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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS- PGJ 

 

 

Representante: Jorgam de Oliveira Soares 

Representada: Casa Legislativa do Município de Gurupi-TO1 

Natureza: Representação para fins de aferição sobre viabilidade jurídica objetivando 

promover a deflagração de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMENTA – REPRESENTAÇÃO (Provocatio ad agendum) 
OBJETIVANDO A AFERIÇÃO SOBRE VIABILIDADE JURÍDICA PARA 
DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- 
ADI – INTELIGÊNCIA DO ART. 49,§ 4º, INCISO IV, da CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO TOCANTINS; – 1 - EDIÇÃO PELA CASA 
LEGISLATIVA DE GURUPI-TO, APÓS REMESSA DE PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA PELO CHEFE DO EXECUTIVO, DA LEI MUNICIPAL 
2.169, DE 03 DE JULHO DE 2014, QUE AUTORIZA E REGULAMENTA 
PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO 
REFERIDO MUNICÍPIO – 2 - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL DO SEGMENTO TEXTUAL “AUTORIZADO A CONCEDER, 
SOB O REGIME DE PERMISSÃO” E DA EXPRESSÃO “SEM 
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO”– 
TOPOGRAFICAMENTE INSERTOS NO ART. 1º E SEU PARÁGRAFO 
ÚNICO DO REFERIDO DIPLOMA LEGISLATIVO – FLAGRANTE 
VIOLAÇÃO AO ART. 58, INCISO IV, c/c art. 88 DA CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO TOCANTINS – NORMA DE OBSERVÂNCIA 
OBRIGATÓRIA – EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO ART. 175 
DA CRFB/88. PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE 
- PRECEDENTES – TJMG; TJPR; TJGO e TJSP - 1- A Constituição 

                                                 
1
 (...) “Tampouco podem ser consideradas partes passivas os responsáveis pela elaboração do 

ato questionado, haja vista que as ações diretas não são propostas contra alguém ou 
determinado órgão, mas sim em face de uma lei ou ato normativo supostamente considerado 
inconstitucional”. Constituição Federal por Júnior, Dyrlei da Cunha Júnior e Novelino, Marcelo Novelino  
– 2ª ed. rev. ampliada e atualizada: Saraiva, 2011. PG. 564 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Federal determina que a concessão de serviços públicos deve ser 
sempre precedida de processo licitatório, sendo vedado aos 
municípios criar leis que excepcionem o regramento constitucional 
e que garantam a concessão de serviços públicos a particulares 
sem a realização do processo seletivo"(TJMG - ADI 
1.0000.11.041891-0/000, rel. Des. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, 
DJe de 10/08/2012).  

 

Jorgam de Oliveira Soares, (qualificação suprimida para 

fins de publicação), com espeque no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, c/c art. 125, § 2º, 

ambos da CRFB/88, c/c art. 49, § 4º, inciso IV, c/c art. 58, IV, c/c o caput do art. 88, 

todos da Constituição do Estado do Tocantins, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, valendo-se ainda das disposições elencadas no art. 60, inciso II, da 

Lei Complementar Estadual nº 51, de 02 de janeiro de 2008, apresentar:  

 

REPRESENTAÇÃO OBJETIVANDO A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – ADI, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM FACE 

DO SEGMENTO TEXTUAL “AUTORIZADO A CONCEDER, SOB O REGIME DE 

PERMISSÃO” E DA EXPRESSÃO “SEM NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO” – TOPOGRAFICAMENTE INSERTOS NO ART. 1º E SEU PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI MUNICIPAL 2.169, DE 03 DE JULHO DE 2014, ELABORADA PELA 

EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA DE GURUPI-TO 

  

Mediante as asserções fáticas e jurídicas a seguir deduzidas.   

 

I- DO PARÂMETRO DE CONTROLE 

 

A presente representação objetivando a deflagração de ação direta de 

inconstitucionalidade, ex vi do disposto no art. 125, § 2º, da Constituição da República, 

se destina ao ataque somente de vício de inconstitucionalidade verificado em 

face da Constituição Estadual, único parâmetro admissível de controle no exercício 

da jurisdição constitucional abstrata a cargo dos Tribunais de Justiça dos Estados-

membros. 

