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Somos um Escritório de Advocacia especializado na área empresarial, atuando com expertise em 
consultoria, assessoria em rotinas médicas e hospitalares, bem como na defesa em contencioso 
administrativo e judicial relacionado a responsabilidade civil médica e hospitalar.

Tramita na Câmara o Projeto de Lei 5029/13, do deputa-
do Leopoldo Meyer (PSB-PR), que regulamenta a prestação 
de serviços funerários e a administração de cemitérios. O 
objetivo é subsidiar a elaboração de leis municipais sobre 
o assunto. “Esses serviços têm caráter local, apesar de a 
Constituição ser omissa em relação à competência legisla-
tiva”, afirma Meyer. 

Segundo o projeto, as prefeituras ou o Governo do Distrito 
Federal poderão outorgar – por meio de licitação na mo-
dalidade concorrência – concessões ou permissões para a 
execução do serviço público funerário e a administração 
dos cemitérios públicos. A previsão é de um contrato espe-
cífico para cada cemitério público existente na localidade.

O texto estabelece também que os cemitérios públicos e 
privados só poderão funcionar após a expedição de licen-
ças para uso e ocupação do solo urbano; de licenças am-
bientais; e de atestado de condições de higiene e saúde 
pública. Conforme o projeto, a implementação de novos 
cemitérios deverá observar o plano diretor, a lei de orde-
namento de uso e ocupação do solo e as regulamentações 
expedidas pela autoridade sanitária.

Os cemitérios já existentes e os crematórios também terão 
de se adequar às normas.

CREMAÇÃO 

Pela proposta, os crematórios deverão ser instalados exclu-
sivamente nas dependências dos cemitérios. A cremação de 
cadáveres e restos mortais humanos poderá ser executada 
pelo Poder Público, por empresas concessionárias ou per-
missionárias ou pela iniciativa privada. As urnas utilizadas no 
processo deverão ser feitas de material biodegradável.

O projeto altera ainda a Lei dos Registros Públicos (6.015/73), 
para permitir a cremação se houver solicitação do cônjuge 
ou do parente mais próximo, e também se, após a exumação 
(ato de retirar o cadáver ou os restos mortais humanos da 
sepultura), houver interesse dos parentes.

Atualmente, a lei estabelece que a cremação do cadáver só 
será feita se a pessoa tiver manifestado a vontade em vida 
e quando for de interesse da saúde pública. Em todos os 
casos, inclusive nas novas hipóteses previstas pelo projeto, 
é necessário atestado de óbito firmado por dois médicos ou 
por um legista. Quando se tratar de morte violenta, deverá 
haver autorização judicial.

SEPULTAMENTOS GRATUITOS

O projeto diz ainda que a prefeitura determinará o percentu-
al de área útil dos cemitérios sob concessão ou permissão e 
privados que será reservado para os “sepultamentos sociais” 
(gratuitos). No caso dos cemitérios privados, essa área não 
excederá 10% da área total.

TRAMITAÇÃO

O Projeto de Lei 5029/13 é uma reedição de uma propos-
ta arquivada ao final da última legislatura – o PL 7936/10, 
da deputada Gorete Pereira (PR-CE). Como seria analisado 
no mérito por mais de três comissões – Desenvolvimento 
Urbano; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Seguridade Social e Família; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; e Finanças e Tributação –, deverá ser criada 
uma comissão especial para examinar o texto de Meyer, que 
tramita em caráter conclusivo.


