 e art. 76, todos do Decreto Municipal n° 59.196/2020, do Município de
São Paulo, disciplinando as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos
que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização - PMD,
modificando a Lei nO 8383, de 19 de abril de 1976, reorganizando o Serviço Funerário do
Município de São Paulo, bem como estabelecendo providências correlatas quanto á
prestação dos serviços cemitetiais e funerários.

Com o seguinte teor as normas impugnadas:

Lei Municipal n° 17.180/19

"Art. l' O are. 9" da Lei n" 16. 703. de 4 de outubro de 2017. passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9" (..)."
(..)
"V] - os cemitérios e crematórios públicos, os serviços cemiteriais nos

cemitérios e crematórios públicos, bem como os serviçosfunerários.
(..)
§ 3°(.)
"VI - será garantido. na concessão de que traia o inciso VI do "caput"

deste artigo. o caráter secular dos cemitérios, o acesso sem indagação de
crellça religiosa, bem como a liberdade da prática dos respectivos ritos a
todos os cultos religiosos. respeitadas as normas vigentes. " (NR)
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.383. de 19 de abril de 1976. passa a vigorar

com as seguintes alterações:
"Art. 2' Compete ao Serviço Funerário do Município de São Paulo,

por meio de Concessionárias. a prestação dos serviços cemiIeliais e
funerários.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto no
"caput" deste artigo, obseniadas as nonnas técnicas vigentes." (NR)
Art. 3' Compete ao Poder Público, indiretamente, sob regime de

concessão, conforme autorização prevista no inciso V1 do art. 9' da Lei n'
16.703. de 2017. a execução dos serviços cemiteriais. funerários e de cremação
no Município de São Paulo.

§ I' Os cemitérios particulares já existentes no Município poderão dar
continuidade à prestação dos serviços cemiteriais.

§ ]O A atividade cemiterial de disponibilização e manutenção de salas de
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velório, bem como as atividades funerárias de higienização, tamponamento,
somatoconsen'ação e tanatoestética ou necromaquiagem também poderão ser
executadas pela iniciativa privada, cumpridos todos os requisicos determinados
pelas autoridades de regulação. controle e vigilância sanitária.

§ 3" O Poder Executivo estabelecerá nos contratos de concessào
instrumentos que assegurem a livre escolha e evitem o direcionamento da oferta
dos sen'iços cemiteriais.

Art. 4' O transporte de cadáveres e restos mortais humanos de óbitos
ocorridos no Município de São Paulo e destinados a velório, inumação ou
cremação em seu território são de sua exclusividade ou de suas delegatárias.

§ l' O transporte de cadáveres ou rescos mortais decorrentes de exumação,
realizado por veículos condutores provenientes de outras cidades dentro do
Município de São Paulo, somente será permitido quando o óbito ou a inumação
tiverem ocorrido fora da cidade de São Paulo, ou quando o cadáver for
destinado à inumação ou cremação em outro Município.

§ 2" Os estabelecimentos de saúde, tanto públicos como privados, o
Instituto Médico Legal- IML e o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital
deverão comunicar todos os óbitos ocorridos ao órgão da Administração
Municípal competente, somente liberando o cadáver para transporte às
agêncUts funerárias municipais ou concessionárias.

§ 3' A liberação do cadáver para agência funerária de outra localidade
somente ocorrerá quando comprovada a destinação do corpo para inumação
ou cremação em outro município, conforme procedimento estabelecido em
decreto.

§ 4" O descumprimento das disposições deste artigo ensejará a aplicação
de multa, cujo montante será de no minimo R$ 12.000.00 (doze mil reais) e no
máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a depender da gravidade da infração.

§ 50 Os valores estabelecidos neste artigo serão atualizados anualmente
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou, na sua
ausência, pelo índice que vier a substituí-lo.

Ar/. 5" Os terrenos municipais dentro dos cemitérios públicos e destinados
ao sepultamento de cadáveres ou restos mortais, bem como os ossuários podem
ser cedidos por prazo fixo ou indeterminado.

§ 10 A cessão referida no "caput" deste artigo será realizada em nome de
pessoas fisicas e transmitida somente a titulo de sucessão, vedada sua
comercializaçào a terceiros.

§ 2" A cessào pode ser extinta mediante ausência de pagamento de preço
público ou tarifà de manutenção ou ausência de conservação das sepulturas ou
dos ossuários, bem como o desrespeito às demais obrigações constantes do
respectivo termo, conforme nele previsto.
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§ ]0 A cessão ou extinção previstas nos §§ 1" e 2" deste artigo poderão ser
efetivadas pelo Poder Público ou por seus delegatários.

§ 4" Os ossuários devem ser separados por ossadas de cadáver
"identificado", de cadáver "identificado e não reclamado" e de cadáver "não
identificado", sendo que as ossadas não poderão ser empilhadas e devem ser
acondicionadas em material não biodegradável. assim como suas informações.

