
1

Os Grandes Temas do 
Municipalismo

O Princípio da Subsidiariedade
Volume IV

Organização:
Ricardo Hermany, Filipe Madsen Etges, Guilherme Estima 

Giacobbo e Cynthia Gruendling Juruena.

Porto Alegre
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

2017



2

MESA DIRETORA

Composição da Mesa Diretora 2017

Presidente: Dep. Edegar Pretto

1º Vice-Presidente: Dep. Liziane Bayer

2º Vice-Presidente: Dep. Frederico Antunes

1º Secretário: Dep. Juliana Brizola

2º Secretário: Dep. Juvir Costella

3º Secretário: Dep. Maurício Dziedricki

4º Secretário: Dep. Adilson Troca

1º Suplente de Secretário: Dep. Valdeci Oliveira
2º Suplente de Secretário: Dep. Juliano Roso

3º Suplente de Secretário: Dep. Bombeiro Bianchini
4º Suplente de Secretário: Dep. Missionário Volnei



3

Composição da Comissão de Assuntos Municipais:

Presidente: Dep. Eduardo Loureiro – PDT

Vice-Presidente: Dep. Missionário Volnei-PR

TITULARES

Dep. Adolfo Brito - PP
Dep. Eduardo Loureiro - PDT
Dep. Jéferson Fernandes - PT
Dep. Juliano Roso - PCdoB

Dep. Missionário Volnei - PR
Dep. Pedro Pereira - PSDB
Dep. Pedro Ruas - PSOL

Dep. Regina Becker Fortunati - REDE
Dep. Ronaldo Santini - PTB

Dep. Sérgio Peres - PR
Dep. Tarcísio Zimmermann - PT
Dep. Vilmar Zanchin - PMDB

SUPLENTES

Dep. Adão Villaverde - PT
Dep. Aloísio Classmann - PTB
Dep. Álvaro Boessio - PMDB
Dep. Gilmar Sossella - PDT

Dep. João Fischer - PP
Dep. Manuela D´Avila - PCdoB

Dep. Valdeci Oliveira - PT
Dep. Zilá Breitenbach - PSDB



4

Organização: 

Ricardo Hermany, Filipe Madsen Etges, 
Guilherme Estima Giacobbo e Cynthia Gruendling Juruena.

FICHA CATALOGRÁFICA

Diagramação: Cielito Rebelatto Junior 

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte (CIP – Brasil)

G752 

Os grandes temas do municipalismo : o princípio da subsidiariedade / organização: 
Ricardo Hermany ... [et al.]. – Porto Alegre : Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul, 2017. -- v. 4 ; 96 p. : il.

ISBN: 978-85-66054-41-5

1. Administração municipal. 2. Princípio da subsidiariedade. 3. Participação popu-
lar. I. Hermany, Ricardo.

 CDU 352

CDU: edição média em língua portuguesa
Biblioteca Borges de Medeiros – Bibliotecária: Júlia Wiener – CRB-10/1699



5

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO
Ricardo Hermany ............................................................................................................07 

O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E A LEI DA POLÍTICA NACIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ANÁLISE DOS REFLEXOS NOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS
Ricardo Hermany e Daniela Arguilar Camargo ...............................................................09

A CORREÇÃO DE LIMITES TERRITORIAIS MUNICIPAIS: UM OLHAR SOB O 
PRINCÍPIO DA SUBSIARIEDADE. 
Filipe Madsen Etges e Lázaro Cardoso Pereira ...............................................................18

AUDIÊNCIA PÚBLICA ENQUANTO INSTRUMENTO DA DEMOCRACIA 
ADMINISTRATIVA: POR UMA A (RE)QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO NO ESPAÇO LOCAL.
Guilherme Estima Giacobbo e Jonas Caron .....................................................................27

A NECESSÁRIA TRANSPARÊNCIA PARA A INTERLOCUÇÃO ENTRE A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS CIDADÃOS NA ESFERA LOCAL
Cynthia Gruendling Juruena e Isabelle Pinto Antonello ..................................................37

O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO APORTE AO PODER LOCAL NO 
ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO 
Claridê Chitolina Taffarel .................................................................................................46

A SUBSIDARIEDADE E A DEMOCRACIA LOCAL PARA UMA REDEFINIÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA.
Fábio Gonhi Santana ........................................................................................................55

A INFLUÊNCIA DA BUROCRACIA NAS RELAÇÕES CORRUPTIVAS E A 
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NESSE COMBATE: A TRANSPARÊNCIA 
E ACESSIBILIDADE DE CONTROLE POR PARTE DOS ATORES SOCIAIS 
ENQUANTO CONDIÇÃO PARA UMA DEMOCRACIA MUNICIPAL
Luiz Felipe Nunes e Marcio Assis Patussi ........................................................................64

A SUBSIDIARIEDADE MUNICIPAL FRENTE A DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 
DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS 
Rafael Verdum Cardoso Figueiró e Tiago Luiz Cruz Soares ............................................74

APLICAÇÕES CONCRETAS DA SUBSDIARIEDADE E O DIREITO URBANÍSTICO
Fábio Scopel Vanin ..........................................................................................................84



6

PALAVRA DO PRESIDENTE

A experiência de presidir a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia 
Legislativa tem sido gratificante e desafiadora. Nestes três anos à frente dos trabalhos, 
realizamos audiências públicas e reuniões ordinárias sobre temas fundamentais e 
estratégicos para o desenvolvimento dos municípios. 

Em meio à todos essas temas que afetam diretamente a vida da pessoas na 
municipalidade, também trabalhamos intensamente uma questão central em que todas 
as demais estão relacionadas: o Pacto Federativo. Passadas quase três décadas da 
descentralizadora Constituinte Cidadã, está caindo de maduro rediscutir o acordo 
federativo vigente. Se por um lado a Carta Magna determinou a transferência de 
responsabilidades e recursos para Estados e municípios, democratizando o serviço 
público e favorecendo a participação da sociedade, por outro lado criou um paradoxo 
cruel. É inconcebível que as prefeituras recebam cada vez mais encargos sem o devido 
aporte, quando é notória a concentração dos recursos na União, ente federativo que 
abocanha mais de 57,4% do montante arrecadado, ficando 24,3% para os Estados e 
apenas 18,3% às municipalidades. 

Os valores repassados são absolutamente insuficientes para os gestores 
municipais gerirem a máquina pública com zelo e eficiência, conforme preconizam 
os princípios da administração pública. Dados do IBGE atestam que mais de 45% 
dos 5.570 municípios dependem quase que exclusivamente dos repasses financeiros 
da União por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), composto pela 
arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). 
Se em 1988 esses repasses somavam 80% do bolo, hoje não chegam a 40%. 

Essa drástica inversão tem produzido efeitos devastadores nas contas das 
prefeituras, inviabilizando a recuperação da sua capacidade de investimento. Não há 
dúvida de que o ponto crucial nas pautas municipalistas, e principal nó a ser desatado 
na almejada revisão do acordo federativo, é a questão distributiva dos recursos. Com 
esse modelo, o número de municípios com déficit em caixa vai continuar aumentando. 
E as justas e necessárias demandas que batem à porta dos prefeitos continuarão sem 
atendimento.

Deputado Eduardo Loureiro,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
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APRESENTAÇÃO

O presente livro, desenvolvido pelos integrantes do grupo de pesquisa 
“Gestão Local e Políticas Públicas”, do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com o apoio da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, aborda uma temática muito pertinente, que é acerca de uma 
maior aproximação do Poder Público municipal com a sociedade.

Neste sentido, a presente obra conta com diversos capítulos - redigidos 
por graduandos, mestrandos, mestres e doutorandos - que permeiam variadas 
temáticas, mas todas elas atreladas ao princípio da subsidiariedade e à importância do 
empoderamento do cidadão a partir do espaço local.

O primeiro capítulo, desenvolvido pelo signatário e por Daniela Arguilar 
Camargo aborda o tema da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir do 
enfoque do princípio da subsidiariedade. Considerando que a legislação estabelece 
uma competência entre os entes federados, é importante verificar os seus reflexos 
em âmbito municipal. Para isso, sugere-se a necessidade de estabelecimento de 
consórcios intermunicipais, para o melhor enfrentamento da temática dos resíduos 
sólidos na esfera local.

Os autores Guilherme Estima Giacobbo e Jonas Caron trabalham a audiência 
pública enquanto importante ferramenta para a democracia administrativa. Neste 
capítulo, o enfoque se concentra na legitimação do processo legislativo orçamentário 
local, a partir de uma efetiva participação social. O princípio da subsidiariedade é 
tratado no fortalecimento da democracia administrativa, sendo a audiência pública um 
instrumento imprescindível trazido pela Constituição Federal de 1988.

O capítulo desenvolvido por Cynthia Gruendling Juruena e Isabelle Pinto 
Antonello, trata da importância da participação efetiva da sociedade no espaço local, 
a partir de uma aproximação da Administração Pública municipal com os cidadãos. 
Destacam o empoderamento da sociedade a partir do espaço local, evidenciando 
que, para que haja essa interlocução, se faz necessário que a Administração Pública 
municipal seja transparente.

A importância da transparência para o exercício da participação pública e 
do controle social também é enfrentada pelos autores Luiz Felipe Nunes e Marcio 
Assis Patussi, que abordam a temática enquanto condição para uma democracia local. 
O texto centralizou-se na influência da burocracia nas relações corruptivas, sendo a 
transparência na esfera local uma ferramenta indispensável.

Na mesma linha quanto ao enfrentamento de atos corruptivos, Claridê 
Chitolina Taffarel aborda o princípio da subsidiariedade a necessidade de uma 
descentralização fiscal e tributária. Dessa forma, a partir de um empoderamento da 
esfera local, com a implementação de mecanismos de participação dos cidadãos na 
gestão pública municipal e no controle de verbas públicas, se teria uma alternativa 
para enfrentar a corrupção.

Já Rafael Verdum Cardoso Figueiró e Tiago Luiz Cruz Soares analisam o 
princípio da subsidiariedade a partir da dispensa e inexigibilidade de licitações 
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públicas, tendo por base uma análise quantitativa de dispensas e inexigibilidades da 
União e do município de Capão da Canoa – RS e a aplicação da subsidiariedade.

Os autores Filipe Madsen Etges e Lázaro Cardoso Pereira trazem à colação o 
tema da correção de limites territoriais municipais e o princípio em debate nesta obra, 
propondo uma possibilidade jurídica no que tange à correção de divisas municipais do 
Estado do Rio Grande do Sul que apresentam problemas.

Fábio Scopel Vanin aborda o tema do princípio da subsidiariedade com 
o enfoque no Direito Urbanístico, a fim de verificar se as competências dos entes 
federados acerca do Direito Urbanístico seguem a lógica do consagrado princípio 
da subsidiariedade. Busca-se a interlocução do princípio na legislação urbanística 
e sua (in)suficiente concretização para garantir a efetividade das políticas públicas 
decorrentes.

Por fim, a presente obra conta com o capítulo de autoria de Fábio Gonhi 
Santana, acerca do princípio da subsidiariedade e democracia local, para uma 
redefinição dos instrumentos de participação pública. A aproximação dos cidadãos 
e da Administração Pública municipal reflete em uma necessária reestruturação dos 
canais de comunicação e de ferramentas para a participação pública. 

Como se observou, os capítulos se articulam neste importante debate acerca 
das potencialidades de concretização da subsidiariedade administrativa interna que 
busca potencializar a esfera local em duas dimensões, vertical e horizontal. Neste 
aspecto, para além da definição das competências municipais e suas respectivas 
fontes de custeio, busca-se avaliar o Município como efetivo local de uma efetiva 
apropriação do espaço público estatal pela sociedade, inserindo o cidadão no centro 
do processo de definição e acompanhamento de políticas públicas.

Mais uma vez agradecemos o apoio da Comissão de Assuntos Municipais 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre incentivando a pesquisa 
científica em temas que interagem com o Município.

Uma boa leitura a todos!

Ricardo Hermany

Professor do Programa de 
Mestrado e Doutorado em Direito 
da Unisc e Chefe de Departamento 
do Curso de Direito.
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O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E A LEI DA POLÍTICA NACIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ANÁLISE DOS REFLEXOS NOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS

Ricardo Hermany1

Daniela Arguilar Camargo2

RESUMO

 A discussão atrelada a destinação adequada dos resíduos sólidos se insere 
nas principais preocupações mundiais. No estado brasileiro após mais de 20 anos 
de discussões acerca desse assunto, em 2010 surge a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, instituída pela Lei 12.305. Tal ordenamento tem como principal instrumento, 
o planejamento, onde os planos são as bases para a implementação da política, sendo 
que a União, estados e municípios devem definir as condições em que os objetivos 
possam vir a ser obtidos. Nesse viés, o princípio da subsidiariedade é apontado, como 
incentivo a cooperação entre os entes, pois reforça o papel dos municípios e delimita a 
atuação dos entes superiores, sendo que a instância maior somente interferirá na menor 
quando estas não estarem aptas do ponto de vista da eficiência e economia. Dessa 
forma, por meio do método dedutivo e bibliográfico, o estudo parte da compreensão do 
princípio da subsidiariedade, para posteriormente observar a lei que instituiu a PNRS, 
e ao final verificar os seus reflexos no âmbito municipal brasileiro. Concluindo-se 
ainda, que a formação de consórcios intermunicipais, é a forma de união de forças 
para o cumprimento do que a lei determina com maior eficiência, inclusive referente 
a mobilização de recursos.
Palavras-chave: Município. Subsidiariedade. Resíduos Sólidos.

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A origem da subsidiariedade é encontrada na filosofia política e social, 
dialogada pelos autores como Aristóteles e Althusius, e posteriormente assimilada 
pela Igreja Católica, onde se tornou um princípio na Carta Encíclica Quadragéssimo 
Anno (1931), escrita pelo Papa Pio XI, afirmando que se trata de uma injustiça a 

1  Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com Doutorado sanduíche pela 
Universidade de Lisboa; Pós-Doutor na Universidade de Lisboa; Professor da graduação e do Programa 
Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito- Mestrado/Doutorado da Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC; Coordenador do grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas – UNISC; 
Professor da graduação da FEMA, Santa Rosa; Advogado; E-mail: hermany@unisc.br
2  Mestranda em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul; e Pós-Graduada em Direito Tributário e em Planejamento 
Tributário pela Escola Superior da Magistratura Federal e Universidade do Norte do Paraná. E-mail: 
danielacamargo68@gmail.com
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retirada dos indivíduos daquilo que eles podem fazer por iniciativa particular, para 
colocar a confiança na coletividade. 

A noção do princípio da subsidiariedade demonstra um modo específico 
de concepção e regulação de relações da vida do indivíduo na sociedade, como é 
o resultado das contribuições realizadas por Aristóteles, São Tomás de Aquino e 
Althusius. A individualidade do homem traz a justificação da organização social, que 
tem por base a realização do bem comum, devendo garantir a autonomia do indivíduo 
e das coletividades, justificando a intervenção de um ente maior. Nesse contraponto 
entre a autonomia e a intervenção, o princípio demonstra uma dimensão dupla, de 
forma negativa por meio do qual a maior comunidade deve se abster de agir quando 
a instância menor tem a capacidade suficiente de atuação; e positiva por meio da 
justificação da intervenção comunitária, em busca do bem comum, seja porque o ente 
inferior se mostrou insuficiente, ou porque o superior se mostra mais eficiente. 

Tendo uma função de suplência, justificando a ajuda do Estado, tal princípio 
também limita uma intervenção de um órgão superior, ou seja, a União não deveria 
assumir o que os Estados estão capacitados para realizar, assim para com os 
municípios, pois a subsidiariedade procura a união do federalismo e a solidariedade, 
uma correlação entre autonomia, integração e cooperação. No Brasil, diante da luta 
desenfreada contra a ineficiência de vários setores, a Constituição de 1988 continuou 
a entregar para a União, estados e municípios, algumas competências que estes não 
conseguem realizar efetivamente, como é o caso dos resíduos sólidos. Dispõe o 
artigo 23, IV que é competência comum entre os entes da federação, a proteção do 
meio ambiente e combate a poluição em qualquer de suas formas, e nesse sentido, a 
gestão de resíduos sólidos coloca-se entre as atribuições comuns dos entes, contudo é 
entendida como uma tarefa dos municípios, pois são estes que controlam os serviços 
de manejo dos resíduos, considerados historicamente como de predominante interesse 
local.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, tem 
como principal instrumento, o planejamento, em que os planos são as bases para a 
implementação da política e um guia para o gerenciamento em bases mais integras. 
Conforme a lei, a União, estados e municípios devem definir as condições em que 
os objetivos possam vir a ser obtidos. Tais planos possuem um caráter estruturador, 
conectados com metas, programas e diretrizes, com a finalidade de coordenação do 
manejo adequado dos resíduos, e dota-los de eficiência. 

A finalidade do estudo está na análise, tendo como base o princípio da 
subsidiariedade, os reflexos que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe 
para o âmbito municipal brasileiro, observando que para a União e estados, há a tarefa 
de realização de ações para a implementação da PNRS, por meio de investimentos 
e transferências de recursos, sendo que a mais importante permaneceu com os 
municípios, ou seja, a atuação direta na gestão dos resíduos. Contudo os municípios 
de pequeno e médio porte tendem a ter dificuldades para o tratamento dos resíduos, 
por não disporem de recursos suficientes e possuírem pouca capacidade técnica, desse 
modo, a lei apresenta a formação de consórcios públicos municipais como forma de 
sustentabilidade dos serviços prestados, bem como para a divisão das despesas.

Para realizar esse estudo, utilizou-se o método de abordagem dedutivo e 
de procedimento bibliográfico, assim a estrutura metodológica parte do estudo do 
princípio da subsidiariedade, para posteriormente observar a lei que instituiu a PNRS, 
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e ao final verificar os reflexos da lei no âmbito municipal brasileiro, concluindo-se 
que a formação de consórcios intermunicipais, é a forma de união de forças para o 
cumprimento do que a lei determina maior eficiência, inclusive referente a mobilização 
de recursos.

1 BREVES APONTAMENTOS SOBRE O PRINCÍPIO DA SUBSIDIAIREDADE 

O princípio da subsidiariedade constitui a essencialidade, sendo dependente 
da iniciativa da sociedade, delimitando e legitimando a atuação do poder central, 
tornando a aplicação no ordenamento do Brasil de grande valia, uma vez que fornece 
a direção para que sejam atingidos objetivos que são tratados na Constituição federal 
de 1988, como a constituição de uma sociedade livre, solidária e justa, bem como a 
redução das desigualdades sociais e promoção do bem comum. 

Esse princípio é conjugado por meio de medidas de incentivo para a 
cooperação entre os entes da federação, pois a descentralização poderia ser moldada 
nesse reforço de cooperação, que também tem previsão constitucional, como os 
convênios de cooperação e os consórcios públicos. Assim, diante da descentralização 
que é comum na aplicação da subsidiariedade, o princípio possui aplicabilidade na 
federação brasileira, uma vez que se apresenta como um instrumento de ajuste para 
a especificidade dos interesses, bem como das ações eficazes. Compreende Baracho 
(1997), que o dinamismo do federalismo que se relaciona com a subsidiariedade, 
mostra a relação da integração com a autonomia, criando uma subsidiariedade nos 
pilares federativos, com a capacidade de assegurar paz e liberdade para os estados. 

Ainda conforme Baracho (1997), frente a aplicabilidade desse princípio, 
entende que este se torna aplicável quando o poder tem limitações, de maneira em 
que equilibra-se a liberdade e detém o poder intervencionista do estado, indevido 
em muitas áreas da sociedade, possibilitando à União o controle, coordenação das 
atividades no pluralismo social. Ainda conforme evidenciado pelo autor, determinado 
princípio não tem como finalidade a destruição das competências dos estados, mas 
sim uma ordenação responsável. 

A função subsidiária, diante de um princípio de competência, em que transferida 
para as comunidades e aos estados, é considerado como um princípio divisor de poder, 
conferindo a cada comunidade o necessário para a execução de seu papel. Gonçalves 
(2003) elucida que este se torna aplicável em regulamentações das relações de poder, 
servindo como escalonador das atribuições para o entendimento dos interesses 
coletivos, obrigando este a redefinir os níveis de atuação social, estatal e individual, 
diante da prossecução dos interesses individuais. Dispõe ainda que este princípio 
valorizou a autonomia individual e dos grupos, fomentando o expansionismo das 
capacidades dos entes menores, pela ação dos maiores promovendo a repartição das 
competências entre o Estado e a Sociedade.

Em primeiro plano, o princípio da subsidiariedade não ganhou em nenhum 
momento uma expressa menção dentro de alguma Constituição do Brasil, em 
nenhuma das modalidades sociopolítica ou de organização estatal. Frente à repartição 
de competências, a Constituição de 1988 continuou entregando para a União, 
competências que muitas vezes esta não consegue realizar com plena efetividade, 
sendo que o objeto da subsidiariedade que serviria como um modo de reformulação 
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do pacto federativo, não foi utilizado. 
A subsidiariedade se expressa de maneira no que pode ser feito por uma 

sociedade, não deve ser realizado por um ente maior, trazendo a ideia da supremacia 
da sociedade diante do Estado, colocando o poder do povo frente ao poder de decidir, 
sendo evidente a adoção desse princípio no ordenamento do Brasil quando este se 
legitima por meio da descentralização política, repartição de competências e iniciativas 
privadas e comunitárias.

Esse princípio é tido como crucial para os governos locais, para que estes 
participem nacionalmente na busca por cidadania e soluções de interesse local, onde a 
participação ativa do cidadão deve ser realizada diante dos contextos políticos e social. 
Krell (2008), entende que a função relacional da subsidiariedade, é aquela que obriga 
o poder do Estado a possibilitar e promover ações dos entes menores, em prol do bem 
coletivo. Assim, para que a subsidiariedade seja alcançada, tem-se a necessidade de 
engajamento, do Estado, governantes e comunidade, uma vez que o princípio somente 
se concretiza em âmbito local desde que seja verificado o cidadão como um concreto 
e não abstrato, podendo atingir uma democracia nesse espaço, permitindo a inclusão 
social dos cidadãos, modificando também a própria visão de Estado. 

Observa-se ainda que cabe aos municípios o desenvolvimento e ajuste das 
diretrizes e normas elaboradas pelos outros entes. As competências municipais possuem 
incidência em aspectos administrativos e financeiros, com limites constitucionais, e 
isso enseja em uma dificultosa identificação da subsidiariedade, pois nesse nível é 
onde se concentram o maior número de decisões, até que atinja a sua capacidade. 

2 LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei nº 12.305 de 2010 busca 
a organização da forma em que o Brasil tem trabalhado com os resíduos sólidos, 
exigindo uma transparência do gerenciamento destes, por parte dos setores públicos 
e privados. Assim, tendo em vista o aumento populacional nas cidades, ocorre 
paralelamente o aumento dos resíduos e estes não detêm um acompanhamento 
adequado, degradando o meio ambiente e prejudicando a saúde humana, que estão 
vistos na Constituição Federal, como direitos. A aprovação da referida lei, onde após 
vinte e um anos marcados por discussões no congresso, vem a marcar o início de uma 
articulação entre os entes federados, setor produtivo e sociedade civil, todos com a 
mesma finalidade, procurar soluções para os resíduos sólidos. 

Essa política estabelece diretrizes, princípios, metas, objetivos e ações, além de 
instrumentos como o plano nacional de resíduos sólidos, que traz os tipos de resíduos 
gerados, as alternativas de gerenciamento e gestão, assim como as metas para com 
os diferentes cenários, com projetos e ações. Dessa forma possui seus objetivos 
elencados no artigo 7º, onde pode-se destacar a proteção da saúde e qualidade do meio 
ambiente; o estímulo a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços; adoção de tecnologias limpas; gestão integrada de resíduos sólidos. 
Ainda se observa uma das mais relevantes, ou seja, a articulação das diferentes esferas 
do poder público e destes com outros setores, na busca da cooperação financeira e 
técnica, para uma melhor gestão integrada. 
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Em sequência cria instrumentos de planejamento nos diversos níveis da 
federação, impondo que os particulares também elaborem um plano de gerenciamento. 
O plano no nível nacional assume o papel de apontar, com as suas diretrizes, metas 
e formas de estratégia, as ações que serão necessárias para a implementação dos 
objetivos no nível nacional. Detendo então, a figura de norteador do desenvolvimento 
dos próximos planos, influenciando, inclusive, naqueles de gerenciamento privado. 
Já os estados deverão, conforme a lei, também possuir um plano, para conseguirem 
recursos da União, com destino a empreendimentos e serviços relacionados a gestão 
dos resíduos. Nesse ponto, serão priorizados o acesso a recursos, aqueles estados que 
instituírem microrregiões para que possa se integrar uma organização, planejamento e 
execução de ações que ficarem a cargo dos municípios. 