Assim, a presente representação encontra suporte no texto da 

Constituição do Estado de Tocantins, faz inteira abstração de outras discussões, 

somente possíveis em face da Constituição da República, ciente de que a incursão 
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nesse domínio implicaria usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal, 

expondo-se o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins a ver seus julgados 

cassados, pela Suprema Corte, na via da reclamação constitucional (CF/1988, art. 102, 

inciso I, alínea l). 

A presente representação não invocará, portanto, como parâmetro de 

controle, senão normas formalmente expressas na Constituição do Estado de 

Tocantins, embora, a rigor, aplicáveis mesmo quando as ordens jurídicas dos Estados-

membros não as traduzam explicitamente. 

São normas federais centrais, ou seja, aquelas que, traduzindo 

elementos essenciais de nossa definição político-constitucional, estendem o seu âmbito 

de validade a todos os entes da estrutura federal brasileira (HORTA, Raul Machado, 

Direito Constitucional, 5ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 253-258, v. g.). 

Tais normas têm a aptidão de servir como parâmetro de controle no 

âmbito dos processos objetivos de fiscalização abstrata de constitucionalidade de que 

versa o art. 125, § 2º, da Constituição da República. 

Foi o que, a propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no sempre 

recordado leading case da Reclamação 383, Rel. Min. Moreira Alves (RTJ 147/404; 

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery, Controle da Constitucionalidade das Leis 

Municipais, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 106, v. g.), a cujos 

termos, desde então, se mantém fiel (MENDES, Gilmar Ferreira, e BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

1319-1325, v. g.). 

Na espécie, portanto, as normas do art. 58, inciso IV c/c art. 88, caput, 

da Constituição do Estado do Tocantins, substanciam – conquanto reproduzindo as 

normas dos arts. 30, inciso V, 175, caput, ambas da Constituição da República – objeto 

nomológico dotado de parametricidade autônoma e suficiente para o fim de 

empreender-se juízo, cautelar e de mérito, no domínio do controle de 

constitucionalidade estadual do segmento normativo cuja inconstitucionalidade se 

deduz na representação em tela. 

 

                II. DO COMPÊNDIO FÁTICO 
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Preliminarmente, necessário pontuar, que a presente representação, 

subscrita pelo cidadão que o maneja, também reflete o anseio da sociedade 

Gurupiense, que se encontra descontente com a precariedade da prestação dos 

serviços funerários no referido Município.  

Tanto é verdade, que em decorrência de uma atuação elogiosa do 

Ministério Público do Estado do Tocantins, por intermédio da sua curadoria do meio 

ambiente em Gurupi-TO, o Governo Municipal daquela localidade foi judicialmente2 

compelido a promover adequações no Cemitério Novo, tendo em vista que o 

evidenciado campo santo não dispõe até hoje de licenciamento ambiental, conforme 

preconiza a Resolução nº 335/2003, do CONAMA3.  

Noutro vértice, insta salientar, que o subscritor da presente 

representação, teve o infortúnio de perder um ente querido no dia 01 de abril de 2013, 

ocasião em que pode sentir na pele as agruras enfrentadas pelos usuários do serviço 

funerário no âmbito do Município de Gurupi, em decorrência da grave omissão estatal 

no que concerne ao exercício do seu poder dever regulatório e fiscalizatório, 

colaborando para que as permissionárias prestem serviços de forma insatisfatória4. 

A despeito disso, não se pode ignorar, que à época, o Município em 

alusão, sequer dispunha de capelas mortuárias5, diante da ineficiência de seus 

permissionários, além de submeterem os familiares das vítimas ao constrangimento e 

ao vexame de serem abordados por agentes funerários no interior dos hospitais6 e 

repartições públicas, sem qualquer respeito e pudor. 

