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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
MATA. NORMATIVA QUE DISPÕE SOBRE O SERVIÇO 
FUNERÁRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL. INICIATIVA DO PODER 
EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO 
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. IMPROCEDENTE A 
ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
NÃO DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO. CONCESSÃO DE 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 
FUNERÁRIAS, NO SEU TERRITÓRIO, A RAZÃO DE UMA A 
CADA OITO MIL HABITANTES. CONSTATADO VÍCIO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, 
LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. SERVIÇO 
PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCESSO 
LICITATÓRIO.  
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. 

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 

ÓRGÃO ESPECIAL 

Nº 70055872238 (N° CNJ: 0311850-
17.2013.8.21.7000) 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

PREFEITO MUNICIPAL DE MATA  
 

PROPONENTE 

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO 
DE MATA  
 

REQUERIDO 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO  
 

INTERESSADO 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar procedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

Custas na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DESEMBARGADORES MARCELO BANDEIRA PEREIRA 

(PRESIDENTE), ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, NEWTON 

BRASIL DE LEÃO, SYLVIO BAPTISTA NETO, RUI PORTANOVA, 

FRANCISCO JOSÉ MOESCH, IVAN LEOMAR BRUXEL, NELSON 

ANTONIO MONTEIRO PACHECO, IRINEU MARIANI, SÉRGIO 

FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, AYMORÉ ROQUE POTTES 

DE MELLO, GUINTHER SPODE, ORLANDO HEEMANN JÚNIOR, LUÍS 

AUGUSTO COELHO BRAGA, ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO, 

CARLOS CINI MARCHIONATTI, CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, 

ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS, JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, 

TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS E EDUARDO UHLEIN. 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2014. 

 
 

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA,  
Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA (RELATOR) 

Tem-se ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito Municipal 

de Mata, objetivando a retirada do ordenamento jurídico local da Lei Municipal n.º 1.329, de 

06 de novembro de 2007, da mesma comuna, que dispõe sobre o serviço funerário no 

Município e dá outras providências. 

 

Alega o proponente (fls. 02/05) que a referida lei, ao determinar que o 

Município somente poderá conceder alvará de localização para estabelecimento de 

funerárias, no seu território, a razão de um a cada oito mil habitantes, desrespeitou o disposto 

no art. 19 da Constituição Estadual. Sustenta que Mata é um Município pequeno, que 
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enfrenta dificuldades financeiras, em função dos parcos recursos, não havendo justificativa 

para que a instalação dos estabelecimentos comerciais encontre grandes obstáculos. Refere, 

ainda, que não foi realizado o devido processo licitatório. Juntou os documentos, fls. 06/19. 

 

A liminar foi indeferida (fls. 24/25); conforme a certidão de fl. 39, decorreu o 

prazo legal sem que fosse interposto recurso da decisão. 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Mata, por sua assessora jurídica, 

defendeu a tempestividade das suas informações (fls. 43/49). Argumentando que a Câmara 

Municipal de Mata consta, equivocadamente, no pólo passivo da relação processual, pois o 

projeto de lei que originou a norma ora impugnada, em que pese ter sido aprovado pelo 

Poder Legislativo Municipal, teve seu nascedouro no Executivo, e os edis são invioláveis em 

razão dos seus votos. No mérito, argumenta que o requerente não trouxe os motivos pelos 

quais a lei  é inconstitucional, limitando-se a mencionar os princípios da livre concorrência e 

da livre iniciativa, bem como o fato de não ter sido providenciado o devido processo licitatório. 

Assevera que, durante a tramitação do processo legislativo, foi exarado parecer por parte da 

assessoria jurídica da Casa Legislativa, no sentido de que se tratava de matéria com 

adequação aos ditames constitucionais. Referiu não ser o caso de deferimento do pleito 

liminar. Juntou os documentos, fls. 50/51.  

 

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou a defesa da norma, com base no 

art. 95, par. 4º, da Constituição Estadual, e na parte final do art. 213, par.2º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Argui não haver 

irregularidade na representação processual do requerente, uma vez que, muito embora o 

Prefeito detenha capacidade postulatória plena para o ajuizamento deste tipo de ação, pode 

ele optar por delegar essa atribuição a advogado com poderes especiais no caso em tela, 

contudo, embora a ação tenha sido proposta pelo Prefeito Municipal, o mesmo não assinou a 

exordial. Quem o fez foi o mandatário, entretanto, sem estar regularmente constituído. [...] No 
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instrumento de mandato acostado, observa-se que o outorgante é o Município de Mata e não 

o Prefeito. Por fim, postulou a extinção do feito, sem resolução do mérito, forte no art. 267, 

inc. IV, CPC. 

 

O Ministério Público exarou Parecer pela procedência do pedido.  

 

É o relatório. 