Essas microrregiões, ora instituídas, devem desenvolver atividades como coleta 
seletiva, recuperação e reciclagem, entre outros, bem como a gesto dos resíduos de 
construção civil, de serviços de saúde, agrosilvopastoris, entre outros, conforme as 
peculiaridades microrregionais. De acordo com o Decreto 7.404 de 2010, artigo 49, 
os estados devem assegurar a participação de todos os municípios que integram a 
microrregião, na elaboração e implementação dos planos. Os municípios também 
devem elaborar os seus planos, conforme previsão do artigo 19, incisos I a XIX, da 
lei, identificando ainda, nesse dispositivo, que tal plano é requisito para estes entes 
terem acesso aos recursos da União ou aqueles por ela controlados. 

Observa-se que não há uma certa divisão de tarefas entre os entes, os mesmos 
devem, de forma cooperada atuar para a redução dos impactos dos resíduos sólidos, por 
meio dos planos elaborados, contudo, não há uma coordenação entre eles. Além disso, 
o plano nacional deve ser observado por todos os outros, assim como os demais devem 
observar os estaduais, e por fim os planos de gerenciamento dos empreendimentos 
deve incorporar as diretrizes ora apontadas pelo plano dos municípios, ou regiões. 
A obrigatoriedade dos planos está atrelada a conquista de recursos do ente nacional, 
conforme será visto posteriormente. 

Ainda, cabe a União e aos estados a atuação ampla na realização de ações para 
a implementação da PNRS, por meio de investimentos, transferências de recursos 
e incentivos, a tarefa mais importante permaneceu com os municípios, ou seja, a 
atuação direta na gestão dos resíduos, com ações de estudos da situação local, para 
elaboração de medidas de coleta, ou seja, medidas que envolvam as comunidades e 
setores privados. Nesse sentido, para que os objetivos da PNRS sejam cumpridos, 
contudo esta não traz a atuação dos demais entes caso o plano municipal não seja 
cumprido, ou o estadual, sendo que nos incisos dispostos na lei quanto ao conteúdo 
mínimo, não há previsão de atuação de um ente em outro. 

Dessa forma, o ideal da subsidiariedade deveria estar presente, pois tem 
o município a responsabilidade para com os resíduos sólidos, e caso este não 
consiga, de maneira eficaz, deve-se utilizar os consórcios intermunicipais, ou as 
chamadas microrregiões, posteriormente o estado e após a união. A concretização 
da subsidiariedade vem se resumindo no incremento de encargos aos entes locais, 
quando a efetivação do princípio a partir de sua diretriz interpretativa de ampliar 
a competência local, sempre esteve vinculada ao equilíbrio, proporcionalidade e 
economicidade, e isso somente se efetiva com autonomia financeira dos entes locais. 
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3 OS REFLEXOS DA LEI NO ÂMBITO MUNICIPAL BRASILEIRO E O 
PAPEL DA SUBSIDIARIEDADE VERTICAL 

Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos estão dispostos 
nos artigos 18 e 19 da lei, e são condições para que estes recebam recursos. Esses 
dispositivos ainda incentivam as ações intermunicipais consorciadas, bem como a 
coleta seletiva com a participação de cooperativas e outras formas de associação 
de catadores. Esse incentivo a gestão associada de resíduos entre os municípios 
aponta também para uma solução de velhos problemas associados a lei federal de 
saneamento básico, nº 11.445 de 2007. Auxilia no planejamento das ações a inclusive 
racionalização de recursos financeiro, potencializando as soluções dos problemas 
comuns com o compartilhamento de recursos financeiros e também humanos. 

Essa cooperação é alvo das diretrizes na política nacional de resíduos sólidos, 
e se torna a condição essencial para a gestão, ocasionando em avanços para todas 
as regiões brasileiras. A regionalização e os consórcios entre municípios consistem 
em identificar os arranjos com a finalidade de compartilhar serviços e atividades de 
interesse comum, maximizando os recursos humanos, infraestrutura e financeiros, 
gerando então uma racionalização. Os municípios que venham a gerir seus resíduos 
de forma individual, a gestão associada surge como uma forma de redução de custos, 
trata-se de incentivar a formação de consórcios, para que se preste o serviço de modo 
em que se adeque a cada realidade. 

Frente a isso, as regras referentes tanto aos planos estaduais, assim como os 
municipais, de maneira inter-relacionada com a perspectiva do repasse de recursos 
causa entraves no que tange a insuficiência de recursos federais ou o não repasse 
destes. Assim, sem recursos os entes subnacionais poderão se sentir desobrigados 
com o cumprimento da lei. Tal situação pode gerar consequências negativas quando 
se trata do tema resíduos sólidos, no sentido em que os prefeitos podem passar a 
optar por soluções mais simples, não observando os efeitos ambientais negativos, que 
necessitam de mais atenção. Ou seja, a competência que traz o artigo 23, VI “proteger 
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” pode não ser 
completamente efetivada. Dessa forma, se a subsidiariedade trabalha com o conflito 
positivo de competências e tarefas, como ocorre na PNRS, com a ampliação da 
importância da atuação municipal, de outro lado se exige uma melhor distribuição de 
recursos para que isso possa ser efetivado. Pois a autonomia, que decorre da aplicação 
da subsidiariedade somente poderia se completar com a autonomia financeira, o que 
não pode ser verificado no Brasil. 

Quando ocorre a divisão de responsabilidades públicas, Martins (2003) aponta 
que deve ser conferida a entidade que se encontrar mais próxima ao cidadão, e 
não deverá ser quando for justificada a atribuição do poder a esfera central, tendo 
em vista as exigências de eficácia e economia. Observa-se assim, que o fato de os 
entes locais serem elevados a condição de entes da federação, detendo autonomia 
política, administrativa e financeira, aumentam-se as suas responsabilidades perante 
a população, principalmente na prestação de serviços públicos. Contudo a maior 
parte destes não possuem condições de gerar seus próprios recursos, permanecendo 
dependentes das transferências constitucionais. Desse modo, municípios maiores, que 
possuem pouca dependência de recursos e alta arrecadação de tributos municipais, 
tendem a ter maior possibilidade de desenvolvimento de uma política de gestão 
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integrada, no que tange aos resíduos sólidos. De outro lado, os menores não possuem 
recursos financeiros para a consecução dos objetivos da PNRS. 

Dentre as obrigações municipais descritas na lei, além da elaboração do plano 
municipal, está o encerramento imediato dos lixões e implantação da coleta seletiva. 
Assim, de acordo com o plano estadual do Rio Grande do Sul, desde o primeiro prazo, 
no ano de 2012, nenhum dos municípios havia acessado os recursos da União para 
a elaboração de seus planos e sem esse plano, não há acesso a recursos federais para 
qualquer serviço ou gestão de resíduos. O repasse de recursos para estes fins é um ato 
discricionário que atende a vários critérios, e que fica sujeito ao contingenciamento 
de verbas. Assim, mesmo com o plano municipal, a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), evidencia que mesmo com esse instrumento, não há uma 
garantia de repasse. A confederação ainda aponta que existe um encadeamento de 
ações e responsabilidades que quando não forem realizadas, vem a impossibilitar os 
municípios a cumprirem a PNRS. Alerta ainda para o baixo índice de execução, pois 
se forem considerados os restos a pagar, entre os primeiros 4 anos da lei, de 2010 a 
2014, temos a autorização de 357 milhões para a área dos resíduos sólidos. Contudo, 
o efetivamente pago foi 589 mil, ou seja, 0,2% daquilo ora autorizado, que de acordo 
com a CNM, um valor irrisório frente ao necessário para atingir as metas do PNRS. 

Por conseguinte, conforme preconiza o artigo 18, §1º  da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, aqueles municípios que optarem por soluções consorciadas 
para a gestão dos resíduos, com a elaboração de um plano intermunicipal, bem como 
aqueles que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda, 
terão prioridade para o acesso a recursos por parte da União; ou seja, aqueles fora dos 
padrões terão poucas chances de obterem auxílio financeiro para a consecução dos 
objetivos da PNRS. 

Atualmente, no Rio Grande do Sul, grande parte dos consórcios intermunicipais 
de resíduos sólidos são formados para gerir e operar os aterros sanitários, que venham 
a atender os municípios consorciados, de acordo com o plano estadual. São conhecidos 
18 consórcios que atuam nessa área. Ainda, de acordo com o Tribunal de Contas do 
Estado, com relação aos planos municipais, até o momento tem-se 233 municípios 
(47%) que declararam ter seu plano elaborado, enquanto outros 152 (30%) estão em 
fase de elaboração.

Por fim, observa-se com a leitura da PNRS, que cabe aos municípios o 
desenvolvimento e ajuste das diretrizes e normas elaboradas pelos outros entes e que 
as suas competências têm a incidência em aspectos administrativos e financeiros, de 
acordo com os limites constitucionais, ensejando em uma dificultosa identificação da 
subsidiariedade, pois é no nível local onde se concentram o maior número de decisões. 
A subsidiariedade vem a trabalhar com o conflito positivo de competências e tarefas, 
e isso é evidente na PNRS. Esta ainda amplia a importância da atuação municipal, e 
de outro lado exige a distribuição de recursos para que isso possa ser efetivado. Pois a 
autonomia, que decorre da aplicação da subsidiariedade somente poderia se completar 
com a autonomia financeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O princípio da subsidiariedade é conjugado por meio de medidas de incentivo 
para a cooperação entre os entes da federação, pois a descentralização poderia ser 
moldada nesse reforço de cooperação, que também tem previsão constitucional, como 
os convênios de cooperação e os consórcios públicos. Nesses institutos, o princípio da 
subsidiariedade poderia contribuir como critério para distribuição das atribuições de 
cada ente da federação. A subsidiariedade se mostra como crucial para os municípios, 
para que estes possam participar em âmbito nacional na busca pela cidadania e 
soluções de interesse local, em que fica evidente a importância da participação do 
cidadão nos contextos políticos e sociais.

A PNRS, disciplinada pela Lei 12.305/2010 surge para suprir a lacuna ora 
existente na legislação nacional, referente a destinação de resíduos sólidos que não 
foi abrangida pela política nacional do meio ambiente, impondo medidas concretas 
a serem tomadas pelo poder público, na esfera federal, estadual e municipal, 
principalmente. Tais medidas não atendem somente o manejo dos resíduos, como 
também outras políticas, criando uma rede de ações públicas e privadas, como a 
política reversa, coleta seletiva e educação ambiental, que são medidas de extrema 
importância e que devem ser realizadas nos municípios, pois é o local onde estão 
centrados os problemas a serem solucionados. Cabe assim a União e estados atuarem 
de forma ampla e geral, para a realização da implementação da PNRS, por meio de 
investimentos e transferências de recursos. E aos municípios cabe a tarefa mais árdua, 
a de atuar diretamente na gestão desses resíduos, com ações de estudos da situação 
local. 

Observa-se que a PNRS não contempla o instrumental ora necessário para 
a viabilização da transformação de suas diretrizes, metas e estratégias. Pois como 
visto, os recursos para esse campo são restritos e sujeitos a contingenciamentos 
frequentes, onde as responsabilidades de concretizar a lei são compartilhadas entre 
os entes, contudo a base financeira para a consecução fica nas mãos da União. 
Mesmo com esses dois aspectos, a aplicação da lei ainda caminha de forma vagarosa, 
demonstrando que ainda há lacunas nas demandas expressas de regulamentação da 
lei. Verifica-se alguns desafios que ainda precisam ser superados, como a arrecadação 
e o planejamento ao gerir de forma integrada os resíduos sólidos; e a criação dos 
consórcios e o acesso aos recursos. Pois se os municípios têm a autonomia e dever de 
cumprir com os objetivos da PNRS, sendo que esta autonomia decorre da aplicação 
da subsidiariedade, esta somente poderia se completar com a autonomia financeira. 
Concluindo-se ainda, que a formação de consórcios intermunicipais, é a forma de 
união de forças para o cumprimento do que a lei determina maior eficiência, inclusive 
referente a mobilização de recursos.
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A CORREÇÃO DE LIMITES TERRITORIAIS MUNICIPAIS: UM OLHAR 
SOB O PRINCÍPIO DA SUBSIARIEDADE

Filipe Madsen Etges3 
Lázaro Cardoso Pereira4

RESUMO

O trabalho propõe a possibilidade jurídica de correção das divisas municipais do Rio 
Grande do Sul que apresentem problemas, uma vez que a ausência de regulamentação 
do art. 18 da Constituição Federal impede que alterações territoriais sejam feitas no 
país. Para atingir esse objetivo, foram consultadas fontes secundárias como doutrina, 
jurisprudência e documentos avulsos, além da legislação como fonte primária, 
propiciando uma abordagem descritiva para defender que é possível a correções de 
divisas. O resultado prático alcançado através da diferenciação da figura jurídica 
das correções de limites daquelas modalidades contidas na Constituição Federal foi 
a aprovação de projeto de lei estadual permitindo que aquela modalidade pudesse 
ser efetivada no Estado, possibilitando que uma série de municípios encontrassem 
solução para problemas em seus limites. Assim, tem-se que, em um panorama de 
mais de 20 anos de omissão legislativa, e com uma nova compreensão do conceito de 
correção de limites, é possível realizar este tipo de alteração, consagrando o princípio 
da subsidiariedade, uma vez que aproxima o poder de organização territorial da esfera 
mais próxima do cidadão.

INTRODUÇÃO 

“Uma cidade, entre os antigos, não se formava com o 
tempo, pelo lento crescimento do número de homens e 
das construções. Fundava-se uma cidade de um só golpe, 
inteiramente, em um dia. Mas era necessário que a cidade 
fosse constituída antes, o que era a obra mais difícil, e 
ordinariamente a mais longa. Uma vez que as famílias, as 
fratrias e as tribos concordavam em se unir, e em adotar o 
mesmo culto, logo se fundava a cidade, para ser o santuário 
desse culto comum” (COULANGES, 1864, p. 205-206). 
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Endereço Eletrônico: filipe_etges@al.rs.gov.br
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O historiador francês, Fustel de Coulanges já apontava, em 1862 o fato de 
que as cidades, muitas vezes, surgiam de “um só golpe”, mas pela conjunção de 
interesses comunitários. O aparecimento das cidades no Brasil também se deu dessa 
forma, através de comunidades que aproveitaram o momento político favorável e a 
possibilidade jurídica para organizarem-se e criarem um novo município. Ocorre que o 
aproveitamento da janela temporal positiva para as emancipações fez com que muitos 
processos de criação fossem feitos sem um maior cuidado técnico na delimitação 
territorial, ocasionando uma série de dúvidas jurídicas aos gestores municipais e à 
população. Em 1996, a Emenda Constitucional n.º 15/1996 impediu que novos 
municípios fossem criados até que o Congresso Nacional regulamentasse os critérios 
para tanto. Assim, qualquer tipo de alteração territorial nos municípios ficou atrelada 
a critérios ditados por ente federado distante das realidades e peculiaridades locais, 
atentando contra a ideia do princípio da subsidiariedade, conforme se verá ao longo 
do trabalho.

Apresentada suscintamente a situação, a pesquisa tem como objeto verificar a 
possibilidade jurídica de corrigir divisas entre municípios no Estado do Rio Grande do 
Sul. O tema delimita-se, temporalmente, na aprovação da Emenda Constitucional n.º 
15, de 12 de setembro de 1996, que alterou o §4º do art. 18 da Constituição Federal. 
No âmbito espacial, a análise vai limitar-se ao Estado gaúcho por possuir legislação 
específica sobre o tema das correções de limites.

O tipo de pesquisa utilizada foi a bibliográfica, com consulta de documentação 
indireta, através de fontes secundárias, tais como doutrina jurídica, artigos, revistas 
especializadas, documentos avulsos, livros e sites repositórios de jurisprudência e 
também fonte primária referente à legislação. 

Como método de abordagem, será utilizado o descritivo, partindo da análise 
de uma premissa geral: o obstáculo causado pela Emenda Constitucional n.º 15/96 a 
qualquer tipo de criação, fusão, anexação ou desmembramento de municípios para 
perceber no particular, no caso da correção de limites territoriais de municípios, a sua 
possibilidade. 

1 A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 15/96 E A “IMPOSSIBILIDADE” DE 
ALTERAÇÕES TERRITORIAIS MUNICIPAIS

Com a Constituição de 1988, os municípios tiveram sua autonomia 
reconhecida a nível constitucional tornando-se entes federativos, assim como a União, 
os Estados e o Distrito Federal, garantia estabelecida no art. 1º da nossa Constituição. 
Nesse período, a forma de criação dos municípios estava descrita no § 4º do art. 18 
da Constituição Federal, que regrou as emancipações: “A criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade 
histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os 
requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, à populações diretamente interessadas”. 

Assim, a Constituição de 1988 concedeu expressamente aos Estados, não 
só a competência para a criação de municípios por lei estadual, mas, também, a 
regulamentação dos seus critérios através de lei complementar estadual, com base nas 
peculiaridades locais.
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Entretanto, essa competência foi observada somente no período compreendido 
entre 1988 e 1996, momento em que a Emenda Constitucional n.º 15/1996 alterou a 
matéria trazendo a competência regulamentar das emancipações para os braços da 
União. Assim, em 1996, o Congresso Nacional altera substancialmente o paradigma 
constitucional sobre o tema, com fundamento no que se chamou a “farra das 
emancipações” (ETGES, 2013, p. 28), devido ao grande número de municípios que se 
emanciparam, no período 1988-1996. A nova e atual redação do § 4º do art. 18 da Carta 
Federal diz o seguinte: “A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei 
complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações diretamente envolvidas, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”.

Dessa maneira, manteve-se as alterações territoriais no âmbito de lei estadual, 
bem como a necessidade de plebiscito para tanto. Além disso, passou a exigir, em 
substituição às normativas regulamentadores estaduais, a necessidade de Estudos 
de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma de lei federal. No 
caso, “embora não especifique a esfera legislativa, a interpretação mais sensata do 
dispositivo indica tratar-se de uma lei ordinária federal, afinal, nos casos em que 
a Carta da República quis remeter um determinado tema à esfera estadual o fez 
explicitamente” (DIAS; GARRIDO, 2008, p. 02).

Portanto, desde 1996 o Congresso tem a obrigação constitucional de 
regulamentar o tema das emancipações, a fim de permitir que comunidades interessadas 
possam exercer direito expresso na Constituição quanto a autonomia de alterar seus 
territórios. No entanto, desde lá, não o fez. Tal falta de regulamentação acabou por 
afetar profundamente, na esteira da intenção de evitar a proliferação de novas cidades, 
a possibilidade de ajustes menores, que não implicam em mudanças drástica nos 
mapas dos Estados: o desmembramento e anexação de áreas de um município a outro, 
bem como correções nos limites territoriais municipais. 

Inúmeras iniciativas tramitaram e tramitam no Congresso Nacional, tanto 
com o intuito de regulamentar a matéria quanto para alterar novamente o próprio 
§ 4º do art. 18 da Constituição. No entanto, nenhuma delas obteve sucesso junto ao 
Parlamento Nacional.

A omissão do Congresso Nacional em regulamentar as emancipações fez com 
que o Supremo Tribunal Federal declarasse o Poder Legislativo Federal em mora 
legislativa (BRASIL, 2007), estabelecendo um prazo de 18 meses para que legislasse a 
respeito. Essa decisão, já de 2007, não foi cumprida, mantendo-se a lacuna legislativa 
a respeito do tema.

Em 01 de julho de 2015, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 
Complementar do Senado (PLS 199/2015), de autoria do Senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), sendo a terceira vez que a proposta fora apresentada. Os dois projetos 
anteriores, de autoria do ex-senador Mozarildo Cavalcanti, foram vetados pela 
presidente Dilma Rousseff. Após a aprovação pelo Senado, a proposta passou a 
tramitar na Câmara Federal através do Projeto de Lei Complementar (PLP 137/2015). 
Atualmente existe uma Comissão Especial, instalada no dia 09 de setembro de 2015, 
que trata do tema, mas não houve avanços desde então (BRASIL, 2015). 
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2 A CORREÇÃO DE LIMITES MUNICIPAIS: UM CONTRAPONTO AOS 
EFEITOS GERADOS PELA EMENDA CONTITUCIONAL N.º 15/1996.

Conforme dados obtidos junto a Comissão de Assuntos Municipais da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, existem muitos municípios gaúchos 
que possuem problemas nas suas divisas, como é o caso, por exemplo, de Vila São 
Martim, localizada entre os Municípios de Capela de Santana e São Sebastião do Caí, 
local onde o limite territorial dividia o campo de futebol da escola ao meio. Os relatos 
evidenciam que muitos limites legais entre as cidades destoam daqueles realmente 
reconhecidos pelas comunidades.

Nesse sentido, foi possível verificar casos estapafúrdios onde escolas são 
“cortadas” ao meio pela divisa municipal ou a localidade fica a poucos quilômetros da 
área urbana do município vizinho e a centenas do seu, deixando claro que na edição da 
lei de criação do município houve um equívoco na descrição dos seus limites. Outros 
fatores, relativos à dinâmica territorial, também podem ser apontados, como a citação 
equivocada de toponímia ou de atributos do elemento limítrofe; descrição confusa 
do texto, gerando impossibilidade sequencial do limite; modificação do elemento 
cartográfico ao longo do tempo ou pelo elemento não ser mais identificável no terreno 
(estrada, caminho, corredor ou trilha recobertos por vegetação) (ETGES; CUNHA, 
2017). 

A incerteza quanto a real situação das divisas gera insegurança na população, 
devido a dúvidas de cunho de registro civil, questões fundiárias, de domicílio eleitoral, 
problemas tributários, sem falar na questão de eventual aplicação equivocada de verbas 
públicas em município diverso. Além disso, é importante mencionar que algumas 
comunidades se encontram praticamente isoladas, dado o distanciamento entre a sede 
municipal e o distrito ou, então, muitas vezes, por obstáculos naturais.

Essas incorreções encontradas em muitos limites municipais podem se 
justificar pela dificuldade de sua identificação exata, permitindo o erro na criação 
da lei, pois, na época da emancipação, não existia a tecnologia de Sistema de 
Posicionamento Global (GPS). Entretanto, hoje, com tal sistema é possível identificar 
e descrever as divisas de forma mais precisa e condizente com a realidade fática dos 
municípios. É de lembrar que a última revisão deste tipo de legislação, no Rio Grande 
do Sul, foi feita em 1944, através do Decreto n.º 720 daquele ano (ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, 1944). 

Pelo exposto, é imprescindível diferenciar a situação das correções de limites 
daquela referente às emancipações, anexações e desmembramentos, regidas pelo § 4º 
do art. 18 da Constituição Federal, ainda pendente de regulamentação pelo Congresso 
Nacional. No caso em tela, trata-se da correção de equívoco cometido na elaboração 
da lei que criou dado município estabelecendo limites equivocados e muitas vezes 
“cortando” comunidades ao meio. Esse tipo de distorção acaba criando dificuldades 
para a implementação dos serviços públicos, os quais são direito e pressuposto da 
cidadania e amplamente garantidos pela Constituição pátria. Por sua vez, as anexações, 
emancipações ou desmembramentos buscam a criação de novo ente federado ou 
anexação, a outro, de parte de um território que pertence a um município. No caso da 
correção de limites a área que será agregada a outro município sempre lhe pertenceu 
de fato, faltando apenas adequação jurídico-legal (ETGES; CUNHA, 2017). 
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A percepção de que se tratam de duas figuras jurídicas distintas ensejou 
ao Poder Legislativo a proposição do Projeto de Lei n.º 33/2013, que dispõe 
sobre a correção de limites entre municípios no Estado do Rio Grande do Sul, que 
transformou-se na Lei Estadual n.º 14. 338, de 30 de outubro de 2013 (ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, 2013). Com isso, foi possível superar o posicionamento da 
Procuradoria-Geral do Estado (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2002), que 
determinava que qualquer alteração territorial, por menor que fosse, enquadrava-se 
como fusão, desmembramento ou incorporação, o que representaria, do ponto de vista 
constitucional, a necessidade de veto por parte do Governador a qualquer projeto de 
lei que pretendesse corrigir divisas entre municípios. 

Contudo, através desse novo paradigma hermenêutico proposto pela lei de 
correção de limites de 2013, se possibilitou a adequação dos limites de diversas 
cidades, sem que houvesse, até hoje, qualquer questionamento jurídico-constitucional, 
seja de parte do Poder Executivo, através de veto, ou de entidades aptas a propor ação 
direta de inconstitucionalidade.

3 A CORREÇÃO DOS LIMITES MUNICIPAIS E O PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE

Outro ponto relevante e que merece atenção da pesquisa proposta é o fato 
de que a Emenda Constitucional n.º 15/1996 ao trazer a competência regulamentar 
das alterações territoriais, que antes era estadual, para a União não fez melhor leitura 
da aplicação do princípio da subsidiariedade. A União errou feio ao complicar a 
possibilidade de correção dos limites entre os municípios. O Congresso Nacional 
dificultou competência tão cara à autonomia municipal, tanto quando omitiu-se 
legislativamente, quanto ao avocar para si, mesmo que indiretamente, tarefa melhor 
resolvida no âmbito do poder local, especialmente se o olhar se der pelo âmbito da 
subsidiariedade.