Assim, após perceber as deficiências e o desempenho insatisfatório dos 

permissionários desse relevante serviço público, este subscritor tomou consciência de 

que era necessário exercer a sua cidadania efetiva, objetivando atender o interesse 

coletivo de forma desinteressada, buscando provocar os Órgãos7 legitimados para 

                                                 
2
 http://www.atitudeto.com.br/prefeitura-de-gurupi-tem-45-dias-corrigir-irregularidades-no-cemiterio-novo/ 

 
3
 http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res03/res33503.xml 

 
4
 http://conexaoto.com.br/2008/01/14/centro-cultural-de-gurupi-esta-entregue-aos-mortos-ilustres 

 
5
 http://www.clebertoledo.com.br/estado/2013/04/22/53411-servico-funerario-e-alvo-de-criticas-pela-populacao-

municipio-nega-inexistencia-de-capela-para-velor 

 
6
 http://www.clebertoledo.com.br/estado/2013/09/20/56955-normativa-proibe-permanencia-de-servicos-funerarios-

no-hrg 

 
7
 http://conexaoto.com.br/2013/04/18/defensoria-publica-recomenda-adequacoes-nos-servicos-funerarios-em-gurupi 

 

http://www.atitudeto.com.br/prefeitura-de-gurupi-tem-45-dias-corrigir-irregularidades-no-cemiterio-novo/
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res03/res33503.xml
http://conexaoto.com.br/2008/01/14/centro-cultural-de-gurupi-esta-entregue-aos-mortos-ilustres
http://www.clebertoledo.com.br/estado/2013/04/22/53411-servico-funerario-e-alvo-de-criticas-pela-populacao-municipio-nega-inexistencia-de-capela-para-velor
http://www.clebertoledo.com.br/estado/2013/04/22/53411-servico-funerario-e-alvo-de-criticas-pela-populacao-municipio-nega-inexistencia-de-capela-para-velor
http://www.clebertoledo.com.br/estado/2013/09/20/56955-normativa-proibe-permanencia-de-servicos-funerarios-no-hrg
http://www.clebertoledo.com.br/estado/2013/09/20/56955-normativa-proibe-permanencia-de-servicos-funerarios-no-hrg
http://conexaoto.com.br/2013/04/18/defensoria-publica-recomenda-adequacoes-nos-servicos-funerarios-em-gurupi
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modificar essa realidade, evitando que outros usuários vivenciassem o mesmo drama e 

desrespeito em momento de tamanha fragilidade. 

Desta forma, após essas provocações, temos que ter a grandeza de 

reconhecer que alguns avanços ocorreram, pois, já foram construídas algumas capelas 

de velórios. Todavia, ainda não foram o suficiente para atingir o grau de satisfação 

adequado e eficiente, estabelecido pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e 

o art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº 8987/95, uma vez que serviço adequado é o que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

Noutro vértice, o Município de Gurupi-TO8, no dia 30 de abril de 20149, 

remeteu à Casa Legislativa Local, Projeto de Lei Ordinária nº 09, de 2 de abril de 

201410, buscando efetuar adequações em sua legislação funerária, diante das 

deficiências que ela padecia, assim como em razão da sua obsolescência, sendo 

convertido na Lei Municipal nº 2.169, de 03 de julho de 2014. 

Imaginava-se que essa iniciativa do Chefe do Poder Executivo seria o 

prenúncio da regulamentação e adequação deste imprescindível serviço público. 

Ocorre, que a medida vislumbrada como um sonho acabou tornando-se um pesadelo, 

pois a novel legislação ao invés de eleger o processo licitatório como instrumento 

de outorga da referida atividade estatal, acabou estabelecendo a permissão como a 

forma de delegação e o que foi pior, exonerando a obrigatoriedade de se deflagrar 

o processo licitatório, em flagrante violação ao art. 58, inciso IV, c/c caput do art. 88, 

todos da Constituição Estadual. Nesse aspecto, confira-se: 

Art. 1º-Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, sob o 
regime de permissão, a execução dos serviços funerários nos cemitérios 
desta cidade, às empresas interessadas e que satisfaçam as condições 
impostas pela administração. 
Parágrafo único. As permissões serão dadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, sem necessidade de procedimento licitatório, nos termos do Art. 
30, Inc. I, da Constituição Federal, e na forma desta lei. Sem ênfases no 
original. 
 

