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Dispõe  sobre  o  traslado  intermunicipal  de
cadáveres e restos mortais humanos, no âmbito
do  Estado  de  Mato  Grosso  e  dá  outras
providências.

Art. 1º - O serviço de traslado intermunicipal terrestre de cadáveres e restos humanos no âmbito do Estado
de Mato Grosso é livre à iniciativa privada entre as empresas habilitadas para realizá-lo.

Paragrafo único- fica vedada à garantia de exclusividade da prestação de serviços de traslado intermunicipal
em virtude da localização da empresa que o realize.

Artigo 2º- O traslado intermunicipal de cadáveres e resto humanos deverá sempre ser efetuado por empresa
habilitada, regular e vistoriada e em veículo adequado  em conformidade com as normas vigentes.

Artigo 3º- A empresa responsável pela iniciação do atendimento funerário na origem do óbito, além dos
serviços preparatórios se encarregará da obtenção das guias, licenças e autorizações junto aos órgãos
competentes para a liberação plena do cadáver e restos mortais, possibilitando todas as condições para a
realização do traslado com livre trânsito até o destino.

Artigo 4º- Nos casos que é necessário o traslado intermunicipal, todos os serviços funerários preparatórios
realizados pela empresa na origem do óbito,  deverá ser concluído em articulação com empresa do destino
responsável pelo traslado e o sepultamento na forma da Legislação local em vigor.

Paragrafo único- Os serviços funerários preparatórios realizados pela empresa na origem do óbito deverão
ser quitados com o pagamento de uma tarifa específica.

 Art 5º- O traslado intermunicipal de cadáveres e restos mortais humanos, devem ser feitas em urna funerária,
seguindo as normas vigentes e sujeitar-se-ão, na forma da legislação pertinente, à fiscalização sanitária.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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Trata-se de proposição parlamentar na modalidade de projeto de lei ordinária que versa sobre a prestação
de serviço de traslado intermunicipal terrestre de cadáveres e restos humanos no âmbito do Estado de Mato
Grosso e das outras providências.

Necessário expressar que essa proposta deriva do clamor popular no momento de maior fragilidade e
vulnerabilidade das famílias trata-se da “morte de um ente querido” e é neste momento estamos abalados e
precisamos dar o derradeiro atendimento ao falecido e com dignidade e nessa hora precisamos de um
amparo legal nessa relação de consumo que irá se constituir, a devida contratação dos serviços funerários.

Para melhor entendimento extraímos das doutrinas os termos seguintes:

Serviços Funerários – Conjunto de atividades destinadas ao trato de falecido, excluindo a concessão de
espaço de cemitérios. Abrange uma vasta gama de atividades, entre elas as ligadas ao manuseio, transporte,
embalsamento, tratamento, acondicionamento de restos mortais, serviços de limpeza e preparação do
cadáver para cerimônias, organização e reserva de espaço para velórios, funerais, cremações e pompas em
geral, fornecimento de artigos funerários (caixões, altares, coroas de flores, urnas, etc.), entre muitos outros.

Serviços Funerários "stricto sensu" – Classificação feita pela leitura dos casos; alguns casos foram
considerados pelos Tribunais como não estando abrangidos pelos "serviços funerários" que constituiriam
serviço público. Estes constituintes de serviço público, os serviços funerários "stricto sensu", abrangem todos
os serviços citados acima, com exceção do transporte intermunicipal do cadáver e do fornecimento de
artigos e serviços funerários para pessoas jurídicas.

Serviços Funerários "em atacado" – Atividade de fornecimento de artigos e serviços funerários, não ao
consumidor final, mas a pessoa jurídica cujo objeto seja a prestação destes serviços ao usuário.
Normalmente, indústria de artigos funerários e prestadoras de serviços de tanatoproxia.

Transporte Intermunicipal de Cadáver – Serviço funerário consistente na atividade de transporte de corpo
para município diverso, no qual podem ser prestados alguns ou todos os serviços funerários, incluído o
sepultamento.

Numa analise simples, percebesse que o município tem a sua legislação própria, até porque é sua
competência legislativa, em regular os serviços funerários no âmbito municipal e assim estabelece por lei
todos os procedimentos preparatórios para o funeral, concordamos em parte. Queremos aqui chamar toda a
atenção para no caso de haver a necessidade de se transportar o cadáver para ser sepultado em outra
localidade diversa de onde ocorreu o óbito.

Rememorando algumas definições implícitas constitucionais que foram mencionados  anteriormente e que
merecem uma maior atenção e esclarecimentos para convalidar de vez esta justificativa, vejamos:

Onde encontramos o termo serviços de interesse local, esta inscrito no Art. 30, V, da CF/88, como uma das
competências dos municípios:

“Art. 30 Compete aos municípios;

   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; (grifo nosso).

Observamos desde o inicio desta proposição que a intenção do legislador é elaborar uma proposta que verse
tão somente sobre o traslado intermunicipal de cadáveres e restos humanos, quando houver a real
necessidade de se realizar o sepultamento em outro local fora dos domínios territoriais do município onde
ocorreu o óbito e necessariamente carece de ser trasladado para um destino.