Ricardo Hermany (2012, p. 20) esclarece que a subsidiariedade pode ser 
compreendida como uma “atribuição de preferência das esferas menores e mais 
próximas do cidadão em relação aos arranjos institucionais maiores ou centrais. 
Ela transmite um sentido de duplicidade, uma vez que possui faceta horizontal, que 
compreende uma maior valorização e ampliação dos espaços democráticos locais, 
ensejando maior participação popular, e um cunho vertical, que por sua vez compreende 
uma transposição de competências das esferas mais distantes da comunidade para 
esferas mais próximas. Estas duas vias da subsidiariedade vão representarem um 
maior empoderamento social local.

Para Baracho (1996, p. 30), a descentralização é domínio predileto da aplicação 
do princípio da subsidiariedade, sendo que a doutrina menciona as relações possíveis 
entre o centro e a periferia. A descentralização é um modelo de organização do Estado, 
pelo que o princípio da subsidiariedade pode ser aí invocado. A descentralização é 
um problema de poderes, seja financeiro ou qualquer outro que proponha efetivá-
la, bem como de competências. O princípio da subsidiariedade explica e justifica, 
em muitas ocasiões, a política de descentralização. A compreensão do princípio da 
subsidiariedade, em certo sentido, procura saber como em organização complexa pode-
se dispor de competências e poderes. O autor percebe o princípio da subsidiariedade 
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intimamente ligado ao fortalecimento do poder local, pois é este quem deve dispor 
de condições que crie situações para a formação do cidadão e do município e por sua 
vez, obrigar ao Estado delegar competências às coletividades que têm a capacidade 
de exercer.  

Mesmo porque, a correção dos limites municipais só pode ser realizada de 
forma eficaz pelas comunidades que residem próximas às divisas, através do pleito 
aos seus representantes locais (vereadores e prefeito municipal). É sobre a vida 
dessas comunidades que as dificuldades cotidianas decorrentes dos problemas de 
limites municipais imprecisos - como atendimento à saúde, manutenção de estradas 
e incertezas cartorárias - se impõem. É por isso que a ideia contida no princípio da 
subsidiariedade relaciona-se com o princípio da dignidade da pessoa humana, uma 
vez que o ordenamento constitucional brasileiro elenca, no seu art. 1º, III, a pessoa 
humana e o seu valor como fundamentos da República, colocando a pessoa em seu 
sentido físico, real como prioritária. Assim, tudo que está mais próximo da pessoa e 
de seu centro de vivência recebe maior importância. E, no presente estudo, temos que 
o município assume esse papel de relevo frente a proximidade ao ser humano.

Na mesma linha Cezar Saldanha Souza Jr. (2006, p. 16) diz que afirmar a 
pessoa como fundamento da ordem jurídica e do próprio Estado tem como corolário 
priorizar as esferas sociais mais próximas do ser humano concreto, relativamente às 
esferas mais distantes. Também a prioridade dos grupos e entidades mais chegados ao 
ser humano em detrimento daquelas mais amplas se torna imperativa. Essa valorização 
do espaço local municipal como fonte mais capacitada de exercício de participação 
cidadã deve ser vetor indicativo na determinação de competências para tratar de seus 
assuntos. E, somente quando esse espaço não for suficientemente competente, ou seja, 
quando não tiver condições de eficiência necessárias, aí, sim, haveria justificativa para 
termos outros espaços de gestão, como o espaço estadual ou até o espaço federal, o que 
não ocorreu com relação à criação de novos municípios e suas eventuais alterações 
territoriais.

Existem assuntos que são afeitos exclusivamente aos municípios, estranhos 
à esfera nacional e até mesmo estadual. Da mesma forma, algumas regiões são tão 
distantes de suas sedes ou possuidoras de um capital social tão desenvolvido que 
possuem suas próprias complexidades e demandas que não podem mais ser supridas 
e resolvidas pelo governo municipal a qual pertencem, seja por incompreensão, falta 
de recursos e, em inúmeros casos, por grande distância do poder central. Assim, 
o princípio da subsidiariedade deve ser aprofundado a ponto de se perceber que a 
solução para esses problemas só será encontrada naquela comunidade. E, para isto, 
a localidade necessitará de poderes de município para garantir cidadania plena e 
assegurar direitos fundamentais àqueles moradores. 

Além disso, esse empoderamento da comunidade vai ser catalisador da 
participação popular, o que até agora não tem sido a regra geral, pois, segundo Rogério 
Leal (2006, p. 155), cultura centralizadora marca a história das administrações públicas 
nacionais, além da passividade cívica que identifica a maior parte da cidadania. Assim 
também alerta Peter Haberle (1997, p. 37)  quando trata da relação da atuação do 
povo, afirmando que este “não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta 
no dia da eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade democrática ao processo 
de decisão”. Esta ideia se coloca “como elemento informador de todo o ordenamento 
jurídico, o que gera inúmeras implicações, especialmente ao agregar o requisito da 
participação como condição de validade” (HERMANY, 2006, p. 1734).
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Dessa forma, trazer o lócus de poder para esferas mais próximas ao 
cidadão pode gerar uma maior consciência comunitária, posto que esse é objetivo 
constitucional, como lembra Zagrebelsky (1995, p. 14) quando afirma que a docilidade 
constitucional se dá no sentido de coexistência e compromisso através da rede de 
valores e de procedimentos comunicativos, não havendo mais espaço para a visão 
política da exclusão ou imposição pela força.

Existe um inegável comprometimento da autonomia federativa com a negativa 
do Congresso Nacional em regular a matéria das alterações territoriais, dificultando 
e criando insegurança jurídica aos municípios para organizar a estrutura político-
administrativa do seu território. É compreensível que devam existir regras gerais de 
uniformidade nacional para regular a criação de novos municípios, entretanto, essa 
pertinência de uma regulação geral por parte da União, não pode ser transformada em 
óbice a um direito constitucional, bem como não pode se traduzir em uma negação 
às particularidades regionais claramente existentes em um país continental como o 
Brasil.

A possibilidade de influir na geografia do espaço onde residem tira as pessoas 
da periferia e do comodismo e as traz para o debate político, para a participação 
popular, fazendo com que se aproximem do poder, sintam-se partícipes desse processo 
de desenvolvimento municipal. Isso faz com que os Municípios alavanquem o seu 
progresso.  E dessa forma, especialmente com relação ao exercício de poder, ela 
aproxima governo e cidadãos:

A pequena distância entre o poder público e a sociedade 
facilita sobremaneira o diálogo e a busca do entendimento, 
numa verdadeira democracia, tal como era apregoada por 
Platão na Grécia, com o povo na praça. A lide do singelo 
vereador de poucos votos se torna muito eficaz e com um 
retorno prestimoso, para um povo de modo geral esquecido 
por outros poderes públicos (KLERING, 1990, p. 11).

A obstaculização às emancipações e alterações territoriais, verificado desde 
1996, possui contraste com o amadurecimento do regime democrático no país, pois 
existe uma coincidência entre o ritmo emancipacionista e o regime político. Ou seja, 
nos períodos democráticos como a república populista (1945-1964), a nova república 
(anos 1980) e o período atual, seriam caracterizados por uma descentralização política, 
institucional e fiscal que favoreceriam uma maior intensidade de emancipações 
municipais. Ao contrário, períodos ditatoriais, como o regime militar (1964-1985), 
devido as suas características centralizadoras, inibiram essa prática (TOMIO, 2002, 
p. 63). 

Portanto, ao não perceber que as questões territoriais podem e devem 
ser resolvidas pela comunidade local, a União relegou a segundo plano princípio 
informador do Direito e que tem função primordial de evitar a arbitrariedade da 
decisão, que é o caso do princípio da subsidiariedade.



25

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado prático da diferenciação da figura jurídica das correções de 
limites daquelas modalidades contidas no §4º do art. 18 da Constituição Federal, 
em especial incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, foi a 
apresentação e aprovação de projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul, permitindo que aquela modalidade pudesse ser efetivada no Estado. Com a 
aprovação da Lei Estadual n.º 14.338, de 30 de outubro de 2013, que “dispõe sobre 
a correção de limites entre municípios no Estado do Rio Grande do Sul”, uma série 
de municípios gaúchos puderam encontrar solução para problemas em seus limites 
territoriais. Como exemplos, podemos citar as cidades de São Jorge e Ibiraiaras (Lei 
Estadual n.º 14.700/2015), Igrejinha e Parobé (Lei Estadual n.º 14.762/2015) e Santa 
Maria do Herval e Morro Reuter (Lei Estadual n.º 14.861/2016).

Essa guinada hermenêutica propiciada pela nova lei permitiu que, pelo menos 
o Rio Grande do Sul, fosse ao encontro das ideias de subsidiariedade, dignidade da 
pessoa humana, empoderamento social local e da participação popular.

Em atenção ao objeto proposto para a presente pesquisa, que é verificar a 
possibilidade jurídica de corrigir divisas entre municípios no Estado do Rio Grande 
do Sul, tem-se que, dentro de um panorama de mais de 20 anos de omissão legislativa 
sobre o tema aliado a uma nova compreensão acerca da necessária diferenciação 
entre as alterações elencadas pelo §4º do art. 18 da Constituição Federal e a figura da 
correção de limites, é possível realizar este tipo de alteração no mapa do Estado do 
Rio Grande do Sul.
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RESUMO

A audiência pública, como instrumento obrigatório e de legitimação do processo 
legislativo orçamentário local, deve ser compreendida como uma peça fundamental 
para a gestão pública municipal. Através de uma efetiva participação social, 
fundamentada na teoria da democracia administrativa, são pensadas e debatidas, 
conjuntamente, as ações que poderão integrar o orçamento público. Com essa 
consciência, os poderes Executivo e Legislativo local devem buscar a concretização 
dos mais elementares princípios do Estado Democrático de Direito, conferindo 
especial atenção à audiência pública, como instrumento legitimador de todo o 
conjunto de ações de governo a ser levado a efeito no decorrer do mandato. Assim, 
o objetivo desse estudo consiste em analisar os aspectos em que a audiência pública 
influi como mecanismo legitimador do processo legislativo orçamentário no âmbito 
municipal. Trata-se de pesquisa qualitativa, realizada por meio de método dedutivo e 
de procedimento técnico bibliográfico e documental. As reflexões partem de noções 
sobre a teoria da democracia administrativa, perpassando por delineamentos sobre o 
processo legislativo orçamentário para, ao final, categorizar a audiência pública como 
um instrumento de legitimação das decisões político-orçamentárias do poder público 
enquanto pressuposto de incremento e desenvolvimento da democracia buscando 
estabelecer uma gestão pública compartilhada entre sociedade civil e poder público.

Palavras-chave: Audiência pública; democracia administrativa; legitimidade; poder 
local; processo legislativo orçamentário. 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 O Brasil enfrenta, atualmente, uma profunda crise política, moral e econômica, 
diante da qual se percebe a perda do sentimento de representatividade dos governantes 
em relação aos seus governados, bem como uma apologia ao distanciamento das 
discussões político-partidárias, desencadeando um descrédito generalizado às medidas 
tomadas pelos poderes executivo e legislativo local. 
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 Esse cenário sinaliza a necessidade de um aprimoramento da operacionalização 
dos princípios elementares do Estado Democrático de Direito, cuja sustentação está 
calcada na democracia representativa e participativa. Para isso, é indispensável 
que a população brasileira, especialmente, no âmbito municipal, maximize seu 
poder de participação política, em termos quantitativos e qualitativos, de modo a 
evitar que importantes decisões legislativas e administrativas sejam tomadas sem o 
estabelecimento de um processo dialético entre governo local e sociedade civil. 
 Nessa linha de raciocínio, diante de contextualizações acerca da teoria da 
democracia administrativa e do processo legislativo orçamentário, considerar-se-á a 
audiência pública uma ferramenta estratégica e fundamental para a elaboração do 
orçamento público municipal, oportunidade na qual a população deve, efetivamente, 
participar das escolhas das prioridades locais. 

O caminho em direção ao refinamento da democracia participativa é longo, 
árduo e requer substancial investimento em educação política, mas apresentará como 
resultado a consciência da população brasileira para o fato de que, fora da política, não 
há solução para nenhum problema social. 

2 A DEMOCRACIA ADMINISTRATIVA EM BREVE PERSPECTIVA

A democracia, em seu aspecto terminológico, significa “poder do povo”. No 
entanto, com esse conceito, está-se, apenas, promovendo uma tradução da palavra 
grega demokratía, que é composta por demos – que significa povo – e kratos – que 
significa poder. 

De acordo com os ensinamentos de Sartori (1965), é imprescindível analisar, 
além do significado da palavra, qual o seu objeto, de modo a descobrir que, conquanto 
o termo democracia possua um significado literal preciso, a compreensão acerca do que 
é, efetivamente, uma democracia autêntica, trata-se de um desafio incalculavelmente 
maior. 

No Brasil, o processo de democratização iniciou através da atuação das forças 
sociais que reclamavam por liberdade, e, paulatinamente, foram se expandindo em 
proporções significativas, tornando muito alto e desgastante, para o regime autoritário, 
a manutenção da repressão. Tal movimento revelou-se como uma transição negociada, 
progressiva, que, apesar de lenta, resultou em uma conscientização social expressa na 
Constituição de 1988 (CF/88), com consagração do sonho de uma sociedade livre, 
justa e solidária, a ser conquistado por intermédio da democracia representativa e 
participativa que emana do texto fundamental, realizador dos valores de igualdade, 
liberdade e fraternidade (MATTOS NETO, 2012). 
 Mattos Neto (2012) ensina que o fenômeno democrático, enquanto criação 
humana, revela natureza cultural, circunstância que justifica suas adaptações e 
variações históricas no decorrer das décadas. Este fenômeno é compreendido como 
uma forma de regime político na qual a autoridade do governo tem como base o povo, 
devendo-se garantir a participação da sociedade no exercício do poder. 

A democracia, portanto, é um processo de construção contínua em prol 
da emancipação dos cidadãos, que jamais abrirá espaço para ser considerada uma 
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conquista imutável ou um sistema perfeito e acabado. Democracia requer movimento, 
estudo, responsabilidade individual e, principalmente, compromisso social. Como 
maneira de aprimorar a participação direta da população no espectro decisório, 
Beçak (2014) indica que surgem propostas para a contemplação de espaços de auto-
organização ou gestão a parcelas comunitárias, a fim de, paralela ou previamente aos 
órgãos de representação tradicionais, exercerem o seu papel deliberativo.

Tradicionalmente, os eixos político-partidário e o sindical-trabalhista são 
considerados os dois caminhos viáveis para a concretização de transformações sociais. 
O primeiro eixo possui como instrumento central a eleição de representantes, e como 
principal campo de atuação, o parlamento ou a estrutura executiva do governo. O 
segundo eixo fundamental possui como ferramenta a negociação empresarial e a 
greve, e tem como palco a empresa, cujo objetivo é a apropriação mais equilibrada do 
produto social (DOWBOR, 1999). 

Dowbor (1999) reflete que surge com força um terceiro eixo, que emerge da 
organização comunitária, possuindo como espaço de ação o bairro, o município, o 
denominado “espaço local” ou “espaço da vida”. Na Suécia, por exemplo, os cidadãos 
participam, em média, de quatro organizações comunitárias. 

Nos aspectos em que reuniões em parcelas menos abrangentes de interesses 
mostra-se viável, a consulta direta pode ser fator constituidor de legitimidade ao 
processo de tomada de decisões. Por outro lado, em agrupações mais abrangentes, 
onde não trata-se apenas de uma discussão de rua, quadra ou bairro, a realização 
de audiência pública constitui-se como uma prática legitimadora das decisões de 
interesse geral da coletividade. 

No Brasil, Dallari (2012) refere que a existência de algumas destas práticas 
vem a aparecer desde os anos 1980, a exemplo do orçamento participativo, originado 
em Porto Alegre, bem como a constituição de conselhos comunitários, e, mais 
recentemente, gestão de espaços públicos. Com isso, não visava-se substituir a 
democracia representativa, mas complementá-la, permitindo ao cidadão debater 
e definir os destinos da cidade, escolher as prioridades de investimentos e, como 
resultado, aumentar o grau de corresponsabilização entre governo e sociedade sobre 
a gestão local. 

Portanto, principalmente no âmbito municipal, revela-se fundamental a 
criação de organizações administrativas efetivas, receptivas e preparadas para a 
participação popular, com autonomia para funcionalizar suas atividades em favor 
do interesse público. Trata-se de estruturar uma gestão pública que descentralize o 
processo decisório e contemple a complexa gama de relações políticas (DE PAULA, 
2005). 

Quanto ao poder executivo, sabe-se que sua estrutura tradicional oferece 
alguns empecilhos ao pluralismo democrático no processo decisório em razão de 
uma organização altamente hierarquizada, dos trâmites burocráticos levados a efeito 
pela direção unipessoal do chefe do poder executivo e seus auxiliares – ministros, 
secretários e demais cargos de confiança –, dificultando a importante participação dos 
cidadãos na tomada de decisões acerca da pertinente direção das políticas públicas. 
Em face disso, Pilati (2007) lembra que a democracia, em essência, pressupõe 
participação ativa do povo constitucional, sendo insuficiente a mera transferência de 
poderes a seus representantes eleitos.
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Miranda (1976) leciona que a democracia administrativa implica uma 
mudança substancial na teoria da administração pública, a partir de uma nova e 
qualificada relação entre administração e administrados, focalizando na abertura do 
espaço público estatal. Tal oxigenação verifica-se tanto nas decisões públicas – o que 
envolve, também, o processo legislativo – quanto no posterior controle da execução 
das políticas públicas, por meio da conferência de sua adequação às deliberações 
decorrentes das interações com a sociedade. Como reflexo desse novo paradigma, 
restringe-se a discricionariedade administrativa e amplia-se o controle dos atos da 
administração. 

A CF/88, em variados artigos, revela a necessidade das instâncias do poder 
estatal assegurarem a participação social direta nos processos decisórios, não se 
limitando ao plebiscito, referendo e iniciativa popular.7 O texto constitucional 
resguarda, ainda: a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados 
dos órgãos públicos; a cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal; a participação efetiva do setor de produção, envolvendo trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes; 
caráter democrático e descentralizado da organização e administração da seguridade 
social, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados; participação da 
comunidade nas ações do serviço público de saúde, na assistência social, no ensino 
público, no sistema nacional de cultura etc.8

Evidencia-se que a Constituição de 1988 está estruturada para a concretização 
e expansão da democracia a sua máxima potência, em todas as esferas do poder 
público estatal, e que o grande desafio é transpor esse conjunto de princípios e regras 
jurídicas do plano teórico para o plano prático. 

3 PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

 Em uma visão mais ampla, através de um conceito simples, pode-se afirmar 
que “orçamento é a estimativa global de todas as entradas e todas as saídas de dinheiro 
dos cofres públicos” (ATALIBA, 1969, p. 54). 
 Em conceituação mais esmerada e rigorosa, é preciso verificar os conceitos 
e princípios tanto da ciência das finanças como da própria ciência do direito, onde 
pode-se constatar o alcance da expressão orçamento no mundo contemporâneo. 
Nesse sentido, consoante Baudhum9 (apud JARDIM, 2016, p. 106) “orçamento é um 
ato legislativo contendo o quadro de receitas e despesas previstas por um período 
determinado, o qual se constitui regras mestras que servem ao Poder Executivo e à 
Administração no seu mister infralegal”. 

Reconhece-se que o conjunto de processos que culminam com a seleção 
da composição dos gastos governamentais, bem como com a fixação das fontes de 
7  Art. 14 da CF/88: Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; 
III - iniciativa popular. [...]
8  Arts. 10, 29, 187, 194, 198, 204, 206, 206-A da CF e art. 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). 
9  BAUDHUM, Fernand. Professor da Universidade de Louvain. 
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recursos, denomina-se processos orçamentários. Trata-se, portanto, não apenas de um 
procedimento burocrático voltado a cumprir as normas legais, mas de um instrumento 
de gerência pública através do qual viabiliza-se o estabelecimento de relações com 
a estrutura organizacional interna – órgãos da administração –, externa – Câmara 
Municipal de Vereadores – e com a sociedade (MATIAS; CAMPELLO, 2000). 

O modo como essas interações se efetivam condiciona o nível de aderência 
da realidade ao processo orçamentário. Na hipótese de inexistirem essas relações, o 
governo torna-se autoritário e impostor, ou, ainda, o planejamento estratégico coloca-
se em posição de desconexão com a realidade, tornando-se tão somente um processo 
burocrático-legal. Por outro lado, se o processo de diálogo forma-se em um cenário 
de intimidade entre Estado e sociedade, o processo poderá ser caracterizado como 
democrático e correspondente à realidade, servindo como um instrumento básico e 
eficaz de gerenciamento (MATIAS; CAMPELLO, 2000). 

 Conforme indica Bruno (2007), a doutrina brasileira oferece uma ampla 
abordagem na formulação do conceito da expressão orçamento, ao tratar da 
autorização outorgada ao Poder Executivo pelo titular do real interesse a ser regulado, 
a periodicidade, a política econômica a ser praticada e a arrecadação das receitas. 

 Orçamento, portanto, é o ato através do qual o parlamento prevê e autoriza ao 
poder executivo, por certo período, em detalhes, a promover as despesas direcionadas 
ao funcionamento dos serviços públicos e outros objetivos adotados pela política 
econômica ou geral do país, bem como a arrecadação das receitas já criadas por lei 
(BALEEIRO, 1998). O artigo 165 da CF/1988, como dispositivo fundamental para a 
organização orçamentária pátria, que diz respeito aos três entes federados, estabelece 
que lei de iniciativa do poder executivo disporá sobre o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais. 

 O Plano Plurianual (PPA), previsto no art. 165, I, da CF10, estabelece as bases 
que sustentam todo o sistema e processo orçamentário, orientando e viabilizando a 
elaboração dos demais planos e programas de governo, fixando as diretrizes, objetivos 
e metas da administração, estipulando as despesas de capital, programas de duração 
continuada etc.

 Como o foco do presente trabalho é o âmbito municipal, cabe salientar 
que o plano plurianual implica um zoneamento urbano adequado, com permanente 
atualização, através de um eficiente Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
e, consoante lição de Bruno (2007, p. 37) uma “administração descentralizada, 
com amplo investimento em pessoal técnico de planejamento urbano, econômico e 
administrativo, visando atender a regionalização preconizada”. 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos do artigo 165, § 2º, 
da Carta Maior, deve abranger as metas e prioridades da Administração, a inclusão 

10  Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Público estabelecerão: 
I – o plano plurianual; 
II – (...)
III – (...) 
§ 1º a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 
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de despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, a orientação sobre a 
elaboração do orçamento anual, as alterações na legislação tributária, entre outras 
diretrizes. 

 A Lei Orçamentária Anual (LOA), por sua vez, deve reservar íntima 
consonância com o PPA e LDO, estimando receita e fixando despesas. Referido 
diploma legal não poderá, por exemplo, conter crédito com finalidade imprecisa ou 
dotação ilimitada, ante a infringência dos princípios de gestão fiscal responsável, 
bem como não poderá conter dotação para investimento com duração superior a um 
exercício, que não conste, explicitamente, no PPA, assim como lei que autorize sua 
inclusão, nos termos do art. 167, § 1º da Constituição.11

 Cumprido o procedimento de elaboração orçamentária pelo poder executivo, 
remete-se a “Mensagem do Chefe do Executivo ao Legislativo, iniciando-se assim, 
a fase sob os auspícios deste, que, no caso dos Municípios, ocorre junto à Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamentos das Câmaras Municipais” (BRUNO, 2007, p. 
50). 

 Nessa linha de raciocínio, o art. 166, § 2º, da Carta Magna, assegura o direito 
dos parlamentares apresentarem emendas à Lei Orçamentária Anual, que, para serem 
aceitas, precisarão demonstrar compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como indicarem os recursos orçamentários necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam 
sobre dotações de pessoal e seus encargos, serviços da dívida e transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 Passada essa fase viabilizadora de emendas ao projeto de lei orçamentária, 
Bruno (2007, p. 50) esclarece que “o processo legislativo em cada Município passa a 
ser regido pelas disposições de sua respectiva Lei Orgânica e do Regimento Interno 
de cada Câmara Municipal”. 