Art. 6° Em qualquer dos casos de extinção da cessão de terreno ou
ossuário, a Administração notificará O cessionário para que dê destinação á
ossada decorrente da exumação do cadáver, conforme o procedimento
estabelecido em decreto.

§ 1° É responsabilidade do cessionário dos terrenos e ossuarws nos
cemitérios públicos a manutenção de seu endereço e outros dados pessoais
devidamente atualizados no cadastro do respectivo cemitério.

§ ]O Restando infrutífera a tentativa de localização do cessionário de
acordo com os dados cadastrados no cemitério, a Administração publicará edital
no Diário Oficial da Cidade. bem como buscará eventuais n.ovos endereços do
cessionário na Receita Federal, a outras concessionárias de serviços públicos e
demais entidades que possam subsidiar o Município com as infomlOções
correspondentes.

§ ]" (EETADOJ
§ 4" (VETADO)
§ 5° (EETADOJ
Art. 7" (.VETADO)
Art. 8' No âmbito do Município de São Paulo, a comerciali=ação de plano

fUnerário se dará exclusivamente por empresas com sede ou filial instaladas nO
Município de São Paulo que observarem a Lei Federal n' 13.26112016, devendo
todos os tributos relacionados a receita serem recolhidos no Municipio e o
administrador do plano ser o Concessionário do Município ou possuir termo de
responsabilidade solidária com o Concessionário como forma de garantir a
prestação do serviço nos termos do contrato comercializado, sendo vedado o
exercício da atividade de comercialização de plano fim erário por qualquer outro
agente.

Art. 9°A Concessionária deverá, durante o processo de seleção, comprovar
a capacidade técnica, operacional e econômica para desempenhar as atividades
fimerárias e cemiteriais, fruto do objeto da concessão.

Art. lO. (NTADOJ
Parágrafo único. (NTADOJ
Art. 11. Todas as Concessionárias terão preços tabelados para os 04

(quatro) tipos de serviços padronizados, quais sejam, Social, Popular. Padrão e
Luxo e poderão pralicar preços de mercado para os serviços personalizados.
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Arl. 12. Deverá ser criada Agência Reguladora para fiscali=ar e garantir
as observações das normas estabelecidas nesta Lei, bem como nos contralOs de
concessão a serem firmados.

Ar!. 13. Cada Concessionária deverá prover OI (um) crematório para cada
lote de concessão.

Arl. 14. [VETADO)
Parágrafo Único. (J[..ETADO)
Art. 15. O Executivo Municipal garantirá que o contraIO de concessão

disponha sobre a criação, na área de cemitérios municipais, de memoriais de
mortos políticos do periodo do regime ditatorial brasileiro. os quais deverão:

1 - garantir a preservação das ossadas dos mortos políticos:
II - garantir espaço e infi'aestrut.ura para est.udos e trabalhos cienríficos de

identificação e recuperação da história e da memória;
111 - garantir espaço de visitação para preservação da história e culto á

memória.
§ 10 0 Executivo criará uma comissão. em parceria com a Sociedade Civil,

para consolidar as diretrizes de criação, manutenção e preservação dos
memoriais criados nos termos do "caput".

§ 2" (Y.ETADO)
§ 3" Especificamente para as ossadas encontradas na Vala Comum de

Perus, a Prefeitura garantirá que o contrato de concessão disponha sobre a
destinação de espaço e apoio para que os estudos de identificação nào sejam
illlerrompidos e as ossadas sejam preservadas.

Art. 16. O Executivo regulamentará, no que couber, as disposições desta
Lei.

Ar/. 17. Ficam revogados:
1 - o inciso 11 do arl. 3" da Lei n" 8.383. de 19 de abril de 1976:
11- o Ato nO 326. de 21 de marco de 1932:
111 - a Lei n° 7.179. de 17 de setembro de 1968:
IV - a Lei na 7. 960. de 22 de novembro de 1973.
Ar!. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

E os dispositivos impugnados do Decreto n° 58.965, de 25 de setembro de
2019 (fls. 37 e 367/385), com as alterações da numeração dos artigos, na redação dada
pelo Decreto nO 59.169 de 29 de janeiro de 2020 (fls. 394/412):

"Art. r Os cemitérios particulares já existentes no Municipio na data de
publicação da Lei n° 17. 180, de 25 de setembro de 2019, poderão dar
continuidade à prestaçào dos serviços discriminados no art. 23."

