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DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESF/RS ajuizou 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, afirmando que o 
Decreto Estadual nº 55.126/2020 declarou a situação de calamidade pública no Estado do Rio 
Grande do Sul, em decorrência dos fatos oriundos da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. Relatou que foram adotadas medidas de prevenção sem, contudo, regulamentar o 
funcionamento das empresas prestadoras de serviços de funeral. Explicou que, embora as 
empresas tomem todos os cuidados sanitários adotados na preparação das cerimônias, o 
ambiente envolto é de grande risco de transmissão do COVID-19 à familiares e amigos que 
comparecem aos velórios prestar as últimas homenagens ao falecido, porquanto o momento 
de consternação oferece o amparo na forma de abraços, cumprimentos, dentre outras formas 
de contato físico. Informou ainda que os colaboradores das empresas sindicalizadas estão com 
dificuldade de adquirir os equipamentos de proteção individual minimamente necessários 
para evitar o contágio, fato que contribui ainda mais à propagação da doença. Requereu a 
concessão de liminar para que sejam determinadas as seguintes medidas: “1) Limitar as 
cerimônias funerárias aos familiares (velórios), e sempre em número não superior a 10 (dez) 
pessoas, independente da causa morte, devendo ser realizadas exclusivamente no período 
diurno, com duração limitada ao máximo de 03 (três) horas com urna fechada, com ou sem 
visor, e, garantindo que o sepultamento se dê num lapso de tempo menor, evitando assim a 
propagação do COVID-19; 2) Falecidos em decorrência do COVID-19, ou suspeitos dessa 
infecção, sejam sepultadas imediatamente, tão logo liberado o corpo, sendo terminantemente 
proibida a realização de velórios, bem como a realização de serviços de somatoconservação e 
outras técnicas, ainda que estas representem meios de mitigar, conforme previsto no art. 10 da 
RDC-33 acima transcrita; 3) Óbitos ocorridos em unidades hospitalares após o fechamento 
dos cemitérios, devem permanecer nas unidades acondicionado em local e equipamento 
apropriado, ou serem direcionados ao SVO ou IML nos casos em que o médico não tenha 
elementos comprobatórios suficientes para atestar que se trata de morte natural, devendo a 
remoção ser garantida nas primeiras horas do dia imediatamente após o óbito, desde que o de 
cujus esteja acometido com COVID-19 ou com suspeita dessa contaminação; 4) Caso haja 
previsão contratual, as funerárias ficam desobrigadas a fornecer o transporte de familiares, 
parentes e ou amigos do falecido, em ônibus, vans ou qualquer outro meio de transporte que 
deveria ser fornecido pela empresa funerária, ficando essa prática por inteira responsabilidade 
dos enlutados; 5) Ficar vedado às funerárias levar para as cerimônias de despedida (velórios) 
quaisquer itens, dentre eles, mas não exclusivamente: bebedouros, cadeiras, vasilhames, 
barracas, alimentos, cafeteiras, etc., que incentive a aglomeração de pessoas e/ou 
compartilhamento de utensílios ou espaços, e 6) Assegurar aos prestadores de serviços 
funerários a prerrogativa de se abster de prestar o serviço que incorra na quebra de regras, 
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desobediência de decretos, circulares, resoluções e toda e qualquer previsão legal que impeça 
sua realização com base a contribuir para o cumprimento de todos os protocolos sanitários 
existentes ou que venham a ser publicados. Anexou documentos.

É o relatório.

Decido.

O período em que estamos vivendo é de crise. Não bastasse as condições 
precárias inerentes à condição de país em desenvolvimento, periférico, em que as prestações 
devidas pelo Estado estão longe de serem ao menos razoáveis, ainda há a pandemia mundial 
do coronavírus (COVID – 19) que deixou de ser uma ameaça para tornar-se uma realidade no 
Brasil, no Rio Grande do Sul e em muitos de nossos municípios. Não somente isso, parece 
muito próximo o risco de agravamento do problema, com possível aumento do número de 
contaminados e mortes.