 Na mesma esteira, percebe-se que as decisões tomadas no decorrer do 
complexo processo legislativo orçamentário são determinantes direcionamentos 
relacionados ao próprio futuro do município. De acordo com os interesses locais, 
pode-se optar pela utilização de determinado recurso financeiro para a construção 
de uma quadra poliesportiva, um salão comunitário, um incremento no material 
tecnológico para as escolas municipais, ou, então, repasse do respectivo valor a uma 
entidade sem fins lucrativos gerenciadora de serviços de saúde. 

 Percebe-se, portanto, que a participação da população na escolha nas ações 
prioritárias do governo local é fundamental para a conferência de legitimidade ao 
processo legislativo orçamentário, sob pena de não se atenderem os verdadeiros 
anseios dos representados, e, a médio e longo prazo, acarretar instabilidade política. 

11  Art. 167. São vedados: 
[...]
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
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4 A AUDIÊNCIA PÚBLICA A PARTIR DOS PRESSUPOSTOS DA 
DEMOCRACIA ADMINISTRATIVA

A audiência pública origina-se no direito anglo-saxão, com base no direito 
inglês e no princípio do devido processo legal – due process of law. Representa a 
garantia clássica de audiência prévia e a garantia constitucional do devido processo 
em sentido substantivo (GORDILLO, 1998). O mesmo autor distingue, ainda, a 
audiência pública da sessão pública, considerando que nesta a plateia simplesmente 
assiste passivamente e naquela a coletividade é parte ativa e interessada, com direitos 
de oferecer e produzir provas, controlar as que são produzidas e fazer alegações. 

Moreira Neto (2001) desdobra o instituto da audiência pública nos princípios 
democrático12, da cidadania13, da participação política14, da igualdade, da reserva 
legal, do associativismo, da publicidade, do devido processo, do contraditório, da 
ampla defesa, da realidade, da lealdade, da motivação, da proporcionalidade e da 
prevenção de litígios. 

É através da interação entre cidadania local e o poder público que torna-se 
mais facilitado o processo de democratização dos espaços públicos, tornando-os 
permeáveis às decisões coletivas, em uma gestão compartilhada, proveniente da 
manifestação democrática de um variado conjunto de atores, institucionais ou não. 
A partir desta perspectiva, pode-se falar da existência de um Estado Constitucional 
Democrático, desde que, efetivamente, se visualize a importância da consolidação da 
autonomia local enquanto lócus privilegiado para a atuação dos cidadãos (HERMANY; 
GIACOBBO, 2016). 

A Lei Complementar 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), ao regulamentar os princípios e normas de finanças públicas dispostos na 
CF/1988, estabelece mecanismos para uma gestão fiscal responsável e sustentável 
a médio e longo prazo, visando a concretização da transparência administrativa, tais 
como os incentivos à participação popular e realização de audiências públicas durante 
as fases de discussão e elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias 
e lei orçamentária anual, nos termos do artigo 48, § 1º.15

12  Que se manifesta na legitimidade ou conformidade do agir do Estado com a vontade popular.
13 CF/88. [...] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] II - a cidadania [...]. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
14  Constante do art. 1º, parágrafo único, da CF/88, que instrumentaliza o poder político para 
a escolha dos dirigentes públicos e do conteúdo político ou administrativo das decisões deliberadas 
consensualmente.
15  Lei complementar 101/2000. [...] São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos 
e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
§ 1º A transparência será assegurada também mediante: 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. [...]
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A transparência, pois, passa a integrar um dos elementos fundamentais da lei 
fiscal, com o escopo de controlar as despesas e o déficit público, através da adoção de 
medidas de transparência das contas públicas na aplicação e divulgação dos resultados 
alcançados.  

Referida obrigatoriedade da participação popular na elaboração e, inclusive, 
modificações nas leis orçamentárias, veio a receber um importante reforço em sua 
relevância, através do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade 
proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 70002576072), que, ao declarar a inconstitucionalidade 
formal de uma lei municipal, reforçou a imprescindibilidade da participação popular 
nas audiências públicas estabelecidas na legislação, que servem como mecanismo 
legitimidade das ações promovidas pela Administração Pública. 

 A participação popular na idealização, elaboração e discussão de projetos de 
lei, uma vez assegurada pelo ordenamento jurídico, impõe obrigatória observância, sob 
pena de ferir a regular tramitação do processo legislativo orçamentário, viabilizando 
a declaração de nulidade, resultando em graves consequências ao ente federativo e ao 
gestor público. Por isso, importante que, tanto prefeitos quanto vereadores, estejam 
conscientes da imprescindibilidade de efetiva participação popular no processo 
legislativo orçamentário. 

 Necessário lembrar que o controle do cidadão sobre os gastos públicos é 
inerente ao próprio direito natural, e a própria Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão de 178916, assevera ser direito da sociedade solicitar 
esclarecimentos acerca da correção da aplicação do dinheiro público.  

 A audiência pública é um direito de participação que integra a democracia 
– chamada de direito de quarta geração/dimensão – juntamente com os direitos 
individuais, sociais e de fraternidade, caracterizados pela doutrina, respectivamente, 
como direitos de primeira, segunda e terceira geração, todos integrantes da categoria 
de direitos humanos (DAL BOSCO, 2003).  

 A simples outorga de pequenos feixes de poder à sociedade não é suficiente 
para que se possa referir à cidadania ativa e à democracia participativa. O Estado 
somente será considerado verdadeiramente democrático no momento em que os 
canais de participação propiciarem aos atores sociais o exercício de uma cidadania 
efetivamente ativa, formando-se uma vontade pública complexa, constituída pela 
proatividade do povo em relação às decisões oficialmente tomadas pelos poderes 
estatais. O desenvolvimento e evolução da democracia se dá em face da contradição 
de carências, alternativas e soluções. A democracia, em sua essência, demanda 
participação ativa do povo constitucional, e não apenas a transferência de poderes aos 
representantes eleitos (PILATI, 2007). 

Não obstante ser a democracia a forma de governo de maior expansão no 
mundo nos últimos séculos e, apesar do contundente discurso de participação popular, 
especialmente nos países latino-americanos, na prática o que se constata é o descuido 
dos governantes para com a opinião de seus governados sobre os importantes rumos 
da administração pública. Ocorre, em síntese, de uma pseudoparticipação popular que, 

16  Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão – 1789. [...] Art. 15. A sociedade tem o direito 
de pedir contas a todo agente público pela sua administração. 
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frequentemente, quando não é frágil em termos quantitativos, revela-se insuficiente 
qualitativamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que a teoria da democracia administrativa viabiliza uma 
abertura da administração pública para um processo dialético entre poder público local 
e cidadãos, representando uma significativa substituição paradigmática na teoria da 
administração pública. Nesse aspecto, o instituto da audiência pública pode revelar-se 
como um poderoso instrumento para a promoção de um enraizamento democrático 
nas esferas públicas, especialmente no processo legislativo orçamentário, desde que 
não seja visualizada tão somente como um cumprimento de etapa formal. 

Na relação entre sociedade e Estado, a gestão social somente se concretizará no 
momento em que os governos institucionalizarem modelos de elaboração de políticas 
públicas que se refiram ao cidadão não como sujeito passivo ou mero cliente de suas 
medidas, mas, essencialmente, como sujeito ativo, que contribua na identificação dos 
problemas, no planejamento das soluções, no acompanhamento da execução e na 
avaliação dos impactos sociais efetivamente alcançados. 

Através de uma autêntica valorização da democracia participativa, com foco 
nos aspectos quantitativos e qualitativos dessa participação, dentro de um contexto 
no qual cada cidadão sinta-se parte da construção dos rumos do município em que 
vive, será possível conquistar, coletivamente, progresso social e econômico, com 
estabilidade política. 
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A NECESSÁRIA TRANSPARÊNCIA PARA A INTERLOCUÇÃO ENTRE A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS CIDADÃOS NA ESFERA LOCAL

Cynthia Gruendling Juruena17

Isabelle Pinto Antonello18

RESUMO

O presente artigo teve por escopo analisar a importância da participação efetiva da 
comunidade no espaço local a partir da interlocução entre administração pública e os 
cidadãos. Não apenas nos processos de elaboração e debates, mas também no controle 
e fiscalização das atividades estatais, garantindo que sejam sempre o mais transparente 
possível. Ressaltou-se o fato de que este controle social e interação facilitada entre 
Estado e coletividade pode ser um mecanismo de empoderamento e desenvolvimento 
local, além de proporcionar uma maior transparência com relação a aplicação dos 
recursos públicos no que se refere a políticas públicas, possibilitando análise e 
retrospectiva dos resultados efetivos, vislumbrando cessar atos que se desviem da 
finalidade, empoderando a comunidade.
Palavras-chave: Administração Pública; Cidadãos; Interação; Poder Local; 
Transparência.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A interlocução entre administração pública e sociedade na esfera local pode 
ser considerada uma ação estratégia dos órgãos públicos com o intuito de garantir a 
efetividade dos serviços públicos prestados, com o intuito de responder às demandas 
da comunidade da maneira mais eficaz, uma vez que possibilita uma participação 
ativa de quem realmente vivencia as especificidades daquele determinado espaço.
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Além disso, por se tratar de atividades com impactos diretos perante a 
coletividade, ressalta-se a importância de chama-los para participar não só da 
elaboração e implementação de políticas e ações, como também da fiscalização e do 
controle social, que devem ser exercidos sob as mesmas, resultando na manutenção/
construção de um Estado mais democrático.

A partir desta interação da sociedade com o Estado, definindo prioridades, 
acompanhando, avaliando as condições de gestão, a execução das políticas e os 
recursos financeiros utilizados, percebe-se a garantia de uma maior transparência dos 
serviços prestados, considerando que as características contemporâneas podem ter 
sido motivadoras da situação em que o país se encontra, quais sejam: apatia política, 
paternalismo, assistencialismo, falta do sentimento de pertencer a determinado lugar, 
dificuldade de comunicação entre as esferas, etc. 

Nesse sentido, analisando a história em termos de Brasil, além de contribuir 
para a democratização da gestão pública, a participação ativa dos diversos atores 
da comunidade, considerando suas necessidades e anseios específicos, vislumbra 
empoderar o sujeito em âmbito local. O gestor dialoga diretamente com quem 
sofrerá as consequências de determinadas ações, auxiliando-o a definir o que é 
prioridade, facilitando a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, garantindo 
o fortalecimento de políticas adequadas às carências da coletividade, pois cidadãos 
ativos almejam resultados positivos e transparentes dos seus gestores. 

1 A IMPORTÂNCIA DA ESFERA LOCAL PARA O EMPODERAMENTO DO 
CIDADÃO

A interação entre esfera pública e o cidadão, possibilita fazer uma ligação 
direta com o empoderamento do sujeito em nível local, visto a proximidade que há 
entre este espaço e a sociedade.

Até a Independência Brasileira, no ano de 1822, a importância do município 
se dava meramente para o ingresso no território (KRELL, 2003, p. 31-32). Visto que 
na época vigia o patrimonialismo, os governos locais (intituladas Câmaras) passavam 
a ser o poder dos proprietários – como foi abordado no primeiro capítulo, em um 
modelo patrimonialista há a confusão entre o público e privado, onde o privado se 
apropria do público.

No final do século XIX se estabelece um federalismo “de cima para baixo”, 
a fim de melhorar a organização administrativa. A Constituição de 1891 estabelece 
a autonomia municipal, porém, devido à falta de clareza do texto constitucional, os 
governos estaduais passaram a exercer ainda maior influência sob a autonomia local, 
utilizando o município como um elemento dos governos estaduais. Nessa época surge 
o coronelismo19, e a autonomia municipal acabou por fortalecer essas práticas de 
cunho clientelista (KRELL, 2003, p. 34-35).

Na constituinte de 1933 e posterior elaboração do texto constitucional de 1934, 
havia quase um consenso de que não houve uma efetivação da autonomia municipal, 
mas nada foi feito com relação a isto. Dessa forma, apenas com a Constituição de 

19  O período do coronelismo foi marcado por fraudes eleitorais (onde ocorria a compra de votos 
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1988 temos o município elevado como ente federado, ao lado da União e dos Estados, 
concedendo-o autonomia política e administrativa (KRELL, 2003, p. 36-42).

Analisando-se brevemente a importância que a esfera municipal adquiriu, 
tem-se que a Constituição Federal de 1988 teve por escopo reformular o federalismo 
brasileiro (visto que a Constituição de 1988 é posterior ao regime militar, que não 
implementou o federalismo cooperativo), buscando avançar na direção de um 
federalismo centrífugo. Este pacto federativo procura que haja uma descentralização 
e estabelece, pela primeira vez, a esfera municipal como ente (MAGALHÃES, 2000, 
p. 19).

Assim, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em que se 
consagra a adoção do federalismo e a inclusão dos municípios como ente federado, 
emerge a discussão do papel do município, devido à ampliação de sua capacidade 
de atuação. Inicia-se um debate acentuado sobre a autonomia municipal e esfera 
local, uma vez que agora possuem tanto autonomia administrativa como política, “o 
peculiar interesse local e a eletividade da administração local são os dois princípios 
que formam a base sobre a qual se ergue a estrutura municipal brasileira” (KRELL, 
2003, p. 42).

Nesta senda, o município assume uma nova posição e por ser uma esfera mais 
próxima ao cidadão, é importante frisar a necessidade de amplificação da interlocução 
entre Estado e sociedade a partir desse espaço local.

Primeiramente, se faz mister delinear o que se entende por esfera/espaço local. 
Este lócus pode ser o município ou o bairro, onde a partir desse espaço o cidadão pode 
recuperar a dimensão de cidadania. O poder local seria a criação, em um município, 
de uma capacidade de autotransformação, tanto econômica quanto social (DOWBOR, 
2008b).

“Em particular, ao se deslocar boa parte das iniciativas do desenvolvimento 
para o nível local, aproxima-se a decisão do espaço onde o cidadão pode efetivamente 
participar” (DOWBOR, 2008a, p. 85). Nesse sentido, o espaço local assume 
significativa importância para que o cidadão se integre dos assuntos públicos, podendo 
se apropriar das informações públicas e fiscalizar o Estado/Administração Pública.

Somente com essa participação no processo decisório e com a fiscalização 
do poder público pelos cidadãos que o paradoxo do poder local vai ser rompido. Este 
paradoxo é que o poder local, em um primeiro momento, fortalece as oligarquias 
locais para, em segunda instância, aproximar os cidadãos das decisões (KRELL, 
2003, p. 94).

A esfera local permite que haja uma maior abertura do Estado ou da 
Administração Pública para os cidadãos, pois eles estão mais próximos do ente 
federado municipal, “permitindo a abertura do espaço público estatal à atuação da 
sociedade e possibilitando que se consubstancie um sentimento de pertencimento e 
responsabilidade por parte dos cidadãos” (HERMANY, 2012, p. 125).

A importância da interlocução entre Estado e sociedade se dá na medida em 
ou o voto a cabresto) e pela política do café com leite (intitulada dessa forma pois São Paulo detinha 
grande parte do seu lucro com a exportação de café e Minas Gerais com a produção de leite e derivados), 
onde havia um acordo para que eles fossem os responsáveis pelo domínio central do país. Para garantir 
essa política do café com leite, havia a política dos governadores, em que a base dos acordos era a troca 
de favores.
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que “[...] sociedade e Estado atuam como dois momentos necessários, separados, mas 
contíguos, distintos, mas interdependentes, do sistema social em sua complexidade 
e em sua articulação interna” (BOBBIO, 1992, p. 52). Dessa forma, há uma 
interdependência entre eles, devendo haver um fomento neste diálogo, para que assim 
haja um reflexo na qualidade de vida dos cidadãos.

E neste sentido o município revela uma grande importância para essa 
aproximação do poder público com a sociedade. Isto pois “o sujeito assume uma 
verdadeira responsabilidade diante da cidade” (CORRALO, 2014, p. 30). O sujeito, 
diante da proximidade desse espaço local e por ter a sua vivência ali, se sente 
responsável.

O conceito de poder local encontra-se muito próximo ao de descentralização, 
autonomia local e democracia local. A descentralização20, que seria a transferência ou 
delegação de autoridade legal aos poderes locais para tomar decisões, deve visar que 
as relações intergovernamentais se aprimorem, capacitar os governos locais para as 
funções que lhes são atribuídas e possibilitar o controle social do poder público pela 
população organizada (JACOBI, 2000, p. 35-39).

A autonomia local, mediante o conceito utilizado pela Carta Europeia, se 
refere ao direito e à capacidade efetiva que as autarquias locais21 possuem de gerir 
uma parte dos assuntos públicos que estão sob sua responsabilidade (OLIVEIRA, 
2012, p. 68-69). Visto que os municípios no Brasil se afiguram entes federados, pode-
se esta terminologia com relação a autonomia. 

Já o poder local decorre da valorização do espaço local, e isso é um processo 
que demanda tempo. Implica em alterações no sistema de organização das informações 
públicas, na capacidade administrativa e se constitui em um amplo trabalho de 
formação que envolve tanto a comunidade quanto a administração pública local 
(DOWBOR, 2008b).

Ainda que estejamos na era da globalização22, deve-se ter presente que nem 
tudo é global. As ruas de nossa cidade, o patrimônio histórico, as escolas, dentre 
outros, dependem de iniciativas locais (DOWBOR, 2008b). Nesse sentido, há decisões 
públicas que devem ser tomadas próximas ao cidadão, e muitas vezes chamando-o 
para ocupar o papel de ator social.

20  “Assim, a dramática centralização do poder político e económico (sic) que caracteriza a 
nossa forma de organização como sociedade, leva em última instância, a um divórcio profundo entre as 
nossas necessidades e o conteúdo do desenvolvimento econômico e social” (DOWBOR, 2008b, p. 05). 
Dessa forma, se tem que a descentralização é necessária, para que não ocorra esse distanciamento acima 
enunciado. Entretanto, é preciso ter cuidado com a descentralização, para que a mesma não fortaleça ou 
propicie as oligarquias.
21  “[...] as autarquias locais fazem parte integrante do Estado e a autonomia, que se deseja que 
gozem, é considerada também como uma forma de resolver os problemas da moderna gestão pública, 
de modo mais eficaz e mais racional, do que uma administração centralizada e burocrática. Não se 
trata, pois, de estabelecer uma esfera de imunidade em relação ao estado nem uma independência mal 
concebida. É com o realismo que exige o contexto da administração moderna que a autonomia local deve 
ser defendida” (OLIVEIRA, 2013, p. 110).
22  Quanto à globalização, destaca-se que “[...] a consolidação de um novo paradigma de cidadania 
não prescinde do modelo de Estado Nacional, tampouco nega o processo de globalização, mas, sim, 
constitui-se em modelo de convivência, coexistência de diferentes esferas de poder” (HERMANY, 2007, 
p. 252).
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Será no espaço municipal que o cidadão, o ator social, deixará o plano da 
abstração e passará a ser entendido conforme as especificidades e necessidades 
concretas daquela esfera a que ele pertence. É a partir do espaço local que será 
possível a atuação desses atores para a formação de decisões públicas, decorrentes de 
uma apropriação desse espaço pela sociedade (BARACHO, 199623).  

O espaço local é importante para que ocorra essa interlocução entre os 
cidadãos e o poder público, visto que há as questões de identidade dos cidadãos com 
essa esfera, bem como o pertencimento a esse espaço e as peculiaridades de cada 
região.

Nesta senda, o espaço local “pode ser entendido como parte de um processo 
de reconstrução da esfera pública, orientado para a democratização da gestão de 
políticas públicas no país, o qual tem na descentralização um de seus componentes 
centrais” (FARAH, 2001, p. 132). Devido à proximidade mencionada o espaço público 
e a cidadania podem vir a se reconstruir, caso ocorra essa interlocução relacionada a 
assuntos políticos e públicos.

No espaço local há maior possibilidade de representação dos cidadãos, pois 
se instaura um sentimento de pertencimento, visto às peculiaridades e identidades 
culturais. Além disso, é possível que se desenvolvam relações pautadas na solidariedade 
e empatia (HERMANY, 2007, p. 264-266). Em uma perspectiva horizontal, faz-se 
necessário avaliar os limites e possibilidades de apropriação do espaço público pela 
sociedade, a partir de um municipalismo alicerçado na democracia administrativa 
(HERMANY, 2012, p. 122).

Diante disso, observa-se que o cidadão possui maior relação com o espaço 
local, por haver uma maior facilidade de diálogo com essa esfera. Neste sentido, tem-
se que “[...] o governo municipal vive mais intensamente os problemas da sociedade, 
possui conhecimento detalhado dos mesmos e sofre pressão mais direta da sociedade 
local” (KRELL, 2003, p. 90).

Esses mecanismos de democracia participativa esse existe uma atitude regular 
por parte do cidadão, diariamente potencializada a partir da sua dimensão local, 
possibilitando a construção de um efetivo processo de formação democrática e legítima 
das decisões políticas e públicas (administrativas e legislativas), diferentemente dos 
processos os quais estamos acostumados, em que a opinião pública geralmente passa 
por juízos de aclamação (HERMANY, 2007, p. 183).

O mesmo pode se aferir do processo democrático deliberativo, onde se vê um 
efetivo processo de formação democrática e legítima de decisões públicas. Assim, 
tanto os mecanismos de participação como o de deliberação são fundamentais para 
este diálogo entre Estado e sociedade, se potencializando no espaço local.

A esfera local pode para muitos ser tido como um espaço simples, visto que 
abrange uma determinada localidade, mas é eficaz na manifestação de interesses e 
necessidades dos cidadãos (HERMANY, 2007). Além do que, a partir desse lócus 
pode haver maior controle social, participação pública, e, evidentemente, processos 
democráticos deliberativos.

Nota-se que este âmbito possui as condições ideais para assegurar ao 
cidadão a plenitude do exercício de sua cidadania. Não que isso não seja possível 
23  A partir da nova concepção do conceito político de federalismo adotado pela Constituição 
Federal de 1988, emerge-se um empoderamento dos governos locais (BARACHO, 1996).
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nas demais esferas da federação, entretanto, em razão da já mencionada proximidade 
e pertencimento que o cidadão possui com o espaço local, se instaura uma melhor 
conjuntura de garantir a participação da sociedade (COSTA; REIS, 2010, p. 109).

Dessa forma, visto a importância da esfera local para aproximar a sociedade 
e o poder público, o próximo ponto irá tratar da necessidade de haver uma maior 
interlocução entre a Administração Pública municipal e os cidadãos, com o intuito 
de proporcionar maior transparência aos atos públicos através do diálogo permanente 
que visa construir uma Administração Pública democrática 

2 A NECESSÁRIA INTERLOCUÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E OS CIDADÃOS PARA CONSOLIDAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA

Perpassada a importância da esfera local para o empoderamento dos cidadãos, 
verificar-se-á especificamente a necessidade de interlocução entre a Administração 
Pública e os cidadãos, a partir dessa perspectiva local, como forma de consolidação 
da transparência dos atos administrativos e garantia do Estado Democrático de direito 
por meio de uma cultura participativa de caráter permanente.

Neste sentido, a democracia local é fundamental para que se estreitem os 
laços entre Estado e sociedade, além de favorecer que as práticas de democracia 
participativa e deliberativa ali tenham um melhor espaço para o seu desenvolvimento.

Dowbor (1998, p. 376) aponta para a necessidade de reformulação da 
administração pública, de modo que sejam criados mecanismos de participação 
simplificados e que contemplem os atores-chaves do município – isto é, os cidadãos -, 
mecanismos estes que envolvam todos os atores sociais.

O espaço público local se mostra, então, como o ambiente ideal para que 
ocorra a interação social e processos democráticos participativos e deliberativos, visto 
que na esfera local os cidadãos possuem maior contato com o poder público. Essa 
aproximação entre os cidadãos e o espaço local pode transformar essa interlocução de 
harmonia e de cooperação, basta que haja instrumentos disponíveis para a participação 
e que a mesma seja fomentada pelo Estado.

Além disso, o reforço na legitimação democrática da administração e a 
descentralização político-administrativa, consequentemente ressalta a importância 
de publicidade dos atos administrativos para que seja possível a atuação efetiva dos 
cidadãos perante a esfera pública. (LIMBERGER, 2008, p. 60)

Dessa forma, essa descentralização político-administrativa é importante para 
aproximar a Administração Pública e os administrados, o que somente se dará se 
houver publicidade e transparência. Com o fomento da participação e mediante a 
implementação de instrumentos participativos que haverá o que se busca, que é a 
interlocução entre a Administração Pública local e os administrados, bem como a 
garantia de uma gestão democrática e transparente. 

Em um Estado Democrático de Direito, tem-se a suposição de que todos 
podem tomar decisões sobre os assuntos públicos, sendo que a exclusão dos cidadãos 
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da participação política afeta a eles próprios, abalando princípios democráticos e 
podendo inclusive interferir na qualidade de vida dos cidadãos - visto que estão sendo 
excluídos de tomar parte dos assuntos de interesse público, ou seja, que a eles dizem 
respeito (PLACENCIA; HERNÁNDEZ, 2015, p. 89). E para que se possa tomar 
decisões sobre os assuntos públicos, é necessário que o acesso à informação seja 
propiciado.