"§ r Fica vedada à iniciativa privada a construção de crematórws ou
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novos cemitérios particulares IZO Mlwicipio de São Paulo. "

" "
"Art. 68. Para efeitos desce decreto, considera-se serviço fill1erário o

desenvolvimento das seguintes atividades:"
/fI - transporte de restos mortais;"
"11- fornecimento de uma dasfunerárias aos usuários dos serviços;"
"111- gestão de agências funerárias;"
"IV - ornamentação de câmaras morcuárias e salas de velórios para

realização as homenagens, bem como transporte de coroas em cortejos jUnebres. "
"§ 1". Os serviços prestados nos incisos I, li e II do 'caput' deste artigo

serão prestados exclusivamelZte pelo Poder Público ou suas delegatórias,
ressalvado o disposto IZO artigo 92 deste decreto. "

" "
"Art. 75. O transporte de cadáveres e restos mortais humanos de óbitos

ocorridos no território municipal e destinados a velório, inumação ou cremação
no território municipal são de exclusividade do Poder Público ou de suas
delegatárias. "

"§ r O Poder Público ou suas delegatárias deverão buscar o cadávemo
local de atestação do óbito a que se refere o "capllt" e conduzi-lo ao local de
prestação de atividades complementares aos serviços funerários, desde que
localizado IZO MUlZicípio de São Paulo, à respectiva agêlZcia funerária, ao local
do velório, inumação ou cremação. "

"§ 2~ Os cadáveres apenas poderão ser removidos e transportados pelo
Poder Público e suas delegatárias, em veículos adequados para essa finalidade. "

"§ 3~ O ingresso e a circulação de veículos condutores de cadáveres ou
restos mortais decorrentes de exumação, provenielZtes de outras localidades, 110

território mUlZicipal, são permitidos apenas quando o óbito ou a inumação
tiverem ocorrido fora da cidade de São Paulo ou quando o cadáver for destinado
à inumação ou cremação em outro município. "

"Ar/. 76. ApelZas será permitido que o cadáver seja liberado para
transporte por agência fulZerária de outra localidade quando comprovada sua
destinação para inumação ou cremação em outro mUlZicípio. "

Requerente aduz, quanto à Lei nO 17.180/19 e o Decreto nO 59.196/2020: a)
desrespeito à repartição de competência legislativa; b) restrição à livre iniciativa, livre
concorrência e à defesa do consumidor, uma vez que proíbe a criação de novos cemitérios
e crematórios particulares; restringe o transporte de cadáveres ou restos mortais
decorrentes de exumação provenientes de outras cidades; e, finalmente, a comercialização
de planos funerário a empresas com sede e filial no Município de São Paulo.
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Contudo, sem razão.

Ora, dispõe a Constituição Federal:

"Art. 30. Compete aos Municípios:"
"l-legislar sobre assuntos de interesse local;"
(..)
"V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial. "

"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, naforma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação doe
serviços públicos:

"Parágrafo único: A lei disporá sobre:"
"1 - o regime das empresas concessionárias de serviços público, o caráter

especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; "

"[] - os direitos dos usuários;"
"111 - política tarifária;"
"TV - a obrigação de manter serviço adequado. "

Com efeito, a Lei nO 17.180/19 e o Decreto nO 59.196/20, ora impugnados, que
tratam da disciplina e regulamentação dos serviços cemiteriais e funerários, inserem-se
dentro da competência Municipal.

Mencione-se, de início, ensinamento clássico do insigne administrativista HELY
LOPES MElRELLES:

"O serviço funerário é da competência municipal, por dizer respeito a
atividades de precípuo interesse local - quais sejam: a confecção de caixões,
organização de velório, o transporte de cadáveres e a administração de
cemitérios. As três primeiras podem ser delegadas pela Municipalídade, com ou
sem exclusividade, a particulares que se proponham a executá-las mediante
concessão ou permissão, como pode o Município realizá-las por suas repartições,
autarquias.jimdações ou empresas estatais."

"Quando delegados esses serviços a particulares, serão executadas sob
fiscalização e controle da Prefeitura, para que se assegurem o bom atendimento
do público e a fIlodicidade das tarifas. Este poder de regulamentação é
irrenunciável e deverá ser exercido ainda que omitido na delegação, porque a
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fls. 1138

polícía 11I0rtuária e a fiscalização dos serviços concedidos são atributos do
Município, como entidade delegante."

"Os terrenos dos cemitérios municipais sào bens do dominio público e uso
especial, razão pela qual não podem ser alienados, mas simplesmente concedidos
aos particulares para as sepulturas, na fomza do respectivo regulamento local.
Daí a exata afirmativa de Trotabas de que a 'concessão de uso dos telTenos de
cemitérios é um modo de utilização privativa do domínio público, segundo a sua
destinação especifica'. Essa concessão de uso é revogável desde que ocorram
motivos de interesse público ou seu titular descumpra as normas de utilização,
consoante têm entendido uniformemente os tribunais."

"Convém advertir que a competência municipal não adentra a parte de
saúde pública e de normas para autópsia, exumação de cadáveres, prazo para
sepultamento e outros aspectos de atribuição estadual e até mesmo federal. Cabem
ao Município a parte administrativa dos cemitérios e os serviços funerários
propriamente ditos, para a prestação dos quais a: Prefeitura pode cobrar a
respectiva rellluneração. ff

"A construção e a exploraçào de cemitério particular por sociedade
comercial dependem de licença por parte da Administração e não podem ser
dissociadas da exploração dos serviços fimerários, sendo vedado ao Município
conceder ou permitir a prestação de tais serviços sem prévias autorizações
legislativa e licitação." (Direito Municipal Brasileiro - 17" Ed. - 2013 - p.
4721473).

