
 

 

 

 

Decreto nº 39.094 de 12/08/2014 

 

Institui o Regulamento Cemiterial e Funerário do Município do Rio de Janeiro, 

mediante disciplina da legislação local acerca dos cemitérios e da execução 

dos serviços funerários da Cidade e dá outras providências. 

O Prefeito do Município do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 107, incisos IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do Município 

do Rio de Janeiro, este acrescentado pela Emenda nº 23, de 8 de novembro de 

2011, 

 

Considerando a necessidade de organização e aprimoramento da 

administração dos cemitérios e dos serviços funerários prestados no âmbito do 

Município do Rio de Janeiro, cuja principal lei de regência - o Decreto-Lei nº 88, 

de 07 de agosto de 1969 - remonta à época em que o ente equivalia ao antigo 

Estado da Guanabara, 

 

Considerando a fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de 

Janeiro, voltando este Município do Rio de Janeiro à condição de Capital, 

conforme artigo 8º da Lei Federal Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, 

o que provocou a recepção do referido decreto-lei estadual como lei ordinária 

municipal, 

 

Considerando a necessidade de leitura do Decreto-Lei nº 88, de 07 de agosto 

de 1969, à luz da Constituição da República, da Lei Orgânica deste Município, 

das normas gerais relativas à concessão e permissão de serviços públicos e 

dos diplomas legais locais que lhe são supervenientes, 

 

Considerando o excessivo número de normas administrativas que atualmente 

regulamentam a administração dos cemitérios e as atividades funerárias, 

circunstância que cria um ambiente de incerteza para administradores, 

concessionários, permissionários e usuários, 

 



Considerando a necessidade iminente de ampliação da oferta dos serviços 

cemiteriais hoje oferecidos à população, garantindo-se ainda a sua qualidade e 

adaptação às exigências ambientais e de saúde pública, tendo como vetor o 

princípio da sustentabilidade, 

 

Considerando que, no caso dos cemitérios públicos, o Ente Público é o titular 

da propriedade (sepulcro), cujo atributo do uso passa a ser concedido ao 

delegatário do serviço, porquanto a concessão de uso do imóvel público seja 

instrumental à concessão dos serviços cemiteriais e dos funerários a eles 

correlatos, 

 

Considerando que a constituição de "direitos sobre sepulcro", nas relações 

jurídicas havidas entre concessionários e permissionários de serviços públicos 

cemiteriais e respectivos usuários, rege-se pelo direito privado, mas deve 

merecer a regulação e a fiscalização devidas por parte do ente delegante; 

 

Considerando, por outro lado, que o regime jurídico de direito privado que 

disciplina os direitos pessoais e reais deve ser obtemperado pela circunstância 

de o sepulcro ser bem público de uso especial (artigo 98, inciso II, do Código 

Civil), cuja destinação não pode ser desvirtuada, 

 

Considerando, outrossim, a possibilidade de regulamentação específica da lei 

municipal de concessões e permissões - a Lei Complementar Municipal nº 37, 

de 14 de julho de 1998 - para os serviços cemiteriais e funerários, de 

competência desta Municipalidade, conforme previsão constitucional e 

orgânica, 

 

Considerando a laicidade do Estado e o respeito à dignidade da pessoa 

humana, viva ou morta, que vedam a criação de restrições ao sepultamento 

com fundamento em crença religiosa ou discriminação fundada em raça, sexo, 

cor, trabalho ou convicções políticas, como as que existiram no passado, em 

relação, por exemplo, aos escravos, 

 

Considerando o direito fundamental à morte digna e a necessidade - após anos 

de utilização de covas rasas - da respectiva substituição por jazigos, neste 

caso, ditos "sociais" e, por fim, 

Decreta: 

 



TÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Fica instituído o Regulamento Cemiterial e Funerário do Município do 

Rio de Janeiro, mediante disciplina da legislação local acerca da construção, 

do funcionamento, da utilização, da administração, da delegação e regulação 

dos serviços e da fiscalização dos cemitérios públicos e privados, bem como da 

execução dos serviços funerários no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 

 

§ 1º Este Regulamento diz respeito somente aos cemitérios destinados ao 

sepultamento de corpo cadavérico humano. 

 

§ 2º Inclui-se na regulamentação dos serviços funerários municipais a disciplina 

do funcionamento dos crematórios, das agências funerárias e das casas de 

artigos funerários. 

 

Art. 2º É vedado criar restrições ao sepultamento com fundamento em 

crença religiosa ou discriminação fundada em raça, sexo, cor, trabalho ou 

convicções políticas, ressalvado o disposto no artigo 8º, § 4º, deste 

Regulamento. 

 

Art. 3º Nos cemitérios não se permitirá a perturbação da ordem e 

tranquilidade, o desrespeito aos sentimentos alheios e a convicções 

religiosas ou qualquer outro comportamento ou ato que fira os princípios 

éticos e atente contra os costumes e a dor alheia. 

 