Malgrado isso, não custa rememorar, que a nova legislação, tornou-se 

pior do que a norma anterior, qual seja, a Lei Municipal nº 1.146, de 4 de janeiro de 

1.996, pois enquanto esta exigia a obrigatoriedade do procedimento licitatório para a 

                                                 
8
 http://conexaoto.com.br/2014/05/06/projeto-de-lei-normatiza-o-servico-funerario-em-gurupi 

 
9
 http://sapl.gurupi.to.leg.br/sapl_documentos/materia/2375_texto_integral 

 
10

 http://www.gurupi.to.leg.br/processo-legislativo/materias-legislativas 

 

http://conexaoto.com.br/2014/05/06/projeto-de-lei-normatiza-o-servico-funerario-em-gurupi
http://sapl.gurupi.to.leg.br/sapl_documentos/materia/2375_texto_integral
http://www.gurupi.to.leg.br/processo-legislativo/materias-legislativas
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outorga do serviço, àquela exonerou-se o gestor de tal obrigação, contrariando a 

Constituição Estadual. A propósito, confira-se a legislação pretérita: 

 

Art. 1°: "Fica o Prefeito Municipal de Gurupi autorizado a delegar, mediante 
licitação e sem exclusividade, a execução dos serviços funerários dos 
cemitérios desta cidade, nos termos das legislações especificas, normas 
regulamentares e contratuais, e demais normas que lhe forem aplicáveis". 
 

A par disso, insta enfatizar, que o Município de Gurupi-TO sempre foi 

recalcitrante no que se refere ao cumprimento da obrigatoriedade de deflagração de 

procedimento licitatório objetivando a eleição de concessionárias de serviços 

funerários, conforme estabelece o art. 88 da Constituição do Estado do Tocantins. 

Tal alegação é facilmente comprovada, quando se confere a Ação Popular 

nº 5000747-68.2010.827.2722, cujo objeto é o questionamento em face da outorga de 

serviços funerários sem procedimento licitatório, afrontando a Lei Municipal nº 

1.146, de 4 de janeiro de 1.996, (à época da sua propositura estava vigente, sendo 

derrogada somente no ano de 2014, com a superveniência da Lei Municipal nº 2.169, 

de 03 de julho de 2014) tramitando na Vara das Fazendas e dos Registros Públicos da 

Comarca de Gurupi-TO, proposta por um cidadão no longínquo ano de 2010, sendo 

posteriormente avocada pela Curadoria do Patrimônio Público, em razão da exigência 

do art. 9º da Lei Federal nº 4717, de 29 de junho de 1965. 

Diante desse contexto, considerando o retrocesso legislativo, 

protagonizado pela Lei Municipal nº 2.169, de 03 de julho de 2014, amoldando-se em 

acintosa inconstitucionalidade, por aviltar o art. 58, inciso IV, c/c caput do art. 88 da 

Constituição Estadual, provocando efeitos deletérios no que concerne aos serviços 

funerários no âmbito do Município de Gurupi-TO, não resta alternativa a não ser 

aportar-se no píer da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 

Isso para que o Parquet venha aferir sobre a viabilidade do exercício ao 

controle abstrato de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça local, 

buscando extirpar do ordenamento jurídico a norma impugnada, por afronta ao art. 175, 

caput, da CRFB/88, reproduzido fielmente no art. 58, inciso IV, c/c caput do art. 88, 

todos da Carta Magna Estadual, conforme as asserções jurídicas adiante delimitadas. 

             

III – DO SEGMENTO TEXTUAL “AUTORIZADO A CONCEDER, SOB O 

REGIME DE PERMISSÃO” E DA EXPRESSÃO “SEM NECESSIDADE 
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DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO” – TOPOGRAFICAMENTE 

INSERTOS NO ART. 1º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO 

DIPLOMA LEGISLATIVO – FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO ART. 88 DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - VÍCIO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 

 

Veja-se que a inconstitucionalidade de uma norma ou ato normativo, de 

acordo com os ensinamentos solidificados na perfeita doutrina pátria, pode ocorrer 

tanto pela violação substancial de preceitos da Lei Fundamental – inconstitucionalidade 

material ou nomoestática, quanta pela não observância de aspectos técnicos no devido 

processo legislativo do qual derivou sua formação – inconstitucionalidade formal, 

orgânica ou nomodinâmica11. Respaldando esta tese, revelam-se valiosos os 

ensinamentos do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal – STF: 

Costuma-se proceder à distinção entre inconstitucionalidade material e 
formal, tendo em vista a origem do defeito que macula o ato 
questionado. Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente 
considerado, independentemente de seu conteúdo, referindo-se, 
fundamentalmente, aos pressupostos e procedimentos relativos à sua 
formação. Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo 
do ato, originando-se de um conflito com princípios estabelecidos 
na Constituição.  