A respeito da titularidade da competência desempenhada pelos Municipios
nessa repartição de competências, o Eg. Supremo Tribunal Federal, assim já se
pronuncIOu:

"Os serviços funerários constituem, na verdade, serviços municipais, tendo
em vista o disposto no art. 30, V. da Constituição: aos Municípios compete
'organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os
serviços de interesse local, incluído O e transporte coletivo, que tem caráter
essencial'. Interesse local diz respeito a interesse que diz de perto com as
necessidades imediatas do Município. E não há dúvida que o serviço funerário di=
respeito com necessidades imediatas do Município... Esse entendimento é
tradicional no Supremo Tribunal Federal, confonne se vê do decidido no RE
49.888/SP, Relator o Ministro Hermes Lima, cujo acórdão está assim ementado:

'EMENTA: Organização de serviços públicos municipais. Entre estes
estão os serviços funerários. Os municípios podem, por conveniência
coletiva e por lei própria, retirar a atividade dos serviços funerários do
comércio comum. (RTJ 30/155)."

Direta de Tnconstirucionalidade nO 2008805-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não 16
jnformado

"c
CI
CI
lL

'"~c
c
'i'
-e
c
~

e
.~

MeN .
.. «)
ON

~a:j
't"O~
~O

NNo .
~~
c; LO
-oO> a>
Na>
1=0-o"N
"' o.9 ~

" "'" ""' oo ~

C a.
o o
'C "
'" r- C" .0 0=c
Ó-'
f- Ow"zE
'" C
O "
f- §
Z "-< O
",O
(/) .~

og
O e
o~
f- c
",O-oa:: _=
-< >.0
w.!l'

O)

O~
:JCõ
::::).":
1-.21
w'C
C!) 2

"'~ '"O o.
0.",
~..q

C "'" "E .~_ o.

'" "'
:º'~
'C "'
o~

"0";'-;

'" "'C a.
"ii5 :::
"'''''
~~
mCii
_~ o
.g> ~

o "'
o "
'C "

'" '""3. m~
-o c
~:~
o o
E o" ~l= o;::- .,,,-
" co o
'C "

" '"êi5 (ij
WCl.



=-~,

fls. 1139

PODER JUDICIÁRIO

TRlBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(ADI 1.2211RJ - v.U. j. de 09.10.03 - DJe de 20.11.03 - Relator Ministro
CARLOS VELOSO).

a:>
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'"~
"Aduziu-se, ainda, que a referida Santa Casa cobra determinado valor das

empresas privadas interessadas em realizar sepultamentos, a despeito de não
efetuar qualquer atividade de fiscalização ou monitoração das sociedades
privadas de fins funerários quejustifique a cobrança do citado valor. "

"A pretensão recursal não merece acolhida. "
"O acórdão recorrido assentou ser válida a exclusividade na prestação dos

serviços funerários concedida à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, a
partir das seguintes premissas:

'G..) o serviço funerário é de interesse local e necessita ser
organizado e prestado pelo Município. diretamente ou sob regime de
concessão Oll permissão (..-J-'

'(..-J'
'(..) não há liberdade de atuação, regulamentação do serviço ou

fixação de preços por parte da Santa Casa, mas obediência às regras da
Administração Pública, o que, embora não exclua a possibilidade da
participação de outras empresas, não toma ilegítima a exclusividade da
prestação do serviço por instituição que não visa o lucro.'

'(.-J'
'(...) a Santa Casa presta serviço público, mas não pratica atividade

econômica com fins lucrativos, o que a sujeitaria, como pretende a
impetrante, às regras de mercado e livre concorrência.'

'(...) A aludida exclusividade é, com a devida venia, a justa
compensação, para manutenção da entidade, dos inúmeros enterros que
são feitos gratuitamente de indigentes (..)'

'Nos termos da Lei nO 8.987/95 - arts. 16 e 42 - permanece válida a
concessão de serviço público formalizada anteriormente à promulgação da
nova Constituição Federal, o que reforça o entendimento no sentido de
que, ainda que seja uma exceção à regra, a exclusividade é válida" (fls.
278-280).' "
"Dessa forma, verifica-se, a partir do cotejo das razões recursais COlll os

fimdamentos do acórdão recorrido, que o exame do recurso extraordinário
demanda a análise do conjunto fático-probatórios dos autos, das leis locais
pertinentes ao caso e do contrato finnado entre a Santa Casa de Misericórdia e o
município de Belo Horizonte para a prestação dos serviços funerários, o que é
vedado pelas Súmulas 279, 280 e 454 do STF."