A transparência engloba a publicidade, a motivação dos atos e a participação 
popular. A publicidade obriga a Administração Pública à exposição de seus atos, 
possibilitando o conhecimento e o acesso da informação. A motivação é para conferir 
segurança aos administrados, que podem, a partir dos motivos, interpor recurso. E a 
participação pública24 visa realçar o caráter público da gestão administrativa que deve 
promover o diálogo aberto. E é a transparência que poderá propiciar essa participação 
(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 38-39).

De acordo com Rodrigues (2014, p.93) podemos conceituar este tema como 
um termo moderno que requer uma administração pública diáfana, garantindo o 
acesso do público à informação e permitindo um controle por parte do público. “A 
transparência é legitimada pelo estado de direito, enquanto a publicidade tem sua 
fonte na democracia”. 

Neste viés, Limberger (2013, p. 261) traz que “a transparência é a 
possibilidade de o cidadão ter acesso à informação pública, quando a informação lhe 
aparece, enquanto a publicidade seria o movimento que a administração dá a conhecer 
os seus atos”. Portanto, apesar de conceitos distintos, possuem uma interconexão. A 
publicidade é a divulgação dos atos da administração, enquanto que a transparência é 
quando a Administração Pública dá conhecimento e acesso ao cidadão às informações 
administrativas.

A finalidade principal da transparência é transformar as informações públicas 
em um instrumento de ação dos cidadãos; isto é, que a partir da apropriação das 
informações, os administrados consigam participar dos assuntos públicos. Entretanto, 
tem-se duas grandes barreiras para a concretização dessa finalidade, quais sejam, 
os entraves na alfabetização digital e as problemáticas da linguagem técnica. Desta 
forma, há a necessidade de utilização de uma linguagem cidadã, conforme cartilha 
elaborada pela CGU (GRUMAN, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A eficiência da prestação dos serviços públicos depende da discussão e 
elaboração de políticas que considerem as verdadeiras necessidades e anseios de 
determinada comunidade. Além da participação e estímulo da comunicação perante 
os atores sociais, é imprescindível perceber a importância da interlocução entre 
administração pública e os cidadãos como forma de empoderar o sujeito a partir do 
espaço local. 
24  Para mais, Martins Júnior (2010, p. 38) trata que “é a partir da transparência administrativa 
que se propicia o desenvolvimento de linhas de atuação administrativa contando com a participação do 
administrado – não apenas espectador passivo ou destinatário e fiscal da conduta, senão agente colaborador 
na tomada de decisões administrativas – para realce do caráter público da gestão administrativa de 
diálogo aberto”.
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 Nesse sentido, também se chama a atenção para o exercício do controle 
social: avaliação e fiscalização das ações estatais por parte dos cidadãos ativos, 
comunicativos e críticos, como forma de garantir atos transparentes e eficazes. 
Tudo isto, além de garantir a prestação de serviços efetivos que se preocupem com 
a comunidade e seus problemas específicos, também pode beneficiar com relação ao 
desenvolvimento e empoderamento em nível local.

A partir de uma interação compartilhada em níveis de Estado e coletividade, 
no que diz respeito às decisões locais importantes, além da facilitação do diálogo, 
do controle social e do combate a atos que não sejam transparentes, será possível 
transmitir aos agentes políticos o sentimento de pertencer àquele determinado lugar, 
incentivando-os a não praticar atos que possam gerar consequências a eles próprios 
e possibilitem maior eficácia na prestação dos serviços uma vez que serão orientados 
por quem vivencia aquela realidade.
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O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO APORTE AO PODER 
LOCAL NO ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO

Claridê Chitolina Taffarel25

RESUMO

O presente artigo traça um breve panorama acerca da excessiva concentração dos 
recursos públicos pela União, corroborando para o implemento de práticas corruptivas. 
Neste contorno, aborda-se a posição do município como ente federativo, apresentando-
se o princípio da subsidiariedade como um aporte capaz de remodelar a configuração 
administrativa atual, mediante a descentralização fiscal e tributária, fortalecendo o 
poder local e implementando mecanismos de participação dos cidadãos na gestão e 
no controle das verbas públicas.

Palavras-chave: Corrupção. Princípio da subsidiariedade. Poder Local.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 O princípio da subsidiariedade, é um princípio moderno, de gestão que 
se manifesta na estrutura de um Estado descentralizado, com o desenvolvimento de 
relações de cooperação entre os entes federados (subsidiariedade vertical), bem como 
de participação social e privada nas ações estatais (subsidiariedade horizontal).  A 
federação brasileira é marcada pela excessiva concentração de poderes na União, 
e embora reconheça ao Município a condição de ente federado, não lhe concede a 
respectiva autonomia, especialmente financeira. Dentre outros efeitos nefastos do 
exarcebado poder da União, temo a má gestão dos recursos, burocracia para a liberação 
dos mesmos, inexistência de efetivo controle na aplicação destes recursos, utilização 
com fins eleitorais, corrupção, desvios, enfim, todo o tipo de usurpação possível das 
verbas públicas, que dioturmanente são reveladas à sociedade brasileira.

 O tema ganha relevância, neste preciso momento histórico em a sociedade 
está propugnando por transformações das práticas democráticas. O quadro de crise 
estrutural demanda respostas imediatas e inovadoras e uma delas, é o fortalecimento 
do poder local, mediante do empoderamento do Município, o qual pela proximidade 
com a comunidade tem condições de realizar uma gestão pública mais eficiente, em 
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sintonia com as reais demandas sociais, bem como de viabilizar a participação da 
sociedade civil, que, agrupada em torno do interesse público, pode trazer um novo 
paradigma para aplicação e controle dos recursos públicos.

O presente artigo procura ressaltar a importância do poder local, apresentando 
o princípio da subsidiariedade, como um referencial teórico robusto e capaz de 
fazer frente aos aspectos nefastos da concentração de poderes pela União. Referido 
princípio tem sua moderna formulação na Doutrina Social da Igreja Católica em fins 
do século XIX e início do século XX e emergiu inicialmente no plano jurídico como 
princípio geral do Direito Comunitário consagrado pelo Tratado da União Européia, 
em 1992. No entanto, a aplicabilidade da concepção de subsidiariedade extrapolou 
suas fronteiras iniciais e, na contemporaneidade tem assumido papel relevante como 
balizador das relações Estado com seus entes federados, bem como com a sociedade.

No panorama hodierno, o Brasil é um que país devastado por uma onda de 
corrupção avassaladora, causando danos incomensuráveis às instituições públicas, aos 
seus gestores e a cidadania. A operação Lava Jato, e aqui sem adentrar no mérito de 
seus erros e acertos, trouxe a tona uma rede de práticas corruptivas que permeavam as 
relações entre os políticos e empresários, de acordo com o Ministério Público Federal 
(2017), estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior 
estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais, as grandes empreiteiras organizadas 
em cartel pagavam propina para altos executivos da estatal e outros agentes públicos, 
o valor da propina variava de 1% a 5% do montante total de contratos bilionários 
superfaturados. E cada novo dia, a cada etapa da operação ao longo destes três anos, 
é revelado um novo tentáculo deste nefasto esquema de corrupção e lavagem de 
dinheiro, envolvendo diversas empresas e políticos de diferentes partidos.

Afora todo o prejuízo financeiro que estas práticas trouxeram aos cofres 
públicos, existe o dano indelével na população, que deixou de confiar e acreditar em 
seus representantes, este arrefecimento do cidadão nas relações republicanas e no 
comportamento ético e comprometido da gestão pública, ocasiona um decréscimo da 
participação popular, com a perda de interesse de agir e falar nos espaços públicos, 
mitigando o controle social e somatizando efeito deletério da corrupção. Por outro lado, 
muitos são os exemplos de gestores probos e éticos, que promovem desenvolvimento 
para suas comunidades.

No âmbito municipal pela proximidade com a comunidade, este espectro 
de que a corrupção está presente em todas as práticas administrativas causa um 
desconforto não só no gestor, mas também nos servidores públicos, que muitas vezes 
aos olhos da população corroboram para o desvio dos atos administrativos. Estão 
todos jogados em uma vala comum, ou seja, integrar o serviço público passou a ser 
sinônimo de ser corrupto. Até mesmo o trâmite regular de um processo administrativo, 
que em absoluto atendimento as formalidades legais, possa ensejar um tempo maior 
para sua efetiva conclusão é passível de suspeição de estar atrelado a práticas escusas. 

Transformar este quadro se reveste de tarefa ampla e complexa, certamente 
requer muito mais que soluções simplistas, mas é fulcral ser feito, um bom começo 
é fortalecer o poder local concedendo-lhe autonomia financeira, promovendo uma 
gestão compartida com os cidadãos e efetivando o controle social, consequentemente 
diminuindo o incremento das patologias corruptivas.
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1 DAS PATOLOGIAS CORRUPTIVAS

As práticas corruptivas são multifacetadas, complexas e com mecanismos 
operacionais altamente sofisticados, aprimorados ao longo da história, pois que sempre 
permearam as relações sociais, inerente a condição humana; assim considerado qual o 
nível corrupção que pode, se é que pode, ser considerado factível? A resposta ensejaria 
um direcionamento que transborda os limites desta abordagem. Contudo, a percepção 
que a população brasileira tem em sobre a corrupção entre servidores públicos e 
políticos, pode ser medido pelo Índice de Percepção da Corrupção (Corruption 
Perceptions Index, ou CPI), produzido anualmente desde 1995 pela entidade 
Transparência Internacional, o mais recente foi divulgado em janeiro de 2017, o qual 
aponta que o Brasil fechou o ano de 2016 em 79º lugar, entre 176 países em ranking 
sobre a percepção de corrupção no mundo. O presidente da Transparência Internacional 
(2017), afirma  que muitos países, as pessoas são privadas de suas necessidades mais 
básicas e vão dormir com fome todas as noites por causa da corrupção, enquanto os 
poderosos e corruptos aproveitam estilos de vida luxuosos de forma impune, aduz 
ainda que,  não podemos nos dar ao luxo de perder tempo em realizar ações austeras 
e incisivas no combate a corrupção.

Delinear um conceito de corrupção, exige um enfoque multidisciplinar e com 
muitas vertentes, dado seu caráter multifacetado, de modo que dadas as dimensões 
deste trabalho optou-se tão somente por referir que em todos os sentidos ou situações, 
o termo é sempre utilizado de modo contraproducente, pejorativo, depreciativo.

Por sua vez, a ideia de patologias corruptivas abrange de maneira ampla, 
segundo Leal (2013), os atos típicos de corrupção, que violam o interesse e o 
patrimônio público.

Por se tratar de um fenômeno transnacional, que afeta todas as sociedades e 
economias, a corrupção começou a ser tema de interesse normativo da comunidade 
internacional, culminando em 2003 com Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção, promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial nº. 5.687, em 2006; 
dentre seus diversos dispositivos, no capítulo que trata sobre prevenção à corrupção, 
a Convenção prevê que os Estados Partes, implementem políticas efetivas contra a 
corrupção, as quais promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios do 
Estado de Direito como integridade, transparência e accountability.

O direito pátrio consagra diversos instrumentos legais de combate a corrupção, 
tais como  Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/2012), Lei Anticorrupção 
(12.846/13), Lei do conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder 
Executivo Federal (12.813/13); Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/10), a 
Lei de Improbidade Administrativa (Nº 8.429/ 1992), dentre outras.

Entretanto, todo esse arcabouço legal não foi capaz de inibir as práticas 
corruptivas e com certeza não o será no futuro, pois o combate a corrupção não passa 
simplesmente pela promulgação de leis ou agravamento de penas. Leal (2013) refere 
que não se deve tratar a corrupção apenas como crime ou ilícito administrativo ou 
cível, porque cuida-se de um fenômeno que é, antes de tudo, cultural, abarcando 
relações humanas e institucionais. Visto sob este prisma de ser a corrupção um 
produto cultural, que foi construído pode vir a ser desconstruído, desmantelado, 



49

rompido, e então edificar-se uma nova ordem ética nas relações sociais e de confiança 
nas instituições públicas e privadas.

Alterar este padrão comportamental, não será tarefa fácil ou mesmo rápida, 
contudo, no âmbito da gestão pública algumas medidas, se tomadas no único intuito 
de restaurar a probidade administrativa e fomentar o controle social, poderão inverter 
o estereótipo das patologias corruptivas. Quando mais próximo da gestão e melhor 
informados estiverem os cidadãos, melhor será a compreensão do funcionamento 
das estruturas e procedimentos públicos, inclusive de como, quando e onde foram 
aplicados os recursos, ou seja, o acompanhamento social na eleição, aplicação e 
prestação de contas dos recursos públicos.

Para tal ideário, o Município é o lócus apropriado para  cumprir este 
desiderato, por propiciar espaços públicos ao alcance da participação da comunidade 
que é conhecedora de suas necessidades e prioridades, especialmente no Brasil, que 
segundo o IBGE (2017), possui 5570 municípios e 70% deles são pequenos, isto é, 
com até 20 mil habitantes; entretanto, a realização de políticas públicas eleitas pela 
comunidade local, necessita de aporte financeiro, que atualmente em se tratando de 
recursos públicos estão  em sua esmagadora maioria em poder da União, que utiliza 
mal, desvia e desperdiça verbas que poderiam ser melhor tratadas se estivessem sendo 
geridas no poder local.

Inverter a lógica de concentração dos recursos pela União, concedendo 
maior autonomia financeira aos Municípios, os quais terão a tarefa de bem aplicar os 
recursos públicos em consonância com as prioridades da comunidade e sob o controle 
desta é um ideário a ser alcançado e para este intento o princípio da subsidiariedade se 
apresenta como um robusto substrato teórico, capaz de alicerçar as diretrizes fundantes 
das transformações que se fazem prementes e necessárias, tendo em vista que o modelo 
vivenciado já deu mostras do quando é ineficaz e propício ao desenvolvimento das 
patologias corruptivas.

2 DA AUTONOMIA MUNICIPAL

O Estado pode formatar sua organização de modo unitário, federado ou 
confederado, refletindo conforme o caso a repartição de competências que leva 
em consideração a composição geral do país, a estrutura do poder, sua unidade, 
distribuição e competências no respectivo território. 

No Estado Federal, além de uma descentralização administrativa, que é 
obrigatória, há uma descentralização política.

Nesta senda, na ideia de federalismo esta imbricada os conceitos de 
centralização e descentralização, de natureza administrativa ou política. A Constituição 
de 1988, em seu artigo inaugural explicita o federalismo como forma de estado, com 
observância primordial a tripartidação dos poderes, especificando os entes federativos, 
entre os quais o Município, que alcança um status até então desconhecido no contexto 
histórico brasileiro.

 O caráter municipalista da Carta Magna, se revelou nestes e em diversos 
outros aspectos. Alçado a condição de ente federativo os municípios gozam de 
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autonomia financeira, política, administrativa, exercidas nos limites de seus territórios, 
subordinando-se tão somente aos ditames constitucionais.

No decorrer dos anos a posição do município no cenário da federação 
consolidou-se e revestiu-se de especial importância. É no âmbito local que a 
democracia ganha amplitude, compreendida na lição de Oliveira, como o direito dos 
cidadãos de deliberar em suas comunidades os assuntos que lhe são afetos, conforme 
o autor “se uma característica fundamental da democracia é o papel decisivo que nela 
desempenham os cidadãos, então é na democracia a nível local, que esse papel pode 
ser melhor desempenhado (2005, p. 15).

Todavia, autonomia preconizada pela Constituição não se apresenta de modo 
pleno, especialmente no âmbito financeiro, antes pelo contrário, o que se observa é 
a visível dependência econômica junto à União, que por sua vez alimenta este status 
como forma de manter as comunas sob o seu jugo e controle.

A concentração excessiva dos recursos na esfera da União além de solapar a 
autonomia do poder local, corrobora para o desenvolvimento das práticas corruptivas, 
sopesado ao alto grau burocrático das atividades administrativas, na pretensão do 
Estado de controlar tudo e todos, quanto mais burocracia mais corrupção. A velha 
teoria prevalece de “criar dificuldades para vender facilidades”. Muitos são os 
casos de “facilitadores” para liberação de recursos juntos as instituições públicas no 
âmbito federal. Na maioria das vezes, os Municípios são compelidos a utilizar destes 
métodos nada republicanos para captar recursos, seja pelos entraves da distância, 
seja pela ausência de servidores capacitado para elaboração de projetos altamente 
sofisticados, ou mesmo porque somente esses “facilitadores” possuem trânsito interno 
nas repartições públicas, capaz de realizar a liberação das verbas.

Outro efeito nefasto da centralização dos recursos na União são as emendas 
parlamentares, que impõem aos prefeitos uma verdadeira peregrinação a Brasília 
para, mediante pressão junto aos parlamentares, obterem a destinação de verbas do 
orçamento da União, para os Municípios. Obviamente que as emendas parlamentares 
são mais um instrumento  utilizado para fins eleitoreiros e para a barganha de 
privilégios de toda a ordem; Hermany (2012) ressalta que as emendas parlamentares 
afrontam dois importantes princípios federativos: da igualdade e da subsidiariedade, 
uma vez que um número significativo de recursos são distribuídos sem a observância 
dos mencionados princípios, tendo como critério tão somente a oportunidade e 
conveniência do político, que segundo Hermany, “contraria a necessária aproximação 
dos centros de definição de recursos da sociedade, sem olvidar o número significativo 
de Municípios que deixam de ser contemplados com tais verbas orçamentárias” (2012. 
p. 27).  

A autonomia político-administrativa, conferida pela Carta Magna propugna 
cada ente federativo a possibilidade de instituir impostos, taxas (em razão do poder 
de polícia ou pela utilização de serviços públicos) e contribuições de melhoria 
(decorrentes de obras públicas), bem como estabelece um sistema de transferências 
entre a União, Estados e Municípios, que podem ser de dois tipos: diretas ou mediante 
a formação de fundos especiais (indiretas). De qualquer modo, as transferências 
sempre ocorrem da União para os Estados e Municípios.

A esmagadora maioria dos Municípios do país, tem no Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM – sua principal fonte de receita. Este fundo existente desde a 
Constituição de 1946, sendo consolidado pela Constituição de 1988, de onde sofreu 
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poucas alterações ao longo dos últimos anos. Contudo, como o FPM é variável de 
acordo com os repasses da União, compromete a gestão local, gerando insegurança 
e inibindo o planejamento de ações permanente e continuadas que demandam maior 
tempo de efetivação, mas que na maioria das vezes mais eficazes. A gestão pública, 
com isto torna casuística e momentânea, para demandas que necessitariam ações a 
longo prazo.

 Mesmo sendo quase voz uníssona sobre suas virtudes, a descentralização 
não está incólume de crítica, neste sentido Hermany (2012) alerta que o princípio da 
subsidiariedade não se coaduna com extremismos, significando exclusividade decisória 
do poder local, o que poderia privilegiar os interesses de eventuais oligarquias locais.

É notório que a descentralização não é remédio que irá curar todos os males 
que assolam a República Federativa do Brasil, mas é uma vereda, para mitigá-los.

Transcender as velhas condutas, viciadas e corrompidas é um imperativo para 
instauração de um processo catártico nas relações institucionais. Esta nova postura, 
encontra no princípio da subsidiariedade um forte substrato teórico.

3 DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

O fortalecimento do poder local, noção a qual tem imbricado o princípio 
da subsidiariedade, desconstrói a lógica atual de poder concentrado nas esferas de 
poder mais afastado dos cidadãos (União), para realocar este poder junto às esferas 
locais (Municípios), espaço no qual se coadunam as noções de descentralização e de 
participação dos atores socais nos processos de gestão administrativa democratizando 
as decisões públicas, produzidas mediante procedimentos dialógicos, que espelham o 
contexto no qual estão inseridas, bem como o controle mais direto da correta aplicação 
dos recursos.

Nesta ótica, o princípio da subsidiariedade faz frente ao modelo centralizador, 
valorizando a descentralização, inclusive fiscal e tributária, ou seja, inverte o atual 
paradigma, passando a reconhecer a esfera local como o centro do poder, que conforme 
Baracho “a intervenção do Estado é um subsidium, isto é, uma ajuda que promove, 
coordena, controla e vigia” (2006, p.521).

O quadro de crise estrutural do Estado, devastado pelas patologias corruptivas, 
demanda respostas imediatas e inovadoras dentre as quais a descentralização amparada 
no princípio da subsidiariedade, assegurando a participação da sociedade civil. É 
fulcral que a sociedade se torne partícipe das decisões e do controle da gestão pública, 
visto que o momento nos revela que os mecanismos atuais não deram conta de realizar 
esta função com eficiência, é premente inverter a práxis que permeia a gestão pública 
de gastar muito e gastar mal.

Hermany (2012) ressalta a ideia de subsidiariedade está impreterivelmente 
liga a descentralização, uma vez que esta implica na autonomização das esferas locais, 
bem como, evidencia o papel da sociedade como elemento central no processo de 
formação e posterior controle das decisões públicas. 

Partindo dos postulados em epígrafe, é possível inferir que princípio da 
subsidiariedade propõe um olhar voltado para a comunidade, dando condições 
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políticas e econômicas (fiscais) para provi-lo de uma nova estrutura para o Estado, 
que implica na descentralização e fortalecimento do poder local e na participação da 
sociedade, na gestão pública.

Todavia, para a concretude deste ideário é imprescindível que ocorra 
descentralização fiscal e tributária. A efetivação das políticas públicas está vitalmente 
ligada às potencialidades econômicas, assim de nada vale a União descentralizar 
competências para os entes locais planejarem e organizarem suas metas e diretrizes, 
se não houver a respectiva autonomia financeira, que aspirada em toda a extensão de 
seu sentido se processa com recursos financeiros suficientes, caso contrário é fajuta, 
dissimulada. Essencial fazer a ressalva de que o processo de fortalecimento do poder 
local deve manter-se concatenado com os demais entes federativos, que conforme 
Hermany, “devem ser mantidos os vínculos com o conteúdo constitucional, em 
decorrência da relação entre o poder local e a esfera nacional” (2007, p.268).

O princípio da subsidiariedade concebe a descentralização das competências 
com os respectivos recursos, além de promover conforme já aludido, a efetivação de 
políticas públicas consoantes com as necessidades locais, possibilita um maior controle 
dos gastos públicos. A proximidade com a população faz com que especialmente 
nos Municípios de pequeno porte, a aplicação dos recursos reste mais suscetível ao 
acompanhamento pela sociedade e quiçá reduzindo a corrupção.

Neste sentido, Leal (2014) refere que não que as promessas da República 
democrática tenham ruído completamente, mas precisaram ser ancorados em 
mecanismos menos ideais e mais pragmáticos de controle e garantias, corregedores 
de desvios comportamentais corruptivos, permanentemente aprimorados.

Neste cenário, é imprescindível inverter a ordem hoje posta em nosso país, 
onde as esferas mais afastadas da população são aquelas que detêm mais recurso, 
mais poder e paradoxalmente menos sintonia com os anseios da comunidade. Aos 
municípios há que se alcançar autonomia, para que possam gerir a administração 
pública, em consonância com as aspirações e necessidades da sua comunidade, que 
partícipe da gestão será capaz de atuar de forma mais vigorosa no controle dos gastos 
públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espectro da corrupção ronda a história da humanidade, aprimorando suas 
práticas em simbiose com a evolução da sociedade. No Brasil, os índices de corrupção 
são alarmantes, o descrédito nas instituições públicas, especialmente as políticas é 
recorrente, a percepção preponderante pela população é de que as mesmas não 
cumprem suas funções precípuas para as quais foram criadas e que as suas prioridades 
residem em seus próprios interesses. 

Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, realizado no período de 21 a 23 
de junho de 2017, são 69% da população afirmou não confiar em partidos políticos, 
antes do início da Operação Lava Jato, esse percentual era de 52%, Nesta conjuntura, 
é inexorável o afastamento dos cidadãos das esferas de participativas, um cenário que 
debilita ainda mais a frágil democracia brasileira. 

Ainda, um estudo do global Edelman Trust Barometer (2017), promovido 
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no Brasil pela agência de comunicação integrada Edelman, revela a maior queda já 
registrada na confiança em todas as instituições, somente 24% das pessoas acreditam 
no governo e 62% delas dizem que o sistema nacional como um todo entrou em 
colapso, não sendo mais capaz de atender as demandas da sociedade, mais de 70% dos 
brasileiros pesquisados estão temerosos com a corrupção.

A abordagem a respeito da descentralização, com a correspondente autonomia 
dos Municípios e o empoderamento dos cidadãos, passa necessariamente pela 
disposição de (re) construção de um Estado voltado para a concretude dos dispositivos 
constitucionais e na depuração na administração pública, mediante uma gestão ética, 
eficiente, mas, sobretudo, compartida e participativa com os cidadãos. Sob este novo 
paradigma, o Município assume especial relevância, uma vez que é neste âmbito que 
o sentimento de identidade coletiva se acentua em face aos demais entes federativos, 
possibilitando um diálogo mais dinâmico e participativo. 