 

Nessa toada de pensamento, Segundo o magistério do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos12, as normas derivadas, ao serem criadas podem padecer da 

inconstitucionalidade material, que infringe o conteúdo da manifestação 

constituinte originária pelo desvio ou excesso do poder de legislar. Nesse caso, 

as consequências são danosas, porque a inconstitucionalidade repercute em toda a 

ordem jurídica, corrompendo a substância das normas supremas do Estado. 

Com efeito, um ato jurídico inconstitucional é aquele cujo conteúdo ou 

forma se contrapõe, de maneira expressa ou implícita, ao conteúdo do preceito 

constitucional, como o que ora combatemos.  

Partindo dessa premissa jurídica, percebe-se que o segmento textual 

“autorizado a conceder, sob o regime de permissão e a expressão “sem 

necessidade de procedimento licitatórios” topograficamente insertos no caput do 

art. 1º e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.169, de 03 de julho de 2014, editada 

                                                 
11

 http://ww3.lfg.com.br/artigo/20080604195014930_direito-constitucional_descubra-o-que-e-inconstitucionalidade-

nomodinamica-e-inconstitucionalidade-nomoestatica.html 
12

 Bulos, Uadi Lammêgo Bulos. – 7ª ed. rev. e atualizada – São Paulo: Saraiva, 2012. PG. 266. 

http://ww3.lfg.com.br/artigo/20080604195014930_direito-constitucional_descubra-o-que-e-inconstitucionalidade-nomodinamica-e-inconstitucionalidade-nomoestatica.html
http://ww3.lfg.com.br/artigo/20080604195014930_direito-constitucional_descubra-o-que-e-inconstitucionalidade-nomodinamica-e-inconstitucionalidade-nomoestatica.html
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pela Casa Legislativa de Gurupi-TO, padece de um vício de inconstitucionalidade 

material, por flagrante violação ao art. 58, inciso IV, c/c art. 88, caput, todos da 

Constituição do Estado do Tocantins: A propósito, confira-se: 

 
Art. 58. Além do previsto na Constituição Federal, compete aos Municípios: 
 
IV – dispor sobre os serviços funerários e os cemitérios, administrando 
aqueles que forem públicos, fiscalizando aqueles explorados por 
particulares mediante concessão pública. 58 com redação determinada pela 
Emenda Constitucional nº 07, de 15/12/1998. Inciso IV com redação 
determinada pela Emenda Constitucional nº 07, de 15/12/1998. 
 
Art. 88. Incumbe ao Estado e aos Municípios, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão, permissão ou autorização, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. 
 
§ 1º. As empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de 
serviços públicos sujeitam-se a permanente controle e fiscalização do 
Poder Público, cumprindo-lhes manter adequada execução do serviço e plena 
satisfação dos direitos dos usuários conforme as disposições em lei federal. 
Sem ênfases no original. 
 

Destarte, é sabido e, assim, doutrina o professor Hely Lopes Meirelles, 

em sua monumental obra de Direito Municipal Brasileiro – Malheiros Editores, 14ª 

Edição – Página 456, in verbis: 

 
“O serviço funerário é da competência municipal, por dizer respeito à 
atividade de precípuo interesse local, quais sejam, a confecção de caixões, a 
organização de velório, o transporte de cadáveres e a administração de 
cemitérios”. As três primeiras podem ser delegadas pela Municipalidade, 
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 ou entidades paraestatais. (...) 