"Além disso, caracterizando-se os serviços fimerários como assunto de
interesse local (AD1 1.221/RJ, ReI. Min. Carlos Ve/loso), não há
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inconstitucionalidade na concessão pelo mUlllclpLO do referido serviço sob
regime de exclusil'idade, consoante se observa do julgamento do RE 94.8721RJ.
ReI. Min. Cunha Peixoto, proferido à luz da Constituição pretérita:"

'SERVIÇO PÚBLlCO EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARlO
MEDIANTE CONCESSÃO SOB O REGIME DE EXCLUSIVIDADE.
iNEXISTÊNCiA DE INCONSTiTUCiONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINAJuO NÃO CONHECIDO'"

"Destaco, ainda, desse julgamemo, trecho do voto do relator, em
tudo aplicável também sob a égide da Constituição de 1988:"

"Por outro lado, quer as profissões, seja a iniciativa privada, sofrem,
legalmente, restrições impostas pelo interesse público, que exige a prova de
idoneidade e capacidade daqueles que a exercem."

"Essas providências não ferem, por conseguinte. o livre exercícío
das profissões ou de inicíativa. porque se trata de regulamentação de
seMliço público. de modo mais adequado para efetivá-lo. "

"Daí, impor-se, em çasos como O presente. de serviços funerais, a sua
retirada do comércio comum, na salvaguarda do interesse coletivo. Com
isso não sefere a liberdade de comércio de quem quer que seja, pois não se
institui monopólio de atividade a favor de terceiro com tal comportamento,
mas se regulamenta o seu desempenho, elevando-o à categoria de serviço
público, em consideração ao bem comum"."

"Por jim, ante a ausência de interposição de recurso especial,
tornaram-se definitivos os fundamemos injracollStitucionais que amparam
O acórdão recorrido. Assim, incide no caso a Súmula 283 do STF.

"Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, arE. 557, çaput). "
(grifei - RE 60J.798/MG - d.m. j. de 16.06.10 - DJe 22.06.10 - Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).

Raciocínio diverso implicada ilegítimo esvaziamento das atribuições
municipais, afrontando sua autonomia.

A propósito ensina HELY LOPES MEIRELLES:

"O que define e caracteriza o 'interesse local', inscrito como dogma
constitucional, é a predominância do illteresse do Município sobre o do Estado
011 da União. "

(.. .)
"Concluindo, podemos dizer que tudo quanto repercutir direta e

imediatamente na vida municipal é de interesse peculiar do Município, embora
possa interessar também, indiretamente e mediatamente, ao Estado-membro e à
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União. O provimento de tais negocIOs cabe exclusivamente ao Município
interessado, não sendo lícita a ingerência de Poderes estranhos sem ofensa à
autonomia local" (grifei - op. cit - p.111/112).

A título exemplificativo, este Colendo Órgão Especial (ADln n°
0.246.290-75.2012.8.26.0000 - j. de 12.06.13 - ReI. ITAMAR GAlNO; ADIn n°
2.067.821-02.2014.8.26.0000 - j. de 17.09.14 - ReI. PAULO DIMAS MASCARETTI;
ADln n° 2.007.908-21.2016.8.26.0000 - j. de 03.08.16 - ReI. RICARDO ANAFE) fixou
orientação de que o Município pode impor normas restringindo o tempo de atendimento
nos caixas de supermercados e hipermercados sem que isso implicasse ofensa à
competência privativa da União para editar normas relativas á relação de trabalho e á livre
iniciativa (arts. 22. I e 24, V e vm da Cf).

Quanto ao ponto, já se entendeu possível ao Município legislar sobre
serviço funerário, em seu limite local, por esse Eg. Tribunal de Justiça. Confua-se:

""ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 3.854. de 25 de
novembro de 1999, do Município de São Caetano do Sul, que fixa distância
mlnima de 3.000 metros entre estabelecimentos de serviços funerários. Ofensa ao
princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Inocorrência. O Poder
Público li O titular dos serviços públicos. É pacifico o entendimento de que dentre
os serviços públicos a que competem os Municípios organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou pemússão, estão incluidos os serviços
.fUnerários. Por ser, em essência, um serviço público, não se pode invocar os
princípios inerentes à atividade privada para afastar regra de regulamentação de
serviço público. O particular não tem ampla liberdade e deve se submeter a
normas específicas do regime de direito pÚblico. A matéria regulamelllada pela
norma impugnada insere-se no âmbito da competência legislativa atribuída pela
Constituicão da RepÚblica ao chefe do Poder Executivo Municipal e as
condicões sob as quais o próprio Poder PÚblico ou o particular prestará o servico
devem ser eleitas por ato de gestão administrativo. por serem inerentes ao
planejamento e orlfanizacão do Municipio. Inconstitucionalidade não
configurada. Incidente de inconstitucionalidade improcedente." (grifei - }\rg
[ncos! nO 0.055.390-33.2015-8.26.0000 - v.u. j. de 27.01.16 - ReI. Des. CARLOS
BUENO).

Assim como no caso examinado, no presente não há falar em ausência de
interesse local.
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Lei local e nonna regulamentadora inserem-se no âmbito da competência
legislativa municipal.

Não há falar, pois, em violação à repartição de competência legislativa.

Ausente o apontado vício de inconstitucionalidade.

b) Quanto à violação aos princípios da livre concorrência, livre
iniciativa e defesa do consumidor.