Nesse contexto, é cientificamente recomendável a minimização dos efeitos 
através do isolamento social. As medidas de prevenção adotadas no combate ao novo 
coronavírus merecem a pormenorização das regras através do Judiciário, quando detectada a 
omissão do Estado à regulação adequada, tal como demonstrada no caso em comento.

As empresas prestadoras de serviços de funerária atendem a relevante 
compromisso social, de modo que o ambiente cercado às cerimônias fúnebres expõe não 
somente os seus trabalhadores, mas também os familiares e amigos da pessoa falecida. Esse 
grupo de pessoas acaba colocando em risco a saúde e a vida de outrem, bem como de todos 
aqueles que lhe são próximos, que lhe são mais caros, aqueles com quem convivem com mais 
frequência, sua família, marido, mulher, pais, filhos, avós, entre outros.

O isolamento social, quando não puder ser mantido, como na situação narrada, 
exige regramentos específicos que possam permitir a prevenção contra o vírus tanto para as 
pessoas que trabalham com serviços funerários quanto para os cidadãos que vão prantear seus 
mortos. Então, parece imperativa a regularização em face da omissão estatal, levando em 
conta a importância da cerimônia fúnebre e o risco de agravamento da pandemia.

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão previstos 
no art. 300, do CPC. São eles a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pelo que dito 
acima está a demonstração do primeiro desses requisitos.

O segundo requisito, o perigo de dano, também está presente. A ausência de 
regulamentação adequada atenta contra a saúde e a vida desse grupo de pessoas 
(trabalhadores, colaboradores, familiares, amigos, entre outros), ampliando os números de 
casos, tudo o que as diretrizes científicas atuais não recomendam. De modo especial, o perigo 
é agravado quando não há a prevenção da propagação do vírus nas dependências que 
circundam os eventos funerários, onde o fluxo de pessoas muitas vezes é intenso.

Ante o exposto, defiro liminarmente o pedido de tutela provisória de urgência, 
sem prejuízo de eventual modificação, em caso de regulação adequada, para que sejam 
observadas as seguintes determinações:
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1) Limitar as cerimônias funerárias aos familiares (velórios), e sempre em 
número não superior a 10 (dez) pessoas, independente da causa morte, devendo ser realizadas 
exclusivamente no período diurno, com duração limitada ao máximo de 03 (três) horas com 
urna fechada, com ou sem visor, e, garantindo que o sepultamento se dê num lapso de tempo 
menor, evitando assim a propagação do COVID-19; 2) Falecidos em decorrência do COVID-
19, ou suspeitos dessa infecção, sejam sepultadas imediatamente, tão logo liberado o corpo, 
sendo terminantemente proibida a realização de velórios, bem como a realização de serviços 
de somatoconservação e outras técnicas, ainda que estas representem meios de mitigar, 
conforme previsto no art. 10 da RDC-3; 3) Óbitos ocorridos em unidades hospitalares após o 
fechamento dos cemitérios, devem permanecer nas unidades acondicionado em local e 
equipamento apropriado, ou serem direcionados ao SVO ou IML nos casos em que o médico 
não tenha elementos comprobatórios suficientes para atestar que se trata de morte natural, 
devendo a remoção ser garantida nas primeiras horas do dia imediatamente após o óbito, 
desde que o de cujus esteja acometido com COVID-19 ou com suspeita dessa contaminação; 
4) Caso haja previsão contratual, as funerárias ficam desobrigadas a fornecer o transporte de 
familiares, parentes e ou amigos do falecido, em ônibus, vans ou qualquer outro meio de 
transporte que deveria ser fornecido pela empresa funerária, ficando essa prática por inteira 
responsabilidade dos enlutados; 5) Ficar vedado às funerárias levar para as cerimônias de 
despedida (velórios) quaisquer itens, dentre eles, mas não exclusivamente: bebedouros, 
cadeiras, vasilhames, barracas, alimentos, cafeteiras, etc., que incentive a aglomeração de 
pessoas e/ou compartilhamento de utensílios ou espaços.

Por ora, não é deferido o pedido para assegurar aos prestadores de serviços 
funerários a prerrogativa de se abster de prestar o serviço, porquanto a pretensão demanda 
análise casuística.

Cite-se.

Com a resposta, dê-se vista para réplica.

Intime-se.
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