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DECRETO MUNICIPAL Nº 76/2021, DE 23 DE JULHO DE 2021.  

Declara Utilidade Pública para fins de Desapropriação 
de Pleno Domínio de Imóvel Limítrofe ao Cemitério do 
Velame situado no Município De Seabra-Bahia. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA – BAHIA, no uso de suas atribuições e 

constituições legais, com fulcro nos artigos 19, XXIX e 92, XXXI, ambos da Lei Orgânica do 

Município de Seabra-Bahia e de acordo com o que lhe faculta o art. 5º, alíneas “m” do Decreto-

Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e,  

CONSIDERANDO a concepção da tutela do Estado sobre os direitos da personalidade 

dos mortos, positivado pela ideia da proteção à dignidade da pessoa humana enquanto princípio 

basilar para o Estado Democrático de Direito. 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou a suma importância da 

proteção dos direitos a personalidade, em decorrência do art. 5ᵒ, caput da Magna Carta, que 

abrange os direitos fundamentais inerentes à pessoa natural. 

CONSIDERANDO que o direito brasileiro garante o “jus sepulchri”, isto é, o direito de 

sepultar, ser sepultado e permanecer sepulto, enquanto um dever moral, no que diz respeito à 

elaboração do luto perante a família e sociedade.

CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico brasileiro eleva a importância da 

dignidade da pessoa humana acima de todos os outros bens e valores jurídicos, primando pela 

manutenção do direito da personalidade do morto, que reflete diretamente no bem estar e na 

dignidade de seus familiares que permanecem em vida. 
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CONSIDERANDO o direito à memória e da inviolabilidade dos túmulos também 

consagrados pelo ordenamento brasileiro e atrelados à dignidade humana para atingir não só o 

mundo das pessoas fisicamente vivas, como também, a dignidade de pessoas que já morreram, 

conservando sua imagem, intimidade e privacidade ao corpo do morto, delegando a seus 

familiares a possibilidade de reivindicar por possíveis lesões ao direito tutelado. 

CONSIDERANDO que a morte constitui um fato jurídico que causa reflexos na esfera 

jurídica, independente, da proteção conferida aos direitos da personalidade dos mortos, que e trata 

de tema bastante sensível à racionalidade humana. 

CONSIDERANDO que a natureza jurídica dos cemitérios é de direito público, e que 

incumbe ao Estado tutelar sua proteção e conservação, assim como dos direitos inerentes aos 

mortos e reflexamente aos seus familiares. 

CONSIDERANDO a identificação por esta Municipalidade da superlotação ocorrida no 

cemitério público do Velame, e que a declaração de utilidade pública das áreas contíguas, assim 

como a própria desapropriação constitui instrumento administrativo hábil à garantia da tutela do 

Estado sobre os direitos da personalidade dos mortos e à memória e honra pelos familiares;  

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por ser 

necessário a continuidade dos serviços de atendimento hospitalar gratuito, a ser efetivada pelo 

Município de Seabra-Ba, o imóvel assim descrito: terreno com área total de 1.685,59 m² (mil 

seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta enove centavos), estando o imóvel limítrofe ao 

cemitério do Velame, com os limites definidos pelos termos do memorial descritivo (ANEXO I) 

e planta do imóvel georreferenciada (ANEXO II): 
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Art. 2º - Fica o Município de Seabra-Bahia, autorizado a emitir na posse do referido 

imóvel descrito nos ANEXOS I e II do presente Decreto, assim como a proceder todos os atos 

necessários ao cumprimento do interesse de utilidade pública. 

 

Art. 3º. O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à municipalidade garantir os 

direitos da personalidade dos “de cujus”, a dignidade da pessoa humana enquanto princípio 

basilar doestado Democrático de Direito e o direito de sepultar, ser sepultado e permanecer 

sepulto, enquanto um dever moral, no que diz respeito à elaboração do luto perante a família e 

sociedade. 

Art. 4º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação 

orçamentária prevista no orçamento do Município e serão pagas com prévia e justa indenização 

em dinheiro, nos termos do art. 32 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 23 de julho de 2021.  

__________________________________________ 
Fábio Miranda de Oliveira 

Prefeito de Seabra-BA
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