Corno bem apontou a Câmara Municipal:

"A Lei Municipal n° 17.180/2019, ao modificar a Lei Municipal nO 8.383,
de 19 de abril de 1976. que reorganiza a Serviço Funerário do Município de Sào
Paulo, cuidou de regulamentar um interesse local e não violou os valores sociais
do trabalho, a livre iniciativa, a livre concorrên.cia ou os diretos do consumidor. "

"Isso porque, en.quanto serviço público, os serviços cemiteriais de
cremaçào e funerários não se consubstanciam atividade econômica em sentido
estrito. O regime constitucional dos serviços públicos, espécie do gênero
"atividade estatal", não é regulado pelo artigo 170 da Carta maior, mas sim pelo
artigo 175."

"O principio da liberdade de iniciativa, contido no artigo 170, consagra a
ideia de que as atividades econômicas são prôprias da iniciativa privada. Já o
artigo 175 dispõe que 'incumbe ao poder público, na forma da lei. diretamente
ou sob regime de concessÍÚJ ou permissão. sempre através de licitação, a
prestação de servicos público, ' Nota-se que: ai atividade econômicu é o habitat
da iniciativa privada. assegurando-se a todos os indivíduos o seu lhore
exercício, 'independentemente de autorizacão de órgãos públicos, salvo nos
caos previstos em lei" (oarágrafo único do arL 170 da CF): b) a prestacão de
servicos públicos, ao reverso. faz parte das competências constitucionais da
União e das demais pessoas federadas)." (grifei - fl. 866).

b.l. Proibição de criação de novos cemitérios e crematórios privados.

Não há falar em ofensa à livre concorrência ou livre iniciativa ou defesa do
consumidor. Compete ao Administrador Municipal avaliar a conveDlencia e
oportunidade de autorizar a criação de novos cemitérios e crematórios particulares, bem
como a delimitação territorial.

Assim tem decidido este Eg. Corte de Justiça:
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"MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE
ARQUIVOU PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇA-O DE CEMITÉRIO
PARTICULAR EM RAMo DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO."

"1. Ação mandamental impetrada contra ato administrativo que arquivou o
processo para implementação de projeto de cemitério particular."

"2. Cemitério: inclui-se no rol de servicos pÚblicos de competência
municipal. nos termos da CF/88. Concessão de alvará insere-se no rol de
matéria atinente ao âmbito discricionário da Administracão PÚblica. Ausência
de ilegalidade."

"3. Inexistência de direito líquido e certo de obtenção do alvará para
implementação do projeto de cemitério particular. Necessidade de obediência
aos requisitos exigidos pela legislacão municipal. além da submissão à
discricionariedade do administrador pÚblico. por se tratar de concessão de
servico público essencialmente municipal. Sentença mantida. Recurso
desprovido." (grifei - AC nO 0.01975 I-33.20 11.8.26.00 I9 - v.u.j de 08.04.13 
ReI. Des. NOGUEIRA DIEFENTHALER).

Não vinga, aqui, a pretensão inicial.

b.2. Quanto ao transporte interestadual de cadáveres.

Sobre esse ponto pondera, embora se referindo à luz de legislação já não
subsistente, DIÓGENES GASPARINI:

"Se dito serviço é. como vimos da competência municipal, porque abrigado
pela cláusula do peculiar interesse (art. J5, IL "b", da CF), cabe ao Município
regular sua organização e execução. Não bastasse isso, a Lei Orgânica dos
Municípios do Estado de São Paulo - LOMSP (Dec. lei Complementar 9/69), a
exemplo de outras, prescreve no art. 3°: 'Município compete prover acudo
quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população,
cabendo-lhe, privativamente, entre outras as atribuições: (..) VI-dispor sobre o
serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que
forem públicos efiscalizando os pertencentes a entidades privadas'. "

"Apesar desse largo poder de regulamentação, não cabe ao Município
dispor de forma ampla sobre o serviço funerário. Com efeito, a regulamentação e
a execução do transporte funerário, uma de suas partes componentes, ora lhe
compete, ora não, dado que podem ser da competência da União ou de Estado
membro. Tampouco lhe cabe intervir em alguns de seus aspectos particulares, a
exemplo da sai/de pública, ou expedir normas sobre autópsia, exumação e
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inumação de cadáveres. Tais atribuições são, em princípio, da responsabilidade
do Estado-membro...

"O se/viço funerário compreende, fil11damentalmeme, O comércio de
caixões e urnas funerárias e de coroas, a organização, de velórios, O transporte
de cadáveres e a administração dos cemitérios.

(.)
"Com o serviço de transporte de cadáveres, conforme se afirmou, não se dá

o mesmo. Esse nem sempre é da competência municipal. De tal sorte, pode, ou
não, pertencer ao rol dos que são do peculiar interesse do Municipio e se
subsumir, ou não, á sua legislação. "

"Será municiral se de interesse predominantemente local, como, de regra,
são os que se realizam no interior de seu território a exemplo dos serviços de
transporte coletivo e de táxi. Desse modo, se o serviço de transporte de
cadáveres for inframunicipal, compete ao Municipio regular sua prestação e.
se tor o caso. transferir sua execução a terceiro, prestigiando-a çom a cláusula
de exclusividade (orestador único).