 

V O T O S  

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA (RELATOR) 

Em relação à prefacial de extinção do feito sem julgamento do mérito, em 

razão de irregularidade de representação processual, arguida pelo Estado, tem-se que, de 

fato, existe dito defeito, entretanto, em nome do princípio da economia processual, não há 

razão para a sua extinção. 

 

A despeito de consabido, que o Prefeito Municipal, assim como as demais 

autoridades listadas no par. 2º do art. 95 da Constituição Estadual, desfruta de capacidade 

processual plena para, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, praticar atos 

privativos de advogado. Ou seja, pode o Prefeito assinar a inicial, pois legitimado, sendo 

dispensado o instrumento procuratório. 

 

Entretanto, optando o Chefe do Executivo Municipal de Mata, por outorgar 

procuração para que advogado ingressasse com a ação direta de inconstitucionalidade, o 

correto é, de fato, o Chefe do Poder Executivo, como outorgante e não a pessoa jurídica de 

direito público - Município de Mata, como consta no instrumento da fl. 06, vitr aos autos. 
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Tal defeito, entretanto, não tem o condão de contaminar a regularidade da 

representação, de molde a justificar a extinção do feito sem julgamento de mérito. 

 

A questão deve ser sanada pela intimação do requerente para que 

regularize sua representação processual, nos termos do art. 13 do CPC1.Outro não é o 

entendimento dessa Corte de Justiça, em caso similar: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE 
TAPES QUE OUTORGOU PROCURAÇÃO AO ADVOGADO 
SIGNATÁRIO DA INICIAL DA AÇÃO PROPOSTA EM NOME DO 
PREFEITO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO - 
CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SER SANADA A 
FALHA - OMISSÃO DO PROPONENTE. Processo extinto. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70008319543, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos Branco Cardoso, 
Julgado em 09/05/2005) 

 

Ainda, embora não tenha sido levantado, importa consignar que, no  

instrumento procuratório, constatou-se outro vício: o instrumento de mandato judicial não 

atribuiu poderes específicos ao procurador, para propositura da presente ação direta de 

inconstitucionalidade, uma vez que não elenca a normativa atacada. Nesse sentido já se 

manifestou o STF, v.g.: 

 
QUESTÃO DE ORDEM- AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. É de exigir-se, em ação direta de 
inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de 
instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com 
poderes específicos para atacar a norma impugnada. (STF - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno ADI 2.187-QO/BA, Rel. Min. OCTAVIO 
GALLOTTI – Julgado em 24/05/2000, DJ 12-12 2009 PP 00062 
EMENT VOL – 02136-01 PP 00083) 

 
 Aqui também deverá a parte regularizar o feito. 

 

                                            
1 Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o 

juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. 
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Quanto à alegação de que a Câmara Municipal de Mata não poderia 

constar no polo passivo da presente demanda, não há razão jurídica para ser acolhida. 

 

Diz a Câmara Municipal de Mata que: 

 
Tendo em vista que a lei referida nessa ação teve todo seu trâmite 
legal, pois foi de iniciativa do Prefeito Municipal e foi encaminhada 
para votação no plenário, ainda, conforme artigo 41 da mesma Lei, 
os vereadores são invioláveis por seus votos e opiniões no 
exercício do mandato, portanto podendo votar um projeto de lei 
com livre espontânea opinião. 

Então, não há o que se falar em legitimidade passiva da Câmara 
Municipal de Vereadores. 

 

As ações diretas de inconstitucionalidade possuem, por excelência, 

natureza objetiva, portanto, não contam com partes, propriamente. 

 

 O foco da ação direta é extirpar do ordenamento jurídico lei ou ato 

normativo contrário aos ditames constitucionais. Como ensina Vasco Della Giustina2: o 

processo de ação declaratória de inconstitucionalidade, segundo a melhor doutrina, tem 

natureza jurídica eminentemente objetiva, formal, sem partes e sem contraditório. 

 

Relativamente ao mérito, merece acolhida o pedido vertido na inicial, pois 

há desarmonia entre o texto da Lei Municipal n.º 1.329/2007 e as normas constitucionais 

pertinentes. 

 

Um dos corolários da autonomia municipal é a competência disposta no 

art. 30, inc. I, da Constituição Federal3, para legislar em matéria de interesse local, 

                                            
2 Controle de Constitucionalidade das Leis: Ação Direta de Inconstitucionalidade: Tribunal de Justiça 

e Município: doutrina e jurisprudência – 2.ed., ver. e atualiz. Porto Alegre: Livraria do Advogado.Ed. 

2006. p. 87. 

3 Art. 30. Compete aos Municípios: 
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caracterizado pela predominância do interesse do Município em relação ao do Estado e da 

União.  