A Constituição de modo inconteste concedeu ao Município autonomia, 
transparecendo a intenção do legislador no fortalecimento da esfera local e como 
corolário da aplicação do princípio da subsidiariedade. Diminuir a distância entre 
representantes e representados, possibilita  ganhos políticos e sociais, na medida em 
que todos se sentem incluídos e responsáveis pela gestão.

 Suscitar que o cidadão possa acompanhar de perto onde e como estão sendo 
aplicados os recursos públicos, se mostra como um conduto alvissareiro para um 
controle operativo e eficaz destes recursos e é este neste cidadão participativo que 
repousa as esperanças de um novo paradigma para o Estado brasileiro, que se não 
liberto das patologias corruptivas, ao menos em níveis imensamente inferiores aos 
atuais.

Razão pela qual, (re)pensar a postura do Estado brasileiro, mediante um processo 
articulado de descentralização, fulcro no princípio da subsidiariedade, fortalecendo 
o poder local é um tema de extrema relevância, mormente para debelar as práticas 
corruptivas nas instituições públicas, e assim consubstanciar os postulados do Estado 
Democrático de Direito.
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A SUBSIDARIEDADE E A DEMOCRACIA LOCAL PARA UMA 
REDEFINIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Fábio Gonhi Santana26

RESUMO

O trabalho a seguir destaca a necessidade discussão da participação do cidadão a partir de 
meios decisórios e deliberativos propiciados pela Constituição de 1988; com destaque 
para a análise alise da influência do princípio da subsidiariedade. O federalismo e 
a descentralização trazem um aspecto do referido princípio, complementado pelas 
relações entre Estado e sociedade civil. Embora a Constituição de 1988 não tenha 
acolhido de forma expressa o referido princípio, em algum de seus dispositivos ele 
se apresenta como um dos os alicerces do federalismo nacional. Deste modo, a partir 
da redefinição das instituições no ambiente local, provoca-se a participação ativa do 
sujeito no desenvolvimento do poder local. Desta maneira, é através da aproximação 
entre administração pública e sociedade que se materializa a democracia, com base 
no fortalecimento dos círculos locais. Assim, as assembleias e conselhos tornam-se 
estruturas de participação, bem como traduzem um instrumento de controle dos atos 
da administração pública.

Palavras-chave: Democracia; federalismo; poder local; subsidiariedade.

1 - Introdução

O emprego do princípio da subsidiariedade, em seu aspecto horizontal, 
proporciona uma maior eficiência do poder local através da participação ativa dos 
cidadãos. Neste contexto nota-se que a democracia representativa já não corresponde 
aos anseios da sociedade moderna, perdendo espaço para ações mais deliberativas.

Dessa feita, o problema proposto é o de encontrar-se uma forma de harmonia 
entre o sistema representativo clássico e a necessidade de aproximação do cidadão às 
decisões políticas e, de como aproximação pode levar ao fortalecimento da própria 
estrutura estatal já existente. 

Para buscar respostas a esta indagações parte-se da realidade em que se 
encontra o federalismo brasileiro, onde a autonomia dos Estados-membros vem sendo 
mitigada pelo meio da centralização constante de poderes pela União, o que requer 
uma necessária à adoção de mecanismos que permitam uma maior liberdade aos 
demais componentes da federação.

Nesta discussão parte-se da apresentação histórica do princípio da 
26  Bacharel em Direito pela Unisc-Capão da Canoa. Pós Graduando em Direito Penal e 
Processual Penal pela Unyleya-Brasília. Policial Militar. Integrante do Grupo de Estudos Políticas 
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subsidiariedade, passando pelas suas influências religiosas até chegar na sua 
aplicabilidade prática dentro da realidade dos países integrantes da União Europeia. 
Em um segundo momento o texto aborda a organização política nacional com suas 
divisões de poderes entre os estados membros da federação e os municípios para, em 
um terceiro momento, demonstrar a possibilidade de aplicação da subsidiariedade 
dentro da perspectiva nacional, notadamente nos círculos locais de poder político.

2 - O princípio da subsidiariedade

O termo subsidiariedade deriva do Latim, subsidium ao qual significa auxílio, 
ajuda.

Suas relações, com a autonomia política e administrativa, levam às verificações 
em tomo do federalismo, bem como ao plano de governo a que ele se refere, seja 
superior ou inferior. Seu valor jurídico e publicístico abrange várias discursões sobre 
seu próprio caráter. Este princípio sustenta múltiplas implicações de ordem filosófica, 
política, jurídica, econômica, tanto na ordem jurídica interna, como na comunitária e 
internacional.

Em termos gerais, a definição e o intuito do princípio da subsidiariedade 
convivem na direção de um determinado grau de autonomia: uma autoridade 
subordinada a uma instância hierarquicamente superior, nomeadamente de uma 
autoridade local subordinada ao poder central. Isto implica, portanto, uma distribuição 
de competências entre vários níveis de poder, princípio que constitui a base institucional 
dos Estados com estrutura federal.

A subsidiariedade vem sendo pensada desde a Antiguidade Clássica e de 
acordo com Gonçalves (2003, p.100) a noção de Subsidiariedade é muito antiga, 
remontando aos pensadores gregos da antiguidade. Neles, já se podia ver implantada 
a ideia de subdivisão do poder político. 

Já Zimmermann (1999), ao discorrer sobre a organização institucional do 
poder político, vai defender que o Princípio da Subsidiariedade se destina a exibir 
um adequado governo e se efetiva pelo leque de competências que dele se observa, 
bem como pela capacidade de repartição destas competências entre as organizações 
políticas inferiores.

No entanto, no que se diz respeito as considerações conceituais realizadas 
em=m torno do principio da subsidiariedade, sua concepção moderna deriva dos 
mandamentos da católicos. O Papa Leão XIII (1891) fez sentir na Encíclica Rerum 
Novarum com o princípio da subsidiariedade; as ideias serviram de fundamento para 
a primeira explicitação formal da subsidiariedade e, em termos políticos, foi com a 
Encíclica Quadragesimo Anno, de 15 de maio de 1931, promulgada pelo Papa Pio XI., 
que o princípio ganhou contornos mais políticos.

A par de disso, Princípio da Subsidiariedade encontra-se consagrado no 
Tratado de Maastricht, sobre a União Europeia de 7 de Fevereiro de 1992 em seu 
artigo 3B, no qual se pode observar que a ideia de subsidiariedade está presente no 
sentido de limitar as atribuições dos Estados membros. Assim sendo, a comunidade 
europeia deve atuar dentro dos limites de atribuições que lhes são conferidas pelo 
referido tratado e, de acordo com o princípio da subsidiariedade, se os objetivos da 
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Comunidade puderem ser suficientemente realizados pelos Estados membros, devem 
ser relegados ao nível comunitário.

Nesse sentido, o princípio passa a ser nomeado como modulador do 
relacionamento entre Estados soberanos e a Comunidade. A ideia é de que somente 
e quando os países constituintes não forem capazes de, com suas próprias forças, 
atingir o que deles esperam suas populações, é que a comunidade atuará. Para tanto, 
as instituições da União Europeia só poderão intervir em nome do princípio da 
subsidiariedade, quando preenchidas três categorias: a) não tratar-se de um campo 
da competência exclusiva da União; b) as finalidades da ação não puderem ser 
suficientemente alcançadas pelos Estados Membros; c) devido às dimensões ou aos 
efeitos da ação desejada, esta puder ser mais bem alcançada pela interferência da 
União.

É por isso que Baracho (1997, p. 49), ao comparar a aplicabilidade do 
princípio, dentro do panorama nacional, demonstra que ele se aplica no momento 
em que a ordem social e o poder político apresentam limitações na organização e na 
efetividade de seu cumprimento. Em verdade, o princípio da subsidiariedade serva 
para equilibrar a liberdade e deter o intervencionismo estatal, possibilitando ao Estado, 
ajudar, promover, coordenar, controlar e suprir as atividades no pluralismo social. 

Já para Gonçalves (2003), o princípio é aplicável na regulamentação 
das relações de poder e finalidade. Serve, portanto, para escalonar atribuições em 
função do atendimento dos interesses da sociedade, obriga a repensar e a redefinir 
racionalmente os níveis de atuação individual, grupal, societário, na prossecução de 
interesses individuais e metaindividuais.

Especificamente com relação ao Princípio da Subsidiariedade e ao 
Federalismo, a descentralização é domínio comum de aplicação deste princípio; pois, 
possui grande aplicabilidade no modelo federal mostrando-se um instrumento apto a 
ajustar o respeito pela organização política aos interesses e necessidades dos atores 
sociais.

Daí porque Zimmermann (1999, p. 209), ao se referir sobre o princípio 
da subsidiariedade, afirma que ele tem por objetivo investigar a necessidade de 
organização federativa, reconhecendo as finalidades e auxiliando na distribuição de 
competências as unidades da federação. Assim sendo, estas questões dizem respeito 
basicamente à delimitação da autoridade governamental; para que esteja realmente 
submetida às regras do Estado de Direito e com o devido controle social dos seus atos.

2.1 - O Princípio da Subsidiariedade como Princípio Implícito na Constituição 
Federal

Pelo que fora versado no assunto anterior, nota-se que o princípio da 
subsidiariedade tem uma ampla relação com os princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil, principalmente com a forma federal de Estado e o princípio do 
controle social das ações de governo.

A Constituição Brasileira em seu artigo 1º elenca os principais princípios de 
nossa República aos quais são: soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 
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os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Não se 
observa de forma explicita, qualquer referência ao princípio da subsidiariedade.

Entretanto, Maciel (2004, p. 46), considera que o princípio da subsidiariedade 
há muito tempo está reconhecido nas Constituições brasileiras No caso específico 
do federalismo nacional, a preexistência da competência supletiva ou complementar, 
prevista nas Constituições Federais de 1934, 1946 e 1967, e da competência da 
legislação concorrente ou mista, adotada na Constituição de 1988, com explicitação 
enumerada de suas matérias, leva à conclusão de que, ao menos, em tese, é necessário 
uma atividade do poder constituinte para revisar e introduzir no texto constitucional – 
de forma expressa - o princípio da subsidiariedade.

O ideal preconizado pelo princípio da subsidiariedade, serve como forte 
ferramenta a ser usada na reformulação do acordo federativo brasileiro, aparentemente 
jamais foi utilizado. No entanto, percebe-se que o princípio da subsidiariedade pode vir 
a ser efetivamente utilizado em uma nova repartição constitucional de competências 
entre os entes partes da federação brasileira. 

A referida reforma é constitucionalmente possível, uma fez que não tenderia a 
abolir a forma federativa, mas reforçar o pacto, tornando-o mais sadio.

Assim, uma eventual reorganização das competências, conforme ressalta 
Baracho (1997), necessitará de determinadas condições filosóficas para que o princípio 
seja aplicado, são elas: 

1) A intuição de que a autoridade não é detentora de competência absoluta; 
2) Que na qualificação e realização do interesse geral haja necessária confiança 

estabelecida pelos atores sociais no que se refere a sua capacidade; e 
3) Exista vontade autônoma e iniciativa dos atores sociais.
A flexibilidade do regime federativo admitirá os reajustamentos necessários, 

sem a ameaça da desagregação ou da asfixia dos governos locais. 

3 - A Democracia no Contexto Nacional

A democracia é uma forma de governo ao qual se remete ao cidadão e ao 
povo em geral, sendo um sistema de governo que resulta da livre escolha de seus 
governantes e expressas pela união juntamente com a vontade da maioria dos seus 
governados, tendo sido escolhido os governantes por meio de votos. Pode-se dizer que 
a democracia não é somente uma forma de Estado ou de Constituição, mas também 
constitui a esfera administrativa, constitucional e eleitoral, gera o equilíbrio dos órgãos 
e dos Poderes do Estado.

A democracia moderna vem a ser aquela no qual o povo, fonte primária do 
poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente, outorga as funções de 
governo aos seus representantes, que elege periodicamente. (SILVA, 2007, p.140).

Com a crise no sistema democrático representativo tem-se então na democracia 
deliberativa a oportunidade da participação popular, realizando decisões em conjunto 
e de forma coletiva, seja em reuniões de associações de bairros e posteriormente em 
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assembleias convocadas por seus representantes locais, seja para aprovar tais gestões 
ou reprová-las. 

Atualmente versar sobre democracia tende a ser sinônimo de sistema 
representativo, pois torna-se praticamente impossível instaurar a democracia de forma 
direta nos Estados-Membros da Nação devido ao vasto território ou ainda a numerosa 
população.

 Com isto, os governos de representação tornaram-se uma opção duradoura e 
cabível, sendo a soberania popular sua fonte de poder legítimo, como assim versa no 
artigo 2º do Código Eleitoral Brasileiro onde se lê que todo poder emana do povo e em 
seu nome será exercido. Desta feita, a base da democracia moderna é o seu governo 
representativo onde são delegados poderes a um conjunto de homens chamados de 
políticos que são eleitos para representarem os interesses realizando o bem comum.

A ideia de liberdade para os modernos significa dizer que para o indivíduo o 
direito de não se submeter senão ás leis, de poder se expressar livremente, de escolher 
sua religião, de exercer qualquer atividade profissional, de dispor dos próprios bens, 
de ir e vir, bem como de reunir-se a outros e de influir na administração dos negócios 
públicos, seja pela nomeação de funcionários ou pela apresentação de petições, as 
quais as autoridades devem levar em consideração. (CONSSTANT, 1985. p. 23).

Ao lado dessa visão liberal de exercício do poder político, tem-se instituído 
um modelo alternativo, criado com a finalidade de aproximar a sociedade e o Estado, 
dano a oportunidade de reflexão popular sobre as decisões adotadas pelo Estado.

Fala-se especificamente do modelo participativo de gestão democrática. 
Dentro de uma visão histórico-ocidental-moderna, este sistema de democracia tem sua 
origem no século XIX, com expansão e prática considerável na Suíça e nos Estados 
Unidos. (DUARTE NETO, 2005, p. 46).

Os instrumentos da democracia participativa são a tentativa de dar mais 
materialidade ao sistema indireto de gestão pública, visão em última análise, 
reaproximar o cidadão da decisão política, sem a existência de um intermediário. 
(BASTOS,1992, p. 237).

Na democracia semidireta, a alienação política da vontade popular faz-se 
apenas parcialmente. A soberania continua com o povo e com o governo, mediante 
o qual essa soberania se comunica ou exerce. Do mesmo modo, o elemento popular 
encontra-se presente nas matérias mais importantes da vida pública; determinadas 
instituições, como o referendum, a iniciativa, o veto-popular e o direito de revogação, 
fazem efetiva a intervenção do povo na decisão política e garantem um poder de 
decisão de última instância. (BONAVIDES, 2011, p. 316)

Assim sendo, é possível afirmar que a democracia pode-se desenvolver por 
diversos instrumentos de manifestação da vontade popular, tendo como exemplo, as 
proposições populares, o plebiscito, o referendo a revogação de mandatos e o veto 
legislativo popular. Um dos grandes exemplos que se pode vislumbrar é a democracia 
participativa praticada no âmbito das questões orçamentárias, tendo como expoente as 
discussões referentes ao planejamento, execução e emprego das verbas orçamentárias, 
os chamados Orçamentos Participativos.
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4 - O Princípio da Subsidiariedade no Âmbito da Democracia Local

 No que diz respeito à abordagem do poder local, com vista a contemplação 
do princípio da subsidiariedade, pode-se verificar que é no âmbito dos círculos locais 
de poder político que as necessidades sociais se encontram mais dispersas, ao mesmo 
passo em que o atendimento de tais demandas exige maior eficácia justamente nos 
menores âmbitos de atuação do poder.

É nesse sentido que os municípios avultam peculiar importância no tratamento 
da temática da subsidiariedade do poder político e na possibilidade de participação 
direta na tomada da decisão pública. É nesta esfera territorial que os anseios do 
cidadão, como a busca pela qualidade de vida, tornam-se mais acessíveis e passíveis 
de consolidação.
 Abordar o princípio da subsidiariedade como figura capaz de fortificar o poder 
local, é limitar a intervenção de órgão ou coletividade superior. A descentralização é 
fundamental para a execução do princípio da subsidiariedade, pois, enquanto o poder 
se mantém centralizado, o cidadão é mero espectador e inibe-se a possibilidade de 
uma participação política legítima a partir das esferas periféricas. (BARACHO, 1996, 
p. 26)

Dessa feita, o princípio assume uma função de limitação da atuação do poder 
estatal e ao mesmo tempo exerce uma dimensão positiva. Esta última se verifica 
na medida em que passa a vincular a ação o estatal com um compromisso social, 
traduzido na exigência de atuação de suas instituições sempre que as necessidades 
do corpo social ou a dimensão da função a ser alcançada torne insuficiente a ação 
individual dos atores da sociedade. Todavia, a dimensão habilitadora do princípio é 
deixada em segundo plano, para contemplar apenas discursos liberalizantes, a partir 
de uma sobrevalorização da função limitadora. (DUARTE, 2000, p. 109).

Em face destas considerações assume importância a contextualização e a 
articulação da subsidiariedade com princípios constitucionais correlatos que, numa 
visão sistemática, passam a dar a atribuição de sentido ao termo. Daí porque afirmar 
que o município é o ente onde melhor se alcança tal princípio, uma vez que é neste 
que se visualizam mais facilmente as necessidades sociais. A Constituição Federal 
brasileira traz em seu texto possibilidades de participação da sociedade na produção e 
na execução das políticas públicas. (HERMANY, 2012, p. 16). 

No que se refere ao conceito do que vem a ser políticas públicas e para o que 
servem, Bucci (2006, p.39) afirma que são um  conjunto de ações e de programas 
de governo que resultam de um processo ou conjunto de processos juridicamente 
regulados, visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 
para realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

A sociedade atual é marcada por uma crise no Estado, em virtude das políticas 
públicas serem programadas e realizadas, preferencialmente, no espaço supraestatal 
ou macro estatal, deixando a participação local como uma segunda via. 

Nesse sentido, o elemento fundamental de revitalização do Estado social 
vem a ser o apelo à democracia qualificada pela participação direta dos atores 
sociais, fazendo dos próprios interessados, individualmente ou em grupo, agentes da 
transformação da sua condição (HERMANY, 2007, p. 10).
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Isso pois, são exatamente os governos locais que têm a responsabilidade 
do fortalecimento da qualidade de vida das pessoas, uma vez que são justamente os 
governos locais os responsáveis pela execução de políticas públicas adequadas para o 
fortalecimento da qualidade de vida, seja em função da (re)definição de competências 
constitucionais, seja em virtude da crise de financiamento do Estado Nacional, que o 
incapacita de atender com efetividade às demandas da população. Tais razões justificam 
a importância, até paradoxal, do poder local para o desenvolvimento econômico na 
sociedade globalizada, vinculado ao conceito de qualidade de vida como fator de 
produtividade e, por conseguinte, de eficiência do sistema produtivo (HERMANY, 
2009, p. 2.895).

Portanto, no espaço local há um fortalecimento tanto da qualidade de vida 
quanto das instituições, consubstanciando as normas de proteção social que constam 
na Constituição Federal. 

Com isso, a democracia qualificada pela participação direta dos interessados 
quando somada à questão do empoderamento local, converge diretamente para a 
questão da descentralização do poder estatal e, por consequência, para a efetivação da 
noção de subsidiariedade.

Para tanto, é necessário que o ambiente local esteja caracterizado como 
o recinto de existência dos cidadãos, a unidade mais próxima a eles, podendo ser 
o município, o bairro ou até mesmo o quarteirão. É no espaço local em que se 
materializa o poder fundamentador da subsidiariedade e, conforme lembra Dowbor 
(2008), o espaço local está no centro do conjunto de transformações que envolvem 
a descentralização, desburocratização e a participação direta da sociedade na vida 
política. 

 Dessa maneira, o conceito de poder local salienta a existência, ao nível das 
comunidades locais, de um poder que se afirma e limita o poder central, chamando 
a atenção para outros centros de poder a nível territorial. É, neste sentido, uma 
“manifestação moderna” do princípio da separação dos poderes em sentido vertical. 
(CANOTILHO, p. 557)

Assim sendo, o indivíduo deixa de ser um simples expectador das políticas 
públicas em seu município tornando-se agente ativo, neste plano, é indiscutível que 
aproximar o poder de decisão e de controle sobre os processos de desenvolvimento, das 
pessoas que arcarão com o benefício ou o prejuízo, e que estão, portanto diretamente 
interessadas nos resultados, constitui simplesmente boa política administrativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem sombra de dúvidas é de grande relevância a necessidade de aplicação do 
princípio da subsidiariedade para efetivação do poder local. A existência deste, como 
forma de concretização da participação dos cidadãos no ambiente local, provoca na 
restrição do poder estatal, no equilíbrio entre poderes e da descentralização de centros 
decisórios.

A falta de autonomia dos demais entes, especialmente com relação aos 
Municípios, é geradora de grandes incongruências, especialmente pelo fato de que 
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quem está mais perto do problema e possui capacidade para resolvê-lo não pode, pois 
esbarra em âmbitos de competência que não lhe pertencem. 

Assegurar a descentralização de poder pelo meio do poder local é propiciar 
aos cidadãos maneiras de participação direta ao seu modo de vivência, a possibilidade 
de decidir sobre suas legítimas necessidades e cooperar com a efetiva ação da 
administração, uma vez que se tendo o foco real a ser aperfeiçoado, a qualidade e 
eficácia na prestação do serviço serão muito maiores. É a partir do contentamento com 
os resultados no lócus do poder local que o cidadão participa ativamente através da 
atribuição de poderes social e local.

Dessa feita tem-se que a discussão sobre o poder local, através do princípio da 
subsidiariedade, leva à conclusão de que é no âmbito local que as necessidades sociais 
encontram se mais concentradas e, ao mesmo tempo, o cumprimento a tais demandas 
tornam-se mais eficazes nos municípios, pois é nesta esfera que as pretensões do 
cidadão, como a busca por uma vida melhor, tornam-se mais acessíveis e passíveis de 
realização.
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RESUMO
O presente artigo tem por escopo a análise da temática da influencia da burocracia nas 
relações corruptivas. Após esta abordagem, discute-se a necessidade de se estabelecer 
mecanismos de ação, fundamentação e de equilíbrio entre as esferas pública e privada, 
com o fim de alcançar os objetivos estipulados na Constituição, sendo a transparência 
pública, a forma encontrada para superação do modelo burocrático autoritário. Foram 
desenvolvidos alguns títulos, e em cada um, são tratadas questões relevantes para 
o tema proposto, utilizando-se do método dedutivo e consulta bibliográfica. Após o 
desenvolvimento necessário para a abordagem do tema, discute-se a necessidade do 
envolvimento da polis – cidadania ativa e participativa – na cogestão dos problemas 
sociais. Concluindo-se o trabalho abordamos a transformação ocorrida após o advento 
do Estado Democrático de Direito, que tonificou o papel dos atores sociais, rompendo 
com a ideia culturalmente instituída de cidadão somente como destinatário das 
políticas públicas para enfim, trazê-lo para uma real cidadania, propiciando maior 
controle na gestão por todos, sendo que cabe ao Estado, através de ações políticas e da 
participação dos atores sociais, criar instrumentos e mecanismos de mudanças no agir 
administrativo, como é o caso da descentralização administrativa, subsidiariedade e 
concretização da autonomia municipal.

Palavras-chave: Burocracia administrativa; corrupção; transparência; controle 
social; democracia administrativa;

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Afigurando-se como fenômeno multifacetal, a corrupção e suas patologias 
ganham maior interesse a partir dos anos 1970, quando em razão das reformas 
liberalizantes adotadas pelos Estados. Nesse período tal fenômeno acaba sendo 
reduzido essencialmente a uma abordagem econômica – perspectiva utilitarista –, 
sendo deixado de lado seus outros sentidos semânticos. 

27  Doutorando e Bolsista CAPES/Prosup do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direitos 
Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. E-mail: luizfelipenunes@
gmail.com.
28  Mestre em Direito pelo Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direitos Sociais e Políticas 
Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. E-mail: mpatussi@yahoo.com.br.
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Assim, o fenômeno corruptivo passa a ter como consequência fomentar ou 
impedir a modernização, configurando-se como uma desfuncionalidade inerente a 
estrutura social tradicional, no contexto da modernidade. Nesse contexto de fragilidade 
econômica é que se dá o fomento aos comportamentos corruptivos, sendo que é à 
medida que a Administração se vê contaminada com as práticas corruptivas, que sua 
atuação perde a presunção de veracidade, imparcialidade, independência e confiança 
em suas instituições. 