"Se, ao contrário, dito serviço for de interesse regional como, em tese, são
os que se realizam em espaço que compreende territórios de mais de um
Município, isto é, executados inter-Municípios, não cabe a qualquer das
comunas beneficiadas a sua regulamentação e mu.ito menos a outorga de sua
execução, com exclusividade ou sem ela, a alguém que se proponha a prestá-lo.
Em síntese: não pode concedê-lo, permiti-lo ou autorizá-lo. Essas atribuições do
Estado federal, dado predominar seu interesse (regional) em relação ao
municipal (local) e ao federal (nacional).

(.)
"Tal divisão de atribuições é uma decorrência do mecanismo

constitucional de repartição de competências. que assegura a cada uma das
esferas de governo (União, Estado-membro, Município) uma participação na
instituição, regulamentação e prestação dos serviços públicos ... "

(.)
"O mesmo assegura Hely Lopes Meirelles (ob. cito p. 320), ao discorrer

sobre tráfego, como deslocamento de pessoa ou coisa pelas vias de círculação
em missão de transporte. Nesta passagem, esse municipalista de escol ensina:
"O tráfego sujeita-se aos mesmos princípios enunciados para o trânsito, no que
concerlle à competência para sua regulamentacão: cabe à União legislar sobre
o tráfego interestadual: cabe ao Estado-membro prover sobre o tráfego
regional: e compete ao Município dispor sobre o tráfego local, especialmente o
urbano."'. (grifei - Competência Estadual no transporte de cadáver - Revista de
Direito Público nO 81 - p. 207/210 - ano 1987).
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Prevalece, aqui, o entendimento doutrinário, em que pesem as referências
legislativas efetuadas pelo L administrativista.

Como bem sustentou o Prefeito do Municipio de Sào Paulo:

"Não se vislumbra impedimento para retirada de um cadáver de São Paulo
por empresa localizada em outro municipio, desde que para ser levado para fora
do Município, nem, tampouco, tenha ocorrido fora do Município de São Paulo. O
que se veda é a prestação de serviços de transporte de cadáveres por empresas
sediadas em outros municípios, na hipótese de todo o processo funerário ter
ocorrido no Município de São Paulo, ou seja, óbito. velório. inumacão ou
cremacão ocorridos dentro dos limites territoriais de São Paulo." (grifei - fi.
902).

Quanto ao ponto. portanto, não há inconstitucionalidade a reconhecer.

b.3. Restrição à comercialização de planos de assistência funerária a
empresas com sede e filiaI no Município de São Paulo.

De outra parte, o art. 8° da Lei Municipal em apreço fere a livre iniciativa
(artigo 1°, inciso IV, CF) e a livre concorrência (Artigo t 70 - A ordem econômica,
fundada na valorizaçào do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado o principio do
inciso IV - livre concorrência;".

Conforme Nota Técnica n° 20/2020IDEE/CADE:

"u. esse dispositivo restringe a oferta de planos de assistência jilllerária a
empresas com sede ou filial no município de São Paulo e exige que o
administrador de tais planos seja ou a concessionária do serviço público ou
empresa que possua um termo de responsabilidade solidária com a concessionária
que garanta a prestação dos serviços. "

"Não há uma justificativa econômica para a restrição geográfica para a
ofelta de planos de assistência funerária, uma vez que a atividade consiste na
formacão de pacotes de servicos que serão contratados pelos consumidores. Ou
seja, os serviços cobertos pelo plano serão efetivamente prestados por empresas
sediadas em São Paulo (concessionária ou instituição privada), mas não há
necessidade, tampouco beneficio, para o consumidor de que a venda dos planos
seja feita por empresa sediada no municipio."

"Novamente, verifica-se uma restrição de opções de oferta para o
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consumidor e um reforço do poder de mercado das empresas concessionárias,
que decorre da possibilidade desta ofertar planos próprios de assistência
funerária ou na relação de dependência entre uma empresa independente que
deseje ingressar nesse mercado e a concessionário que poderá fazer exigências
para garantir de forma solidária a prestação dos serviços cobertos pelo plano da
empresa entrante. '. (grifei - fi. 846).

Ensinam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:

"Uma parte das competências implícitas decorre da cláusula do art. 30, I,
da CF, que atribui aos Municípios 'legislar sobre assuntos de interesse loca/',
significando interesse predominantemente municipal, já que não há fato local
que não repercuta. de alguma forma Í/!IIalmente. sobre as demais esferas da
Federação.