 

A autonomia dos entes federados não é absoluta, sendo que, aos 

Estados-membros incumbe observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 

aos Municípios incumbe observar tanto os princípios estabelecidos na Carta Federal quanto 

na Constituição Estadual (art. 8º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul). A simetria 

é inafastável, pois se a unidade política, que é o Estado, não pode conflitar com o 

ordenamento jurídico fundamental, idêntico procedimento é exigível dos Municípios quanto 

aos princípios consagrados em ambas as Constituições. 

 

Não há dúvida, in casu, de que a regulamentação das funerárias no 

âmbito do Município de Mata é matéria de interesse local, competindo ao próprio ente a sua 

regulamentação. O que aqui se está a discutir, todavia, não é a competência do Município 

para legislar sobre a matéria, mas a inobservância aos princípios da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência ao fazê-lo. 

 

A restrição de aumento de empresas de serviços funerários se mostra em 

desarmonia com o ditame constitucional da razoabilidade, contido no caput do art. 194 da 

Carta Estadual. Desproporcional que, ausente justificativa razoável para tanto, o Município de 

Mata estabeleça limites à expedição de alvará de funcionamento de estabelecimento 

funerário, a ser concedido na razão de um para cada oito mil habitantes (art. 10 da Lei 

Municipal n.º 1.329/2007), pois, de acordo com consulta à página da FAMURS5, tendo como 

base os dados do ano de 2010, o referido ente municipal possui um contingente populacional 

                                                                                                                            
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

4 Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios, 
visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, 
observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da 
participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte: (...). 
5 http://ww2.famurs.com.br/extratomunicipio2011/ 
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de quatorze mil, trezentos e oitenta habitantes; nessa linha de raciocínio, poderia ter 

estabelecida apenas uma funerária, fato que, por impedir a concorrência comercial, fere, 

também, ao princípio constitucional da livre iniciativa. 

 

A ordem constitucional brasileira estabelece um modelo econômico 

baseado na liberdade de iniciativa, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, sem exclusões nem discriminações. 

 

O princípio constitucional da livre iniciativa, expresso no caput do art. 1706 

da Carta Federal e, simetricamente, no art. 157, caput e inc. V7, da Constituição Estadual, é 

considerado fundamento da ordem econômica e atribui à iniciativa privada o papel primordial 

na produção ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre a qual se constrói 

a ordem econômica, cabendo ao Estado apenas função supletiva, pois a Constituição Federal 

determina que a ele cabe a exploração direta da atividade econômica quando necessária à 

segurança nacional ou relevante interesse econômico. 

 

Esse, aliás, é o entendimento do Pleno deste Tribunal de Justiça: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO DE LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE SERVIÇO 
FUNERÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA COM ORIGEM 
NA CÂMARA DE VEREADORES. É reservada à iniciativa do 
Executivo regulação sobre serviço funerário no âmbito municipal. 
Ofensa aos princípio da independência e harmonia dos Poderes. 
Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Flagrável, também, 
conforme precedentes desta Corte, vício substancial, por afetado 
princípio como o da concorrência livre. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 

                                            
6 Art. 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, observados os seguintes princípios: 
(...). 
7 Art. 157 - Na organização de sua economia, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, o 
Estado zelará pelos seguintes princípios: 
(...); 
V - convivência da livre concorrência com a economia estatal; 
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70007460249, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior, Julgado em 30/08/2004) 

 

Assim, embora admissível e conveniente que os municípios legislem 

acerca de serviços funerários, podem fazê-lo somente no que concerne aos requisitos 

referentes ao interesse local municipal, autorizados pelo art.30, inc. I, da Constituição 

Federal8.  

 

No  art. 1749, a Constituição Pátria dispõe que o Estado tem a função de 

agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento de acordo com a lei, buscando evitar irregularidades. Como se 

percebe, a Constituição não coíbe o intervencionismo estatal na produção ou circulação de 

bens ou serviços, mas assegura e estimula o acesso à livre concorrência por meio de ações 

fundadas na legislação, prestigiando o reconhecimento de um direito titularizado por todos, 

que é o de explorar as atividades empresariais. Tal direito contrapõe-se ao próprio Estado, 

que somente pode ingerir-se na economia dentro dos limites constitucionalmente definidos.  

 

Em razão do explanado, merece ser provida a pretensão vertida na  

inicial, pois padece de vício material de inconstitucionalidade o texto da Lei Municipal n.º 

1.329, de 06 de novembro de 2007, de Mata, que dispõe sobre o serviço funerário no 

município e dá outras providências. 

 

Assim, julga-se procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da 

Lei Municipal n.º 1.329, de 06 de novembro de 2007, de Mata. 

 

                                            
8 Artigo 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local. 

9 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 
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DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI (REVISOR) - De acordo com o 

Relator. 

 

TODOS OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO 

COM O RELATOR.  

 

DES. MARCELO BANDEIRA PEREIRA - Presidente - Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 70055872238, Comarca de Porto Alegre: "À 

UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE." 