É exatamente aí, que termos o cuidado de estabelecer entre as partes uma nova relação de contrato, dando
nessa ocasião a oportunidade para o responsável ter uma nova opção de contratação do respectivo traslado
com livre concorrência, possibilitando uma melhor negociação com o a empresa que iniciou os serviços
preparativos do funeral e também com outras empresas estabelecidas no município de destino do cadáver,
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que será a responsável pelo atendimento de realizar o transporte, o velório e o sepultamento.

Vale destacar que, o velório e o sepultamento, aos moldes da legislação em vigor já é um serviço que
necessariamente deve ser executado com integração entre as duas empresas, a que iniciou e a que irá
finalizar os serviços funerários. Mas, o transporte é muitas vezes o que tem maior preço e, é a causa dessa
proposição.

Ressalta aos olhos que a forma como a legislação esta posta atualmente, dificulta, ou melhor, impossibilita a
família de buscar uma alternativa de contratação em buscar melhores preços para a realização do serviço.
Essa possibilidade de negociar o preço do serviço de transporte certamente facilitará e baixará com certeza
os custos fúnebres para as famílias, estabelecendo nesta oportunidade uma justiça social de relevante
interesse publico.  

Neste diapasão, queremos aqui consignar que os serviços funerários preparatórios realizados inicialmente
por empresa habilitada quando do anuncio do óbito segue os tramites legais vigentes da localidade do fato
até esse momento a proposta em nada interfere no comércio em atacado de produtos e serviços fúnebres e
menos ainda no serviço funerário "stricto sensu" voltado ao usuário final.

Ressaltamos que, se houver necessidade de se efetuar o traslado do cadáver ou dos restos humanos,
abre-se neste o momento a possibilidade da família escolher o prestador do serviço que vai realizá-lo.
Comtemplando assim a livre iniciativa do serviço, outro preceito constitucional de grande importância nas
relações de consumo. E´defender as relações de consumo é uma competência concorrente, cito art. 24, V da
CF/88:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I – (...)

V - produção e consumo;

Neste ponto que convive o estreio objetivo da proposição parlamentar ora apresentada, quando se trata do
serviço funerário de transporte intermunicipal de cadáveres, porém, muda-se a figura para se excluir este
serviço específico do âmbito de competência municipal de regulamentação de serviço público. Fica claro que
o serviço de transporte intermunicipal se trata de serviço público que atende e envolve duas competências,
razão que apenas se tem como fundamentação básica que o interesse neste serviço seria uma das
"questões que transcendem os lindes físicos do Município", e que portanto "de regra a competência
normativa pertence ao Estado" (Citações retiradas de (2) Ap. 140.150-5/4-00). Em caso assemelhado, Ap.
844.475-5/0-00, diz-se que o município "claramente exorbitou a competência legislativa municipal, ao criar
restrições para o traslado intermunicipal de cadáveres, instituindo uma verdadeira reserva de mercado para
as concessionárias de serviços funerários."

Baseado nesse argumento, o município teria competência para escolha do regime de prestação do serviço
somente no que tange ao seu interesse local, sem reflexos ou interferências nos outros municípios; o
transporte intermunicipal de cadáveres, por sua vez, "transcende os limites físicos do município" (STF, RE 2
37.104/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 2 6/08/09); toda vez que isso ocorrer, na dicção do Ministro, a
competência regulamentar é estadual, não municipal. Vez que os traslados ou transportes de cadáveres
humanos interestadual e internacional atingem esferas de atuação de outros Estados-membros e de outras
Nações, a extrapolar normas de serviço local.

O tema é muitíssimo complexo. Primeiro, porque a prestação de serviços funerários, aí se incluindo a
remoção e o transporte ou traslado de cadáveres humanos, embora seja considerada uma tarefa paroquial,
pode transbordar para além destes estreitos limites territoriais, alcançando interesses de outras pessoas
jurídicas de direito público interno e externo; segundo, porque, além de tudo, está-se diante da
inexorabilidade da morte e suas consequências quase sempre traumáticas, a permear, dentre tantos outros
bens juridicamente tutelados, o respeito aos mortos – cuja violação, diga-se de passagem, não os atinge
diretamente, haja vista que não mais titularizam direitos, mas, sim, a coletividade, os familiares, os amigos –
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e, porque não, ao próprio sentimento religioso.

Assim, a atividade para qual se pleiteia o exercício da proposta é a de transporte intermunicipal de cadáveres;
como tal, entende-se o serviço de remoção do cadáver de onde se encontre (necrotério, hospital, casa de
paciente etc.) para município (geralmente vizinho), no qual serão exercidos a maioria dos serviços funerários
"propriamente ditos" (funeral, velório, sepultamento).

Por ser matéria de interesse geral regrado por normas locais que sofrem suas limitações exorbitando
competências constitucionais e que venho pleitear o apoio dos nobres pares para aprovação da matéria por
ser legitima e cristalina aplicação da justiça social e defesa de Direitos de toda a comunidade
mato-grossense.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Abril de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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