 

Portanto, em se tratando de prestação de serviços públicos por 

particulares, é necessária a formalização do devido contrato administrativo, após 

licitação prévia, nos termos do que prescreve o caput do art. 37 e o caput do art. 175 

da Constituição da República Federativa do Brasil/88, reproduzido simetricamente no 

art. 58, inciso IV, c/c art. 88, caput, da Constituição do Estado do Tocantins, bem como 

das Leis nº. 8.666/93 e 8.987/95 e, em sendo assim, qualquer concessão ou permissão 

para sua exploração por particulares deve dar-se mediante licitação prévia. 

Diante deste contexto, a norma impugnada, consubstanciado na 

outorga dos serviços funerários ora em testilha, sem prévio procedimento 

licitatório, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade 

administrativa, porque não pode o município transferir o exercício dessa atividade 

pública sem a observância das exigências legais. 
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Nessa trilha de pensamento, insta enfatizar, que a Constituição Federal, 

em seu artigo 30, inciso VII, confere aos Municípios a competência para organizar e 

prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 

de interesse local. 

O Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 1221/RJ, já assentou o 

entendimento de que os serviços funerários são serviços públicos de interesse local. O 

Acórdão salientou que os serviços funerários se destinam a atender demandas 

imediatas dos munícipes, relacionadas à confecção de caixões, transporte de 

cadáveres, organização de velório e, nesta medida, a sua organização e prestação 

deve ficar a cargo do Município que, com efeito, é o ente político com capacidade de 

atender com maior celeridade às necessidades urgentes e cotidianas da população. 

Nesta medida, os serviços funerários, conforme a dicção constitucional, 

podem ser prestados diretamente pela Administração Municipal, ou por terceiros, 

mediante concessão ou permissão, sem prejuízo do procedimento licitatório. 

A exigência de concessão ou permissão decorre do dever de zelar pelos 

princípios que regem a Administração Pública, elencados no artigo 37, caput, 

da Constituição Federal, que estabelece: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998). Grifos nosso. 
 

Em consonância com tais princípios, a própria Constituição 

Federal determina, no caput do seu art. 175, reproduzida simetricamente no caput do 

art. 88 da Constituição do Estado do Tocantins, que a concessão ou permissão sempre 

devem ser precedidas de processo licitatório previsto em lei.  

A Constituição Federal e a Estadual, pois, não admitem nem toleram 

que se afastem, não importa o pretexto de que se lance mão, norma geral nacional cuja 

incidência conforma um núcleo de unidade do qual não podem fugir os ordenamentos 

jurídicos municipais, pois “no exercício de sua competência, os Municípios não 

podem se contrapor à legislação federal e estadual específica sobre a matéria, nem 

podem invadir a esfera de competência13 desses entes.” (Sem ênfase no original). 

                                                 
13

 Walber de Moura, Curso de Direito Constitucional, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 368-369 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637721/artigo-30-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10714141/inciso-vii-do-artigo-30-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/121113126/emenda-constitucional-19-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10659529/artigo-175-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Desse entendimento jurisprudencial perfilha os tribunais pátrios, dentre eles, TJSP, 

TJSC, TJGO e TJPR: 