Portanto, faz-se necessário a luta contra as práticas corruptivas, evitando 
que esta, ao se utilizar dos monopólios criados dentro da burocracia estatal, leve as 
instituições à decadência e a falta de legitimidade, tornando todo o processo político 
ineficaz. 

2 O FENÔMENO CORRUPÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
PRELIMINARES

Em termos de delimitação conceitual, a corrupção afigura-se como fenômeno 
multifacetal, possuindo múltiplos fundamentos e nexos causais, sendo tratada por 
diversos campos do conhecimento científico, razão que torna sua compreensão e 
definição muito difícil (LEAL, 2013, p. 81). Na década de 1950, a corrupção foi tratada 
a partir de uma perspectiva estrutural-funcionalista relacionado à modernização 
estrutural do país. Na década de 1970 e meados de 1980 o tema é deixado de lado, 
passando a figurar novamente no cenário brasileiro só na década de 1990 em razão 
da liberalização econômica e política. Em razão das reformas de cunho liberal, a 
abordagem teórica e metodológica acerca da corrupção foi alterada, sendo resumida 
a uma abordagem essencialmente econômica – averiguar a regularidade funcional do 
desenvolvimento econômico e político (FILGUEIRAS, 2006, p. 01-02).29

Nesse período de modernização, o tema chamou a atenção de pesquisadores 
pertencentes ao “mainstream teórico da ciência econômica”, que demonstraram 
interesse especial nos problemas envoltos à estrutura das organizações, eficiência, 
dentre outros, sendo que foi graças ao trabalho pioneiro de Rose-Acherman (1975-
1978), que se passou a tratar a corrupção como um dos resultados dos incentivos 
recebidos pelos burocratas e da forma com que o mercado burocrático se estrutura 
(CARRARO, 2003, p. 01). Foram às pesquisas realizadas na década de 1990 que 
trouxeram elementos de estabilidade e investimento, centrada principalmente no 
plano econômico e político, imposto pelas instituições internacionais através de 
suas reformas liberalizantes. Essa modernização fez com que as pesquisas acerca 
da corrupção fossem dirigidas diversamente dos elementos semânticos da mesma – 
fundacionais, culturais, sociais e econômicos – reproduzindo as reformas liberalizantes 
29  “As ações políticas visando à reforma e modernização do Estado começaram a ser adotadas 
no final da década de 70, quando o modelo de Estado estruturado pelos países desenvolvidos no pós-
guerra entrou em crise. Esse modelo de Estado, que primava por estar presente em todas as faces da 
vida social, contribuiu decisivamente para modificar e desgastar significativamente as relações do Estado 
com a sociedade civil e com suas instituições. A resposta para esse problema, a princípio, foi a adoção 
de um modelo neoliberal-conservador. As políticas propostas na década de oitenta, em decorrência da 
necessidade de reformar o Estado, restabelecer seu equilíbrio fiscal e equilibrar o balanço de pagamentos 
dos países em crise, tinham como única preocupação reduzir o tamanho do Estado e viabilizar o 
predomínio total do mercado” (MATIAS PEREIRA, 2003, p. 43).
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que ocorriam no mundo, o que acabou levando a uma corrupção desenfreada, pois 
não foi atentado para os elementos fundacionais que compões os diversos cenários 
internacionais (FILGUEIRAS, 2006, p. 13).30 Portanto, “Como função manifesta, a 
corrupção tem por conseqüência fomentar ou impedir a modernização, representando, 
em muitos casos, eventuais benefícios para a constituição de uma ordem moderna, 
balizada, principalmente, nas iniciativas do espírito capitalista” (FILGUEIRAS, 
2006, p. 03).

Esta corrupção, fundamentalmente econômica e política, fica evidente em 
sociedades subdesenvolvidas tendo em vista o centro dos processos de mudanças 
sociais, pois essa mudança possibilita práticas corruptivas uma vez que as normas 
advindas com a modernização são fracas para conter a prática de medidas corruptivas, 
portanto, a corrupção é “[...] um tipo de ação praticada por autoridades políticas que 
se desviam das normas e regras vigentes no sistema” (FILGUEIRAS, 2006, p. 03-04). 
Como comenta Leal, a corrupção administrativa no país configura-se, também, como 
herança do Período Colonial Português, onde os funcionários portugueses distorciam 
e criavam evasivas as normas legais em favor se seu apetite e avareza (LEAL, 2013, 
p. 86-87).

Historicamente, a formação da sociedade brasileira deu-se pela interpretação 
de intelectuais de porte, através de um processo muito complexo de violência, 
proibição de fala e privatização dos espaços públicos. A máquina pública foi assaltada 
para se perfazer as políticas de gestão casuística e comprometida com os segmentos 
mais abastados da sociedade, evidenciando que as práticas autoritárias e decisionistas 
tomadas pelo governo evidenciam o progressivo afastamento dos compromissos 
constitucionais assinalados na carta constitucional (LEAL, 2014, p. 06-07). “Outro 
fenômeno que está relacionado diretamente como fonte da corrupção é o da relação 
entre os poderes de Estado, em especial a que envolve o Poder Executivo e Legislativo, 
haja vista que, não raro, a despeito das tensões próprias que estão na base de suas 
interlocuções, há o problema sério da ausência significativa de maioria parlamentar 
para governar, fazendo com que o Executivo brasileiro tenha que estabelecer diversas 
e constantes negociações para obter a governabilidade” (LEAL, 2013, p. 87).31

Portanto, dentro dessa abordagem, a corrupção é explicada como uma 
desfuncionalidade inerente a uma estrutura social tradicional, no contexto da 
modernidade, que acaba gerando instabilidade nos planos políticos e econômicos 

30  Com a construção de uma teoria política da corrupção foi possibilitada a criação de outros 
significados e práticas além da abordagem utilitarista, atribuindo-lhe outros sentidos semânticos ao 
fenômeno corrupção.  Levando em consideração os processos sociais e semânticos que envolvem a prática 
da corrupção, as pesquisas acerca da corrupção acabaram achando forte ligação com o tema moralidade, 
pois corrupção, além daquilo que uma sociedade constrói – com a violação de normativas –, é uma 
construção de juízos morais acerca do comportamento dos diversos atores sociais e suas instituições. 
“A corrupção, nesta chave, em termos semânticos, está ligada à avaliação do decoro do corpo político 
face aos princípios da ordem” (FILGUEIRAS, 2006, p. 06-13). Além da construção moral, também pode 
assumir uma conotação cultural, social e econômica.
31  Ainda, muitas vezes, “[...] os representantes políticos da Democracia Representativa usam 
seus mandatos ora sem a menor noção de República e Federação, presos a noções e preocupações locais 
e, no máximo, regionais, olvidando-se da inserção nacional e internacional que representa sua legislatura; 
ora como verdadeira mercadoria de troca e de barganha comercial ou financeira, atendendo a demandas 
pessoais e corporativas, todas dissociadas dos vínculos políticos matriciais que informam seu mandato” 
(LEAL, 2014b, p. 46).
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(FILGUEIRAS, 2006, p. 04). Assim, “No que concerne ao desenvolvimento 
econômico, à abordagem estrutural funcionalista afirmou que a corrupção cumpre 
uma importante função de desenvolvimento, ao reduzir as incertezas e incrementar o 
investimento privado” (FILGUEIRAS, 2006, p. 04).

Assim, foi no processo de modernização que se buscou criar instituições 
estáveis, sendo que a corrupção implicou no desenvolvimento das esferas política, 
econômica e social, elevando os interesses privados sobre os públicos, promovendo 
resultados agregados para o desenvolvimento (FILGUEIRAS, 2006, p. 05). Portanto, 
“Pode-se dizer que tanto os cenários de fragilidade econômica como os de opulência 
dão ensejo e fomento a comportamentos corruptivos, tanto em nível de relações 
pessoais como institucionais, públicas e privadas, isto porque, em tais situações, 
demandas e interesses individuais, corporativos e sociais se vêem em maior exposição 
(na escassez, em busca de soluções e escolhas trágicas – mais exclusivas do que 
inclusivas; na opulência, na seleção das escolhas cujas possibilidades são muitas” 
(LEAL, 2013, p. 119).
 É graças à natureza política das decisões, que afetam a todos, indistintamente, 
que a corrupção, no contexto de tomada de decisões, que seus custos superam os 
benefícios das práticas ilegais. Assim, é fundamental que se coíba os incentivos 
institucionais para práticas corruptivas (FILGUEIRAS, 2006). “A estabilidade é 
desejada, mas a prática de corrupção é o mecanismo através do qual alguns atores 
políticos aumentam seu poder discricionário, favorecendo a conversão dos resultados 
do jogo político para a satisfação de seus interesses privados. A corrupção é 
compreendida como uma espécie de resultado espúrio da configuração institucional, 
que favorece a constituição de esquemas destinados a pilhar os recursos públicos a 
favor de interesses privados” (FILGUEIRAS, 2006, p. 09).

A corrupção cria monopólios dentro da burocracia estatal resultando uma 
decadência da legitimidade desta, tornando o processo político ineficaz, pois manipula 
os resultados do jogo político. Analisando-a institucionalmente, se faz necessária 
reformas institucionais, tanto no plano político como econômico, a fim de se criar 
regras mais fixas ao interesse privado sob o público, impedindo-se monopólios na 
burocracia por parte dos funcionários públicos e por agentes privados. Conforme 
menciona Colombatto (apud Filgueiras), foi graças à monopolização da burocracia, que 
indiretamente, se criou incentivos para os burocratas profissionais para a liberação de 
documentos, recursos públicos, dentre outros, surgindo à figura da propina como fator 
de agilização burocrática, o que torna a corrupção algo oneroso administrativamente 
(FILGUEIRAS, 2006, p. 09-11). Assim, “Incentivos para a oferta e a demanda de 
propinas ocorrem toda vez que os agentes do governo possuem poder econômico 
sobre uma empresa privada ou um indivíduo. Não importa se o poder é justificado ou 
injustificado. Uma vez que se institucionaliza um esquema bem-sucedido de propinas, 
funcionários corruptos dispõem de um incentivo para elevar o valor dos subornos 
exigidos, bem como para procurar alternativas de extorsão de pagamentos” (ROSE-
ACKERMAN, 2002, p. 95).

Portanto, a corrupção gera onerosidade que acaba incidindo em duas 
dimensões: na primeira, através da evasão de dinheiro em obras, serviços e programas 
públicos; e por outro lado, no dispêndio de dinheiro para evitar tal corrupção, na 
criação de órgãos e agentes pelo controle das obras, serviços e programas públicos, na 
máquina anticorrupção (FILGUEIRAS, 2006, p. 11). 
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3 A INFLUÊNCIA DA BUROCRACIA NAS RELAÇÕES CORRUPTIVAS: A 
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NESSE COMBATE

 Como comenta Johnston (2002), a corrupção não é algo que acontece de 
uma hora para outra, como ocorre com nos desastres naturais, mas é uma atividade 
onde pessoas ou até mesmo grupo de pessoas traficam influências e oportunidades 
de recursos que, além de provocar estragos enormes nos governos, afetam a política, 
pois refletem a natureza e a continuidade do desenvolvimento das sociedades em que 
ocorrem. Por esta razão, comenta o autor acima citado que a corrupção depende da 
forma como Estado e sociedade mantem suas relações, ou seja, dos modos pelos quais 
a riqueza e poder são administrados.

Em razão da escassa análise empírica analítica das causas corruptivas,32 não 
se pode reduzir o fenômeno da corrupção à “mera violação da legalidade”, sob pena 
de estar-se criando configurações diferenciadas de violação – potencial ofensivo – 
atribuindo-lhe diferentes graus de violações e consequentemente, diferentes graus 
de impunidade. Segundo Rousseau (apud LEAL, 2013, p. 28-30), a degeneração 
da política e do Estado/governo apresenta-se como inexorável, sendo marcado por 
diferentes níveis de conflituosidade, sendo impossível extermina-los. Por esta razão, 
comenta o pensador, que deve haver um certo equilíbrio entre o poder do soberano e 
do governo, afim de cumprir suas funções sem desviar ou até mesmo abusar de suas 
atribuições.

Comenta Rose-Ackerman (2002, p. 74) que esse mal “tem o poder de solapar 
a legitimidade política do Estado”, ou seja, demonstra a existência de marcas mais 
profundas nas relações do Estado com o setor privado. Percebe-se, portanto, que assim 
como a febre é sintoma de uma doença pré-existente, a corrupção tem sido entendida 
como sintoma de que algo não está bem na administração do Estado.
 Ancorar as bases constitutivas da corrupção na degradação das “virtudes 
individuais e nas práticas vilipendiadas do interesse público” sobrecarrega a 
responsabilidade do comportamento pessoal dos indivíduos, valorando-se nulamente 
a contribuição da inércia e cumplicidade das instituições democráticas e porque não, 
da própria Sociedade Civil como sujeito da história. É através de atitudes corruptivas 
de alguns cidadãos que os direitos fundamentais, em razão de uma certa falha estatal 
afim de evitar isso, estão sendo violados, a medida que o suborno é forma de se obter 
certos benefícios antecipadamente, como por exemplo tratamento médico-hospitalar, 
vaga escolar, dentre outros (LEAL, 2003, p. 32-34). “Para o burocrata a concessão de 
uma licença ou de um direito não tem custo, sendo ele um monopolista no mercado 
de oferta do serviço público. Para obter o bem ou serviço público, cada empresa deve 
relacionar-se com um burocrata, representante do governo, que possui o poder de 

32  “A maior parte dos estudos empíricos sobre corrupção ainda consiste de estudos de casos 
relacionados com denúncias de desvios de verbas públicas, aplicação de recursos públicos em projetos 
superfaturados e escândalos políticos. Neste sentido, a maior parte destes trabalhos possui um caráter 
de descrição e denúncia das relações corruptas entre representantes do governo e da sociedade. Por 
isso, ainda são poucos os trabalhos que tem por objetivo serem estudos empíricos analíticos das causas 
da corrupção. É claro que em boa parte a ausência destes trabalhos é justificável pela falta, pelo menos 
até a metade da década de 90, de dados comparativos das atividades corruptas nos países. No entanto, 
o conhecimento dos fatores que determinam a corrupção é de extrema importância no auxílio para o 
desenvolvimento de políticas de combate a corrupção” (CARRARO, 2003, p. 10).
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restringir a oferta do bem ou serviço demandado. Os burocratas, por sua vez, podem 
escolher entre ser corrupto e, desta forma, demandar propina, prestando o serviço 
(ou entregando o bem) somente após o pagamento da propina solicitada ou, ser não-
corrupto e ofertar o bem pelo preço oficial para todos os demandantes privados. 
Assim, tem-se um jogo de dois estágios no qual no primeiro o burocrata deve realizar 
a sua escolha entre ser corrupto ou ser não-corrupto, para no estágio seguinte, dado a 
sua escolha anterior, definir a propina a ser demandada. No primeiro estágio do jogo, 
o burocrata escolhe entre ser corrupto ou ser não-corrupto” (CARRARO, 2003, p. 07).

Por isso questionamos: Em que medida a burocracia acaba interferindo nas 
relações corruptivas?

Na perspectiva de Max Weber (apud LEAL, 2013, p. 48-50), a formação de 
uma administração burocrática racional fundamenta sua legitimidade na legalidade 
do poder político, este, por sua vez, enquanto parâmetro de justificação, afigura-se 
como representação da autoridade, dominação, soberania popular, obediência, ou 
seja, representação do próprio poder. 

Na democracia contemporânea, é no plano axiológico-normativo que 
se indica qual a sociedade desejada, seus objetivos, sua finalidade, sendo que 
sua política e suas leis são estruturados neste plano (LEAL, 2013, p. 51). Assim, 
“[...] estes elementos é que vão permitir que se exija da Administração Pública (e 
mesmo dos outros) determinados comportamentos ou formas de agir, baseada no 
reconhecimento intersubjetivo anteriormente referido que fixa para a comunidade, de 
modo convincente, as obrigações dos atores, assim, como aquilo que cada um deles 
pode esperar do outro” (LEAL, 2013, p. 54).

Portanto, é função da Administração Pública dar concretude e máxima 
efetividade aos vetores axiológicos normatizados e constitucionalmente previstos, 
sendo condição de validade para sua existência e ação. É a partir do século XVIII 
que o Estado passa a ser visto como um organismo cujo fim último é o bem público, 
sendo seus membros integrantes – funcionários públicos – considerados essenciais à 
realização do Estado e capazes de conter as tendências corporativas e frear as pressões 
da autoridade política em absorver a soberania e o poder absoluto (LEAL, 2013, p. 
169). “No momento em que o Estado liberal do século XIX cedeu definitivamente 
lugar ao Estado social e econômico do século XX, verificou-se que ela não garantia 
nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao 
público” (LEAL, 2013, p. 180).

Na formação dos grandes aparatos burocráticos do Estado afim de se 
propiciar o funcionamento das instituições representativas (partidos políticos, 
sindicatos, governo, dentre outros) acaba-se gerando uma excessiva autonomização e 
insulamento, criando-se núcleos de poder que muitas vezes não se comunicam e sua 
fiscalização é precária, não possuindo o adequado controle (LEAL, 2013, p. 172). 
Isso, em razão da “[...] internalização das regras e apego demasiado aos regulamentos; 
excesso de formalismo; resistência a mudanças em face da rotinização e padronização 
estabelecidas, gerando repetidas ações impensadas que criam aparências de segurança 
e estabilidade dos procedimentos e resultados, operando a diminuição das liberdades 
e espontaneidades individuais; despersonalização dos relacionamentos institucionais, 
ocasionando baixa comunicação interpessoal; categorização como base do processo 
decisional” (LEAL, 2013, p. 179).
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Leal comenta que é contrário a demonização da burocracia como sinônimo 
de corrupção e centralismo decisório, pois como menciona, o termo burocracia 
“surge com forte conotação negativa, em reação à centralização administrativa e ao 
absolutismo do século XVIII”, e enquanto instância instrumental de gestão, “[...] 
cumpre papéis que lhes são impressos pelas contingências e variáveis de múltiplas 
faces – dentre as quais, circunstancialmente, a de hegemonia no poder” (LEAL, 
2013, p. 174-179). Burocracia é “[...]  uma forma de organização humana baseada na 
racionalidade de correspondência entre os meios e os fins que se quer alcançar, com o 
fito de garantir a máxima eficiência (cujo conceito também é problemático) possível 
nesta trajetória. Agora, para além disto, também este tipo ideal está localizado histórica 
e politicamente, sofrendo as intempéries de evolver social, e com elas interagindo, por 
vezes dando protagonismo às disfuncionalidades e desajustes destas relações todas 
(geradoras de injustiças sociais e ilícitos corruptivos)” (LEAL, 2013, p. 173).

Um dos principais desafios da Administração Pública, que busca ser ética, é 
alcançar mecanismos de fundamentação, de ação e de restabelecimento do equilíbrio 
entre a autonomia privada e a pública, isso porque só se alcançará os objetivos e 
as finalidades almejadas pela república quando for garantido/assegurado/efetivado o 
princípio constitucional da soberania do povo (LEAL, 2013, p. 57). Portanto, “daí a 
importância das chamadas normas jurídicas principiológicas, pois que representam a 
legitimidade das escolhas públicas civilizatórias no que diz com que tipo de Sociedade 
se pretende viver, e com que procedimentos” (LEAL, 2014, p. 08).
 Em resposta as demandas da sociedade estão sendo criados e reforçados 
instrumentos da administração federal, dentre outros, pois a própria prática da 
democracia no Brasil está manifestando, em resposta a essas demandas, o anseio de 
uma sociedade que busca ser mais ética e cuja atuação se baseie na transparência, 
no tocante a condução dos negócios públicos (MEDEIROS; MATIAS-PEREIRA, 
2003, p.63-72). Está-se buscando a substituição do modelo burocrático, sendo que o 
autoritarismo burocrático está com seus dias contados, sendo que o Estado brasileiro 
está iniciando os esforços para promover sua reforma (PEREIRA, 2005, p. 10). 

4 AS MUDANÇAS DECORRENTES DO FACILITAMENTO AO ACESSO À 
INFORMAÇÃO: TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE DE CONTROLE 
POR PARTE DOS ATORES SOCIAIS
 

É a partir da idade moderna que o cidadão alcança um protagonismo político e 
jurídico nunca antes visto, ampliando seus direitos e prerrogativas constitucionais e ao 
mesmo tempo suas obrigações, afigurando-se como corresponsável pela construção 
de sua própria história e pela normativa pelas quais essa história se desenvolverá 
(LEAL, 2013, p. 140).

Com a assunção do Estado Democrático de Direito tonificou-se o papel dos 
atores sociais implicando-se um maior controle da gestão pública por todos. A despeito 
dos inúmeros escândalos que surgiram a partir dos anos 2000, temos por certo que 
graças a maior transparência e acessibilidade de controle por parte dos atores sociais, 
fomenta-se no país uma atitude de maior credibilidade das instituições representativas 
- legalidade e responsabilidade – trazendo um crédito maior à democracia (LEAL, 
2013, p. 143).33 
33  Como comenta Leal, “Em termos de legislação infraconstitucional, notadamente no âmbito 
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Nesse contexto, auxiliando na busca da fiscalização, o tema transparência na 
Administração Pública aparece como condição fundamental para que o país continue 
avançando no combate a corrupção, bem como na consolidação da democracia 
(JOHNSTON, 2002, s.p). Assim, a “A transparência do Estado se efetiva por meio 
do acesso do cidadão à informação governamental, o que torna mais democráticas 
as relações entre o Estado e a sociedade civil. Assim, tem-se como principal objetivo 
evidenciar e aprofundar o debate sobre os principais aspectos que envolvem o tema 
Estado e corrupção. Quanto aos objetivos específicos, tem-se o propósito de tornar 
mais perceptível que a corrupção no Brasil, além de ser um problema moral ou 
político, é também um problema. Busca-se contribuir, também, ao aprofundamento 
do debate sobre as estratégicas mais adequadas para a adoção de um programa de 
controle da corrupção no país” (PEREIRA, 2005, p. 04).
 Foi graças aos avanços tecnológicos, visando dar uma maior inovação na 
relação entre Estado e sociedade civil, que está sendo possibilitado um maior exercício 
de sua responsabilidade social e ética, através do controle direto das decisões tomadas 
pela Administração Pública pela sociedade civil (GEBRAN NETO, 2007, s.p). Com 
estas novas diretrizes coube ao cidadão dar sua parcela de contribuição à burocracia 
estatal de forma direta e intensiva (LEAL, 2013, p. 187).

É com a Carta dos Direitos Fundamentais de Nice que é trazido de forma 
explicita na normativa internacional o conceito de boa administração como direito 
fundamental, implicando à administração pública uma atuação eficiente e eficaz, 
cumprindo seus deveres com transparência, imparcialidade, moralidade, motivação, 
plena responsabilidade – condutas omissivas e comissivas –, abertura para participação 
social e respeito às normativas constitucionais regentes (LEAL, 2014, p. 01). No 
entanto, “No caso brasileiro, todavia, é preciso reconhecer que o atual estado da 
arte da Administração Pública está muito longe – ao menos em caráter geral – deste 
conceito normativo e teórico de Boa Administração, pois, em regra, opera fechada em 
circuitos de poderes institucionais (Executivo, Legislativo e Judiciário), como únicos 
espaços legítimos de deliberação e execução do interesse público, o que não mais 
ocorre em razão da própria falência do modelo endógeno de representação política 
tradicional vigente até hoje” (LEAL, 2014, p. 06). 

