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PARECER Nº1639/99 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 520/99. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antônio Goulart, que visa normatizar a cobrança 
dos serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo, de modo a que, não havendo 
disponibilidade de urnas funerárias de determinado tipo, o Serviço seja obrigado a fornecer uma de tipo 
imediatamente superior, pelo preço daquela inicialmente solicitada pelo munícipe. Estabelece, ainda, que 
os preços dos demais serviços correlatos deixam de ser proporcionais ao valor da urna entregue, devendo 
corresponder ao tipo de urna inicialmente escolhido. 
O Serviço Funerário do Município de São Paulo é uma autarquia, e como tal detém autonomia político-
administrativa. Diante dessa autonomia, incumbe à própria autarquia, ou à Prefeitura, no caso do Serviço 
Funerário, por expressa disposição da Lei n( 8.383/76 (arts. 2(, inciso XII, e 26, alínea "a") a fixação dos 
preços de seus serviços, sem ingerência, do Poder Legislativo. 
Entretanto, não é da fixação de preços que trata este projeto, mas da proteção dos interesses do 
consumidor, que não pode ser obrigado a adquirir algo diferente daquilo que pretendia por culpa do 
prestador do serviço. 
Todos os serviços de seputalmento no Município de São Paulo são de exclusiva competência da entidade 
autárquica Serviço Funerário do Município, que exerce, portanto, monopólio na prestação desses 
serviços. 
No exercício desse monopólio o Serviço deve disponibilizar diversos tipos de urnas funerárias, desde a 
mais básica, ou econômica, até as mais sofisticadas. No entanto, consoante indica a Justificativa que 
acompanha a propositura, a autarquia tem sido useira e vezeira em não contar com os modelos mais 
econômicos para oferecer aos que buscam seus serviços, obrigando-os a arcarem com uma despesa que 
não pretendiam. 
Ora, diante da característica monopolística dessa atividade, o consumidor fica totalmente sem opção de 
compra, agravado pela situação de imediatidade a que está sujeito. 
Nesse sentido, entendemos que a situação se caracteriza como verdadeira ofensa aos direitos do 
consumidor, encontrando, portanto, respaldo legal a iniciativa. 
Com efeito, nos termos do artigo 22 da Lei Federal n( 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 
Não se pode negar o caráter de essencialidade ao serviço de sepultamento, mormente em se tratando de 
serviço monopolizado pelo Poder Público Municipal. Logo, referidos serviços devem ser contínuos, 
porém não somente quanto ao seu fornecimento em tese, mas com relação ao oferecimento completo do 
serviço, inclusive no que diz respeito à oferta de urnas econômicas, de resto anunciadas pela autarquia 
como existentes. 
Dessa forma, não disponibilizando o Serviço Funerário as urnas econômicas, é justo que forneça àquele 
que pretender adquiri-las outro tipo de urna de qualidade superior, porém pelo valor daquela pretendida, 
já que o comprador não pode ser obrigado a comprar algo de preço superior por culpa do órgão que não 
colocou a sua disposição o artigo pretendido, embora o ofereça e anuncie. 
Nesse sentido o teor do artigo 35 do referido Código de Defesa do Consumidor, que dispõe, in verbis: 
"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 
II- aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e perdas e danos."  
Cumpre lembrar que, nos termos do artigo 165 da Lei Orgânica do Município, o Município deverá 
promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
Diante de todo o exposto, entendemos legal a presente propositura, que encontra amparo nos artigos 13, I; 
37, "caput", e 165, da Lei Orgânica do Município. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é dispensada a votação em 
Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento 
Interno desta Casa. 
PELA LEGALIDADE. 
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