EMENTA – TJSP - Apelação. Mandado de Segurança. Prestação de serviços 
funerários com exclusividade, sem licitação previa. Indeferimento inscrição 
em Cadastro de ISS. 1. Serviços funerários são serviços públicos de 
interesse local que podem ser delegados a terceiros, mediante permissão 
ou concessão, desde que precedida de PRÉVIA LICITAÇÃO. 2. Empresa 
que teve assegurado por lei municipal o direito de prestar com 
exclusividade os serviços funerários por tempo indeterminado, sem 
passar por licitação. Violação ao princípio da impessoalidade. (...). 
Recurso de ofício não provido.(TJ-SP - REEX: 00134585920108260576 SP 
0013458-59.2010.8.26.0576, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 
13/03/2014, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2014) 
EMENTA – TJSC - MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE 
CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ATIVIDADE, CONTUDO, AUTORIZADA A 
OUTRAS EMPRESAS E SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES 
DESTA CORTE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. APELO 
DESPROVIDO. "A prestação do serviço funerário pode ser concedida ou 
permitida a particulares, SEMPRE ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, por força do 
disposto no art. 175 da Constituição Federal. No entanto, existindo várias 
funerárias operando sem que tenha havido o prévio procedimento 
licitatório, torna-se ilegal o ato administrativo que anula o Alvará de Licença e 
Funcionamento de apenas uma delas" (TJSC, Apelação Cível em Mandado de 
Segurança n. 2002.012350-7, de Jaraguá do Sul, Relator Designado: Des. Luiz 
Cézar Medeiros, j. 31/07/2007). (TJ-SC - MS: 20120688753 SC 2012.068875-3 
(Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 26/01/2014, Primeira 
Câmara de Direito Público Julgado). 
EMENTA – TJGO - REMESSA OBRIGATÓRIA. AÇÃO POPULAR. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AUSÊNCIA DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO 
ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Tratando-se de prestação 
de serviços funerários por particulares é necessária a formalização do devido 
contrato administrativo, DEPOIS DE LICITAÇÃO PRÉVIA, em conformidade 
com o que estabelece o artigo 37, da Carga Magna, bem como das Leis nºs. 
8.666/93 e 8.987/95. 2 - O Município sucumbente é isento do pagamento de 
custas, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80. REMESSA OBRIGATÓRIA 
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.(TJGO, DUPLO GRAU DE 
JURISDICAO 255351-82.2003.8.09.0085, Rel. DES. ALAN S. DE SENA 
CONCEICAO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 25/04/2013, DJe 1303 de 
15/05/2013) 
EMENTA – TJPR - APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
DIREITO CONSTITUCIONAL - OUTORGA DE SERVIÇO PÚBLICO A 
PARTICULAR - ATIVIDADE FUNERÁRIA - CONCESSÃO DE ALVARÁ 
INDEPENDENTEMENTE DE LICITAÇÃO A OUTRAS EMPRESAS - 
IRREGULARIDADE - PLEITO COM BASE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 
IMPOSSIBILIDADE - CONDUTAS ILEGAIS NÃO SE PRESTAM A GERAR 
CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS 
ADMINISTRADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O serviço público de atividade 
funerária, conforme texto constitucional é atividade de competência 
privativa do Município, e que deve ser outorgado após realização do 
devido processo de licitação. (TJ-PR - AC: 7187117 PR 0718711-7, Relator: 
Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 29/03/2011, 4ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 614). 

 

Entretanto, patente à inconstitucionalidade da norma impugnada, 
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prescindindo de procedimento licitatório em evidente afronta a Constituição do Estado.  

Evidente, esse o quadro, que, sobre a inovação textual impugnada 

(Segmento textual “autorizado a conceder, sob o regime de permissão e a 

expressão “sem necessidade de procedimento licitatórios”), constante do caput do 

art. 1º e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.169, de 03 de julho de 2014, editada 

pela Casa Legislativa de Gurupi-TO, descompassar-se da norma-regra do caput do art. 

175 da Constituição da República Federativa do Brasil/88, reproduzida simetricamente 

no art. 58, inciso IV, c/c art. 88, caput, da Constituição do Estado do Tocantins, ela se 

mostra, concomitantemente, extravagante do círculo de competência legislativa 

desenhado pela Carta Magna estadual. 

 

IV - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO POSTULANTE PARA APRESENTAR 

ESTA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

O art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal/1988 

estabelece que a todos são assegurados, independentemente do pagamento de taxas, 

o direito de Petição aos Poderes Público em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder. É o direito que toda pessoa tem, perante a autoridade 

administrativa competente, de defender seus direitos ou noticiar ilegalidades ou abuso 

de autoridade pública. Nesse espectro jurisprudencial, veja-se o entendimento do STF: 

 

“O direito de petição, presente em todas as Constituições 
brasileiras, qualifica-se como importante prerrogativa de caráter 
democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional posto 
à disposição de qualquer interessado – mesmo daqueles 
destituídos de personalidade jurídica –, com a explícita finalidade 
de viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou 
valores revestidos tanto de natureza pessoal quanto de significação 
coletiva. Entidade sindical que pede ao PGR o ajuizamento de ação 
direta perante o STF. Provocatio ad agendum. Pleito que traduz o 
exercício concreto do direito de petição. Legitimidade desse 
comportamento.” (ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 
em 17-8-1995, Plenário, DJ de 8-9-1995.) 