Consideram-se de interesse local as atividades, e a respectiva regulação
legislativa, pertinentes a transportes coletivos municipais, coleta de lixo,
ordenação do solo urbano, fiscalização das condições de higiene de bares e
restaurantes, entre outras. "

(..)
"É claro que a legislação municipal, mesmo que sob o pretexto de proteger

interesse local. deve guardar respeito a princípios constitucionais acaso
aplicáveis. Assim O SrF já decidiu que a competência para estabelecer o
zoneamento da cidade não pode ser desempenhada de modo a afetar princípios
da livre concorrência. O tema é obieto da Súmula Vinculante 49." (grifei - Curso
de Direito Constitucional - Ed. Saraiva - 12" Edição - 2017 - fls. 879/880).

Ademais, a Lei Federal n° 13.26112016, dispondo sobre a nonnatização, a
fiscalização e a comercialização de planos de assistência funerária, não exige, a quem
explore esse ramo, tenha sede no mesmo Município onde o serviço eventualmente será
prestado.

Com o seguinte teor o diploma legal invocado:

"Ar/. 1~ Esta Lei dispõe sobre a normatizaçào, a fiscalização e a
comercialização de planos de intermediação de beneficios, assessoria e
prestação de serviço fUnerário mediante a contratação de empresas
administradoras de planos de assistência funerária com pagamentos mensais
pela oferta de toda a infraestrutura do atendimento. "

"Art. 2". A comercialização de planos de assistência funerária será de
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responsabilidade de empresas administradoras de planos de assistência
funerária regulamente constituídas, e a realização do fimeral será executada
diretamente por elas, quando autorizadas na forma da lei. ou por intermédio de
empresas fimerán'as cadastradas ou contratadas. "

"Parágrafo lÍnico: Considera-se plano ou serviço de assistência fill1erária
o conjunto de serviços contratados a serem prestados ao titular e a seus
dependentes na realização das homenagens póstumas. " (grifei).

"Art. 3° Somente serão autorizadas a comercializar planos de assisténcia
fimerária as empresas que o façam mediante contrato escrito que tenha por
objeto exclusivo a prestação de serviço de assistência funerária e que
comprovem.' 1/

"1 - manutenção de património líquido contábil equivalente a 12% (doze
por cento) da receita líquida anual obtida ou prevista com a comercialização dos
planos de assisténciafunerária no exercício anterior:"

"fl - capital social mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do total da
receita anual; e"

"flI - quitação dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes
sobre a atividade. "

"Parágrafo lÍnico. São dispensadas da comprovação das exigências
constantes dos incisos 1 a m do caput deste artigo as microempresas definidas
nos termos do inciso 1 do art. 3" da Lei Complementar n" 123. de 14 de dezembro
de 2006."

"Art. 4° Para manutenção da autorização de operação, as empresas
comercializadoras de planos de assistência funerária deverão:"

"1 - manter reserva de solvência com bens ativos ou imobilizados de, no
mínimo, 10% (dez por cento) do total do faturamento obtido ou previsto COIII a
comercialização dos planos contratados nos últimos 12 (doze) meses; e"

"11 - submeter os balanços anuais da sociedade a auditoria contábil
independente. a ser realizada por empresa de contabilidade ou ouditores
devidamente registrados no conselho profissional competente. "

"§ 1" Após o primeiro ano de comercialização de planos de assistência
fimerária, a empresa comercializadora estará obrigada a promover os devidos
ajustes contábeis para adequação da reserva de solvência de que trata o inciso 1
do caput deste artigo. "

§ ]O Este artigo não se aplica às microempresas definidas nos termos
do inciso 1 do art. 3" da Lei Complementar n" 123. de 14 de dezembro de 2006.
que estejam atuando /lO mercado desde, no mínimo, 1 (um) ano antes da
publicação desta Lei.

Possível, portanto, a comercialização de planos de assistência funerária por
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ponto.

Impõe-se a invalidação do art. 8° da Lei nO 17.180/19.

empresas com sede e filial fora do Município de São Paulo.

Dessa forma, também por esse motivo impõe-se acolher a ação, neste
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3. Assim:

Providencie-se o
2.083.441-44.2020.8.26.0000.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator

(assinado eletronicamente)

Diante do aludido vício de inconstitucionalidade, invalida-se o art. 8° da
Lei n° 17.180, de 25 de setembro de 2019, por afronta aos arts. 111 e 144 da
Constituição Estadual.

Suficiente. no entanto, a atingir totalmente o diploma legal em exame. o
plimeiTO dos fundamentos.

Caracteriza-se, na hipótese, afronta aos arts. 111 e 144 da Constituição
Bandeirante.
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Ausente o interesse local, neste ponto, apto a justificar a limitação da livre
concorrência e liberdade de iniciativa nas hipóteses abarcadas pela impugnada legislação.

(a) Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC, quanto:

(a.1.) ao § l° do art. 22 e
(a.2.) ao caput do art. 70, ambos do Decreto n° 58.965, de 25 de

setembro de 2019;
(b) Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, na modalidade

necessitada, e, quanto ao mais,
(c) Julgo procedente. em parte. a ação, na parte conhecida, para

invalidar o art. 8° da Lei nO 17.180/19, por afronta aos arts. 111 e 144 da Constituição
Bandeirante, com observacão.
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