 

Patente, por fim, que este subscritor é parte legítima para apresentar esta 

REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA com o propósito de provocar o Procurador 

Geral de Justiça do Estado do Tocantins-PGJ, resguardada a sua independência 

funcional, a aferir o cabimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da 

norma impugnada, pelos fatos e motivos delineados. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=ADI-MC&processo=1247&origem=IT&cod_classe=555
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V - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA LEGISLATIVA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO  

 

Segundo o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos14, a legitimidade 

passiva na ação direta de inconstitucionalidade genérica recai sobre o órgão ou 

autoridade do qual emanou o ato que se pretende impugnar. 

Por seu turno, o art. 6º c/c art. 10º, da Lei Federal nº 9868/99, aqui 

aplicado analogicamente, preconiza que o relator pedirá informações aos órgãos ou 

às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Aliais, 

observe-se: 

Art. 6
o
 O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais 

emanou a lei ou o ato normativo impugnado. 
Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será 
concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, 
observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades 
dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-
se no prazo de cinco dias. 

 

Nesse contexto, tendo em vista que a censurada Lei Municipal nº 2.169, 

de 03 de julho de 2014, emanou da Câmara Municipal de Gurupi-TO, ressoa 

inequívoca a sua legitimidade passiva, na esteira jurisprudencial do STF. 

 

EMENTA - STF: - DIREITO CONSTITUCIONAL. b) DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA "AD CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO 
R.I.S.T.F.). 2. Não colhe, igualmente, a alegação de ilegitimidade 
passiva "ad causam", pois a Câmara Distrital, como órgão, de que 
emanou o ato normativo impugnado, deve prestar informações no 
processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6 e 10 da Lei n 9.868, de 
10.11.1999 Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 
julgado em 01/02/2002, DJ 22-03-2002 PP-00029 EMENT VOL-02062-
01 PP-00167). Sem ênfases no original. 

 

 

VI – DO PEDIDO. 
 

Em face de todo o exposto, o representante em destaque, 

com espeque no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” c/c art. 125, § 2º, ambos da 

Constituição Federal, na forma do art. 49, § 4º, inciso IV, c/c art. 58, IV, c/c art. 88, 

todos da Constituição do Estado do Tocantins valendo-se ainda das disposições 

                                                 
14

 Bulos, Uadi Lammêgo Bulos. – 7ª ed. rev. e atualizada – São Paulo: Saraiva, 2012. PG. 289. 
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elencadas no art. 60, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 51, de 02 de janeiro 

de 2008, requer a Vossa Excelência que: 

a) Seja recebida e autuada a presente representação, 
prosseguindo o seu itinerário formal e regular, 
protagonizando os efeitos pretendidos pelo autor;  
 
b) Caso entenda pertinente, resguardada a independência 
funcional que lhe fora outorgada, seja promovido um juízo de 
admissibilidade desta representação, acolhendo-a e 
promovendo a deflagração da respectiva Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADI, perante o Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, com pedido de concessão 
de medida cautelar, mediante aplicação analógica do art. 10 
da Lei Federal nº 9.868/99, a fim de que seja declarada a 
inconstitucionalidade material do segmento textual 
“AUTORIZADO A CONCEDER, SOB O REGIME DE 
PERMISSÃO” E DA EXPRESSÃO “SEM NECESSIDADE 
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO” – topograficamente 
insertos no art. 1º e seu parágrafo único do referido diploma 
legislativo – flagrante violação ao art. 58, inciso IV c/c art. 
88 da Constituição do Estado do Tocantins – norma de 
observância obrigatória – Incidência do princípio da simetria 
constitucional. Violação aos princípios da impessoalidade e 
moralidade, extirpando-lhes do mundo jurídico, pelos fatos e 
motivos outrora consignados. 
 

Nesses Termos, 

Pede deferimento. 

 

Palmas-TO, 25 de maio de 2015. 

 

Jorgam de Oliveira Soares 
Representante/cidadão 