A busca de transparência – acesso à informação – exige a criação de criação 
de instituições de controle, direito e garantia do bem público. Essa luta é permanente, 
sendo medida indispensável para garantir a moralidade, pois as práticas corruptivas 
minam o respeito aos princípios democráticos e às instituições ditas democráticas. 
No entanto, essa transparência, bem como a obtenção de informações é por demais 
complexa. Os meios nem sempre são eficientes, eficazes e efetivos, e muitas vezes 

dos serviços públicos, podem-se citar algumas normativas brasileiras que igualmente vão naquela direção 
de transparência associada com participação política da comunidade, dentre as quais: (a) a Lei Federal 
nº8.987/95, regulando – ainda que de forma tímida – a participação dos usuários na execução da prestação 
de serviços públicos por concessionárias e permissionárias224; (b) a Lei Federal nº9.427/96, que trata do 
setor elétrico, exigindo audiência pública para a tomada de decisões que afetem consumidores e mesmo 
agentes econômicos envolvidos, a ser convocada pela Agência Nacional de Energia Elétrica; (c) a Lei 
Federal nº9.472/97, que trata das Telecomunicações, demandando consulta pública para o debate dos 
regulamentos que gestarão tais serviços; (d) a Lei Federal nº9.472/97, que trata da Agência Nacional 
do Petróleo, perquirindo também audiência pública para quaisquer ações ou decisões que atinjam 
consumidores direta ou indiretamente; (e) a Lei Federal nº10.257/2001, que trata do Estatuto da Cidade, 
criando uma série de instrumentos e espaços de participação social (LEAL, 2013, p. 136).
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possuem um alto custo. Caminhamos para a criação de uma fonte mais objetiva, 
contínua e sistemática de acesso a informações acerca do burocrata e das burocracias, 
que poderá gerar maiores benefícios à democracia (PEREIRA, 2005, p. 12).
 Evidencia-se no plano gerencial estatal, na realidade administrativa, totalmente 
complexa e multifacetada, um exacerbado dogmatismo burocrático anacrônico e 
prepotente, que precisa ser extirpado, impondo-se uma gestão de diversidade em 
nome da harmonia e pacificação social. Portanto, os fundamentos operacionais de uma 
Boa Administração Pública Democrática parte do conceito procedimental de poder 
político e social, dessa necessária relação umbilical entre processo de democratização 
da Sociedade e do Estado, tornando ambos um lócus privilegiados de produção das 
relações e de possibilidades conceituais e operacionais do poder (LEAL, 2014b).
 Portanto, para se configurar uma Boa e Democrática Administração, é 
necessário contar com o maior número possível de adesão social legítima, através 
de ações comunicativas permanentes, que visam tratam de interesses eventualmente 
distintos, com todos os envolvidos e alcançados pelo poder político. Sendo assim, 
essa mudança paradigmática do ente administrativo estatal depende da iniciativa do 
próprio Estado, que através de ações políticas e da participação dos atores sociais 
irá criar instrumentos e mecanismos de mudanças no agir administrativo, como é 
o caso da descentralização administrativa e do tema desta obra, subsidiariedade e 
concretização da autonomia municipal, pois só assim, esse agir será justificado pelos 
direitos humanos e fundamentais, implicando regras de transparência e honestidade, 
assentando a deliberação democrática, objetivada no texto constitucional, como pauta 
organizacional da civilidade (LEAL, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como fim último o bem público, o Estado criou grandes aparatos 
burocráticos afim de propiciar o funcionamento das diversas instituições, o que gerou 
uma excessiva autonomização e insulamento. O maior desafio da Administração 
Pública é o restabelecimento do equilíbrio entre a autonomia privada e a pública, 
é garantir e efetivar o princípio constitucional da soberania popular, estipulando 
diretrizes claras para o desempenho das funções públicas e aumentando-se os 
mecanismos de controle e responsabilização da burocracia estatal.

Com a aquisição e desenvolvimento de seu protagonismo político e jurídico, 
o cidadão torna-se corresponsável pela administração estatal, implicando-se um maior 
controle da gestão pública por todos. Portanto, o tema transparência e acessibilidade 
de controle por parte dos atores sociais torna-se uma condição fundamental na 
consolidação da democracia e no combate à corrupção exigindo do Estado a criação 
de instituições de controle, direitos e garantias aos bens públicos Graças a própria 
evolução das mídias de difusão de informação, as patologias corruptivas estão cada 
vez mais sendo evidenciados. 

Verifica-se que o país está buscando sua maturidade político-econômico-
social, típico dos países em desenvolvimento, buscando a substituição do modelo 
burocrático, sendo que o autoritarismo burocrático está com os dias contados. O 
Brasil encontra-se no elenco desses países que iniciaram os esforços para promover 
a reforma do Estado e juntamente com seu povo, está sendo indutor de mudanças. A 
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sociedade brasileira está tornando-se mais consciente acerca dos problemas de gestão 
enfrentados pelo governo, cabendo à mesma sua parcela de contribuição na luta contra 
esse fenômeno chamado corrupção.
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A SUBSIDIARIEDADE MUNICIPAL FRENTE A DISPENSA E 
INEXIGIBILIDADE DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS

Rafael Verdum Cardoso Figueiró34

Tiago Luiz Cruz Soares35

RESUMO

 No cenário brasileiro atual há uma evidente necessidade na desburocratização 
e descentralização do poder central do Estado para um maior empoderamento e 
autonomia local. Para isso surge o princípio da subsidiariedade onde as pessoas, 
grupos e autoridades se articulam dentro da sociedade e, assim, uma alternativa à 
condução política do Estado e meio de fortalecimento da administração pública 
municipal. O presente artigo verifica a implementação da subsidiariedade no âmbito 
municipal através da sua autonomia financeira ao realizar compras diretas por meio da 
dispensa ou inexigibilidade de licitar. Para isso, é realizado uma análise quantitativa, 
comparando o comportamento de compras realizadas por 548 mil processos licitatórios 
da União em relação aos 5.572 processos de compra do município de Capão da Canoa, 
todos realizados nos últimos cinco anos, entre 2012 e 2016. Conclui-se que, tanto 
a União quanto o município de Capão da Canoa, atuam de forma semelhante nas 
licitações públicas, sendo a compra direta de bens e serviços realizadas através da 
dispensa e inexigibilidade no processo licitatório a regra ordinária na gestão pública.

Palavras-chave: Dispensa e Inexigibilidade Licitação. Gestão Local. Subsidiariedade.

INTRODUÇÃO

O presente artigo, de fato, não tem a pretensão de exaurir a temática 
que define o princípio da subsidiariedade, ou mais precisamente, acerca de sua 
aplicabilidade prática no poder e autonomia local. Busca, numa visão estrita, verificar 
sua aplicabilidade no contexto licitatório onde a autonomia financeira do município 
permite a compra direta com a dispensa ou inexigibilidade do processo licitatório.

Primeiramente, inicia-se a abordagem com considerações sobre as origens 
e a evolução conceitual da subsidiariedade, a fim de construir uma base teórica 
necessária à sua compreensão. Assim, parte-se da sua análise etimológica da palavra 
em consonância com suas origens históricas até a sua definição positivada pelos 
legisladores do século XX.
34  Advogado, Mestre em Direito, coordenador do Grupo de Estudos Gestão Local e Políticas 
Públicas na Unsic Campus Capão da Canoa. Contato: rfaverdum@gmail.com.
35  Administrador, Consultor Empresarial, formando em Direito pela UNISC. Pós-Graduado com 
MBA em Gestão pela FGV. Bacharel em Administração com especialização em Planejamento Estratégico 
pela ESPM. E-mail: contato@tiagosoares.com.br.
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Após traçadas estas bases, segue-se na verificação da aplicabilidade da 
subsidiariedade como meio utilizado pelo município para administrar seus recursos, 
de forma autônoma. Realiza-se, então, ponderações frente a Lei de licitações 8.666 
de 1993 e analisa-se os casos em que foram realizadas dispensa ou inexigibilidade de 
licitação.

Finalmente, o trabalho é concretizado com uma análise quantitativa dos 
processos licitatórios realizados pela administração pública federal comparativamente 
com a administração pública municipal. Para isso, são verificados cinco anos de 
procedimentos licitatórios, mais de seiscentos mil processos no âmbito federal e mais 
de cinco mil no âmbito municipal. Dessa análise é possível realizar um parâmetro 
comparativo entre a forma que a União vem licitando suas compras comparativamente 
com o município, para, então concluir como a subsidiariedade no poder local implica 
nas licitações públicas.

Em conclusão, procura-se com o presente artigo, à luz do conceito de 
subsidiariedade, trazer reflexões, que indiquem uma possível orientação à sua correta 
aplicação, descentralizando o poder do Estado e gerando maior autonomia e poder 
local de forma efetiva.

1 O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: CONCEITO E EVOLUÇÃO

Na busca pela origem etimológica do termo Subsidiariedade, Martins 
(2003, p.9) apresenta a palavra coirmã subsídio, a qual tem origem na palavra latina 
subsidium, no sentido de auxilio, colaboração, socorro. O termo tem origem na ideia 
de auxílio extraordinário ou colaboração recíproca.

Porém, ao visitar-se a antiguidade clássica, Platão (2000) indaga a respeito 
da origem dos nomes e propõe uma reflexão sobre a questão de as palavras possuírem 
uma origem arbitrária – anteriores aos objetos que nomeiam – ou se serem apenas um 
instrumento de identificação destas coisas, fruto de uma convenção entre os homens. 
A questão atravessa os séculos sem solução segura e resta ainda mais aprofundada em 
Saussure (2006, p. 80), quando acaba sendo levada para um caminho que conclui pela 
arbitrariedade dos significados das palavras. Esta tese tem como fundamento a ideia 
de que o significado de qualquer palavra se dá pela relação íntima entre imagem e 
som. Um mesmo conceito pode ser representado por imagens acústicas diferentes, ou 
ao contrário, vários sons, variadas formas de expressão para um mesmo significado. 
(SAUSSURE, 2006. p. 81).

Daí porque o conceito de subsidiariedade aqui utilizado, é dado de forma 
meramente estipulativa. Conforme adverte Sartori (1994, p. 8), diferentemente dos 
conceitos lexográficos, os quais comportam ampla discussão e, por consequência, 
eliminam significados inúteis ou contraditórios, para assim, estabelecerem o conteúdo 
mais verossímil de um termo; nos conceitos estipulativos, essa delimitação de sentido 
é anteriormente declarada, explicitada e deliberadamente advertida pelo orador.

Assim sendo, a subsidiariedade refere-se à forma com que as pessoas, 
os grupos ou autoridades intervém e se articulam dentro da sociedade e, segundo 
Martins (2003, p. 40), não se caracteriza por uma ideologia política ou mesmo 
como um pensamento sistêmico, antes de tudo, a subsidiariedade expressa-se como 
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uma alternativa proposta à condução política do Estado. Neste sentido, serve como 
fundamento para a delegação de poderes fortalece o poder local dotando-o de 
autonomia política para melhor atuação.

Conforme Baracho (1996, p. 2), subsidiariedade tem origens no pensamento 
aristotélico, pela necessidade em se ordenar a convivência social e regulamentar a 
interação política entre comunidades. Hermany (2012, p. 19) e Martins (2003, p. 40), 
complementam que durante a Idade Média, pela doutrina da Igreja Cristã, e através de 
Tomás de Aquino, Hegel e Althusius, o termo passa a ter um caráter principiológico. 
Conclui-se, dessa forma, que o significado de subsidiariedade passou, ao longo do 
tempo, por três grandes momentos: filosófico, principiológico e normativo, onde este 
último o tornou positivado através dos legisladores do século XX.

No caso específico da República Federativa do Brasil, ao examinar-se a 
aplicação de tal princípio, deve-se levar em conta as peculiaridades que formam o 
pacto político. O Brasil é formado por uma vasta diversidade cultural e está entre os 
países do mundo com maior desigualdade social e econômica interna (IBGE, 2013). 
Por isso, pode-se dizer que é um país com vasta extensão territorial e com diferentes 
necessidades locais. 

A partir da proclamação da República em 1889, o Brasil passou adotar o 
regime federativo (BALEEIRO, 2012)36, e, assim, a transferência de grande parte dos 
poderes do governo central para as oligarquias estaduais. Passado um século desde 
da proclamação da república, a Constituição brasileira de 1988 consolida a forma 
de Estado Federado como uma estratégia para descentralização de poder político e 
empoderamento dos Entes locais. Fica claro, portanto, a intenção Constitucional para 
a delegação de poderes aos governos municipais.

A Constituição brasileira, na busca da descentralização de seu poder, 
repartiu suas competências de forma rígida entre a União, órgão com poder central, 
seus Estados-membros e os Municípios, como centros de poder autônomos. Surge, 
então um paradoxo Constitucional: como dar autonomia e poder local aos municípios 
se se áreas básicas essenciais como saúde, segurança e habitação são exclusivas da 
União?

Segundo Hermany (2012, p. 15), existe uma tendência na busca da 
desburocratização, fortalecimento e valorização do poder local, concretizando sua 
autonomia na competência local de forma que a sociedade tenha uma relação cada 
vez mais qualificada e próxima com seu município.

É nesse sentido, que o princípio da subsidiariedade vai proporcionar uma 
forma de conciliar o arranjo institucional da federação, fortalecendo o espaço local 
mediante a promoção de mecanismos institucionais de autonomia. Entende-se que 
a subsidiariedade, muito mais que um pensamento político, um princípio ou apenas 
uma norma positivada, é uma estratégia de gestão local que visa orientar o poder 
político-econômico para os municípios gerirem seus recursos com maior efetividade. 
É dessa ideia que surge a necessidade de verificação do quão positivo pode ser a 

36  As Constituições promulgadas após a proclamação da República mantiveram a forma 
federativa de Estado, porém, “não se pode deixar de registrar o entendimento de alguns, segundo o qual, 
nas Constituições de 1937 e de 1967, bem como durante a vigência da Emenda n. 1/69, tivemos no Brasil 
somente uma Federação de fachada” (SPITZCOVSKY e MOTA, 2013. p. 263)
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implementação da subsidiariedade no âmbito local, especificamente no que diz 
respeito à autonomia financeira deferida aos municípios para bem contratarem com 
dispensa de licitação.

2 LICITAÇÕES PÚBLICAS E O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

Sempre que a Administração Pública necessita realizar uma compra, uma 
obra ou um serviço, deve, obrigatoriamente, conforme previsto no art. 37, inciso XXI 
da Constituição Federal, ser instaurado um procedimento prévio no qual garanta a 
escolha da proposta mais vantajosa entre os fornecedores interessados, os quais estarão 
em igualdade de condições, assegurando, assim, o interesse público e o respeito às 
normas e princípios legais previstos Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
(Lei 8.666 de 1993).

É significativamente controversa a discussão quanto a natureza da 
competência para criar leis sobre licitação e a aplicação do princípio da subsidiariedade 
na esfera do poder local municipal. A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso 
XXVII, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre as normas 
gerais de licitações e contratos, enquanto os Entes Federados podem legislar sobre as 
normas específicas. Em contrapartida, o art. 118 da Lei 8.666/93 determina que as leis 
locais, municipais ou estaduais, referentes a compra de produtos e serviços, devem 
adaptar-se as normas gerais estabelecidas na citada Lei.

Inicialmente, o inciso XXVI do art. 22 da Constituição Federal, deveria 
estar no rol do art. 24, que define competência concorrente. Porém, este não é o 
entendimento doutrinário majoritário, o qual entende que a União deve apenas definir 
as normas gerais de Licitação, enquanto os entes federativos têm a competência para 
editar normas próprias e disciplinar o regime de licitação e contratação conforme sua 
esfera de atuação (JUSTEN FILHO, 2012, p. 71). Todavia, o STF37 , entende que nem 
todas as normas da Lei 8.666/1993 são gerais, e algumas, como por exemplo o art. 
17, I, “b” e II, “b”, vinculam apenas a Administração Federal dando um caráter de lei 
federal ao tocante. Além disso, a súmula 222 do TCU dispõe que: “[..] a aplicação de 
normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem 
ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”

A obrigatoriedade em se instaurar um procedimento licitatório para toda 
aquisição pública, não pode ser considerada uma regra absoluta, tendo em vista o 
art. 2º da Lei de Licitações nº 8.666/93, que em atenção ao inciso XXI, do art. 37 da 
Constituição Federal, que prevê que “ressalvados os casos especificados na legislação 
[...]” (BRASIL, 2012), define que são admitidos casos de exceções, onde a licitação 
será inexigível, dispensada ou ainda dispensável.

Os casos de compra e contratação direta são situações onde não haverá 
procedimento licitatório. Trata-se de situação excepcional, uma vez que a regra 
37  ADI 927 MC/RS, Pleno, Rel. Min. Carlos Veloso, j. 03.11.1993, DJ 11.11.1994, p. 30.635. 
Da mesma forma, o STF afirmou a constitucionalidade de legislação municipal que vedou a celebração 
de contratos por agentes políticos e seus parentes com o respectivo Município, apesar da ausência 
da referida vedação no art. 9.º da Lei 8.666/93. STF, RE 423.560/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
29.05.2012 (Informativo de Jurisprudência do STF n. 668).
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é o procedimento licitatório. Assim, o procedimento licitatório pode deixar de ser 
realizado, tornando a licitação dispensada, dispensável ou inexigível.

A licitação será dispensada quando a própria lei assim o declarar. As 
hipóteses de dispensa de licitação para a alienação de bens públicos estão previstas no 
art. 17 da Lei 8.666/1993. 

A licitação será dispensável quando a lei conferir subsidiariedade ao 
administrador local para compra de bens ou serviços. As hipóteses estão previstas no 
art. 24, I a XXXII, da Lei 8.666/1993 e estão divididas em razão do pequeno valor, em 
razão de situações excepcionais, em razão do objeto ou em razão da pessoa. 

Em relação à inexigibilidade em licitar, as hipóteses presentes na lei estão 
relacionadas com a impossibilidade jurídica de competição entre os contratantes em 
virtude da natureza específica do negócio ou em virtude dos objetivos sociais visados 
pela administração. Portanto, é uma modalidade que a Lei de Licitações desobriga a 
Administração de realizar o procedimento licitatório, por inviabilidade de competição, 
visto que não há competidores e, portanto, não é necessária a licitação. 

Importante observar que, em decorrência ao princípio da indisponibilidade 
do interesse público a administração pública, seja ela municipal ou estadual, possui 
uma restrição à sua subsidiariedade, devendo sempre escolher aquele cuja proposta 
melhor apresente o interesse público. (PIETRO, 2012, p. 372).

3 INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÕES NO MUNICÍPIO DE 
CAPÃO DA CANOA

A administração federal disponibiliza uma ferramenta de publicidade no 
Painel de Compras do Governo Federal – SIASG. Este mecanismo permite aferir 
os principais números das contratações públicas e tem por finalidade oferecer 
um panorama dos gastos públicos e do comportamento licitatório no âmbito da 
Administração Pública Federal. Foi desenvolvido de forma a conter informações de 
todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Serviços Gerais.38

Dessa feita, a pesquisa passa a analisar no âmbito federal o direcionamento 
dos gastos públicos, notadamente os que foram efetivados com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação.

Entre os anos de 2012 e 2016, a Administração Pública Federal realizou 
685.000 (seiscentos e oitenta e cinco mil) contratos de aquisição de bens e serviços, 
os quais englobaram tantos processos licitatórios, quanto contratações com dispensa 
ou inexigibilidade de licitação. Dentro deste montante, foram dispendidos o total de 
R$ 287 bilhões de reais em compras.

O que causa surpresa na análise das contratações federais é que 80% (oitenta 
por cento) desses processos de compras foram contratos que não passaram pelo crivo 
licitatório. Cerca de 548.000 (quinhentos e quarenta e oito mil) contratos federais 
foram efetivados com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Ao observar-se o montante financeiro empregado nessas contrações, chega-
38  Disponível em <http://paineldecompras.planejamento.gov.br/>, acessado em 11 de abril de 
2017.
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se a casa dos R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze bilhões de reais), gastos sem o 
controle licitatório. Na média, equivale dizer, que a administração federal, entre os 
anos de 2012 e 2016, efetuou um gasto médio mensal de R$ 686.000,00 (seiscentos e 
oitenta e seis mil reais) sem processo licitatório.

A regra para a contratação pública é o processo licitatório; a exceção seria 
a dispensa e a inexigibilidade. Mas ao que tudo indica, no âmbito federal, há uma 
sensível tendência de crescimento no número de casos envolvendo a contratação 
direta.

Em que pese a ideia de descentralização preconizada na Constituição de 
1988, a gestão pública acaba refletindo um sistema de desconcentração: as ações 
efetuadas nas esferas federais e estaduais, são replicadas nos círculos municipais. Isto 
pois, o mesmo fenômeno observado no âmbito das contratações nacionais é visto nas 
contratações municipais, especificamente no município de Capão da Canoa.

Capão da Canoa é o município gaúcho com maior número de habitantes 
do litoral norte e apresenta uma das maiores taxas de crescimento populacional do 
estado. Este crescimento demográfico tem como origem o fenômeno migratório 
sentido em toda faixa litorânea do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme lembra 
Zuanizi (2016), o crescimento populacional da cidade é incrementado na época de 
veraneio, período no qual a população chega a aumentar até quatro vezes.

Não obstante essa característica, a arrecadação municipal tem grande 
parte de seus recursos oriundos de fontes de repasses estaduais ou federais; do total 
de recursos financeiros arrecadados em Capão da Canoa, 39.7% (trinta e sete por 
cento) é proveniente de fontes externas. Em termos de autonomia financeira, quando 
comparado com outros municípios do estado, Capão da Canoa ocupa o 481º entre os 
497 municípios gaúchos; e na escala nacional fica em 4.987 de 5.57039. 

Daí o porquê da necessidade em se observar com cuidado a forma como 
os gastos públicos são exercidos na esfera local. A autonomia política pressupõe a 
existência de autonomia financeira. Aliás é a existência da autonomia financeira o 
ponto de partida para que a afirmação de que determinado círculo de poder político 
detém, de forma material, a almejada autonomia administrativa. (ROCHA, 2014).

Dessa forma, analisar a questão dos gastos públicos locais é fator decisivo 
para a verificação da aplicabilidade e concretude do princípio da subsidiariedade. 
Sendo a subsidiariedade um fim a ser buscado, é preciso traçar claramente os meios 
para que ele seja atingido.

Isso ponto, passa-se à análise de como os recursos públicos de Capão da 
Canoa, referentes aos contratos municipais efetuados entre os anos de 2012 e 2016, 
foram conduzidos pela gestão municipal.

Nos últimos cinco anos, o executivo municipal realizou um total de 5.572 
(cinco mil quinhentos e setenta e dois) processos de contratação; destes contratos, cerca 
de 4.000 (quatro mil) foram com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Assim, em 
um comparativo dos últimos cinco anos entre o município e a Administração Pública 
Federal, percebe-se que o quadro licitatório se mostra semelhante. Tanto no plano 
local quanto no âmbito federal, a maioria das contratações não passa pelo processo 
licitatório; dão-se em regra, pela dispensa ou inexigibilidade do procedimento.
39  Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rs/capao-da-canoa/panorama >. Acesso 
em 25 de agosto de 2017.
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O gráfico a seguir demonstra em percentuais, um comparativo entre as 
modalidades de licitação realizadas pela União e pelo município de Capão da Canoa 
entre os anos de 2012 e 2016.

Gráfico 1 - Percentual de licitações por modalidade entre 2012/2016: 
Comparativo entre a Administração Federal e Administração Municipal

Fonte: Prefeitura de Capão da Canoa <https://e-gov.betha.com.br/
transparencia/01031-007/recursos.faces?mun=ePIaQlzD_fx9dkBJ_gaj7Q> e 
SIASG – <http://paineldecompras-.planejamento.gov.br> acessado em 11 de abril 
de 2017>.

É possível observar uma certa correspondência entre os percentuais 
federais e municipais nos contratos firmados a partir das modalidades de dispensa e 
inexigibilidade de licitação. Tanto a União quanto o município de Capão da Canoa, 
fazem uso destas modalidades em patamares que superam o ordinário; ou em outras 
palavras, a dispensa e a inexigibilidade do procedimento licitatório é a regra ordinária 
dos contratos administrativos, quer seja no círculo municipal ou na esfera federal. 
Essa situação fica evidente quando apresentado o quadro abaixo, no qual é exposto 
o percentual total de contratos firmados entre os anos de 2012 e2016, dividido por 
modalidades de licitação.

Gráfico 2 - Percentual por modalidade de licitações em Capão da Canoa 
2012/2016.
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Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura de Capão da Canoa. 
Adaptado pelos autores.

Nessa representação gráfica é possível observar que, quando somadas, as 
dispensas e inexigibilidades de licitação somam o percentual de 73% (setenta e três 
por cento) do total de todos os contratos firmados pelo executivo municipal.

Em verdade, tal situação não é contrária à lei, tampouco gera apontamento 
pelo Tribunal de Contas Estadual; porém, existe o risco de que os gastos públicos 
não passem pelo crio do controle social e de forme reflexa, o município de vista a 
implementação do princípio da subsidiariedade.

Isso pois, os procedimentos de dispensa e inexigibilidade não necessitam de 
mecanismos mais participativos de controle, como por exemplo as audiências públicas 
exigidas para gastos acima de 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). 
Assim sendo, nos contratos firmados a partir desses procedimentos o que aparenta 
se uma personificação da autonomia financeira e política, torna-se, em verdade, uma 
simples desconcentração do poder político.

A subsidiariedade necessita de um controle social; quando o poder político 
é exercido longe da possibilidade de aferição social da legalidade procedimental, tem-
se mais uma desconcentração do poder político que a aplicação da subsidiariedade.

CONCLUSÃO

Conforme visto, o conceito de subsidiariedade passou por três grandes 
momentos históricos até se tornar uma norma positivada no direito brasileiro. 
Inicialmente originário do pensamento aristotélico a subsidiariedade surge como 
orientador nas relações sociais dentro da esfera de poder nas comunidades. Com o 
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tempo seu conceito amadureceu e durante a idade média, a doutrina cristã o dá um 
caráter principiológico. Por fim, no século XX os legisladores tornam o seu conceito 
uma norma positivada. Portanto, a subsidiariedade passou por um amadurecimento 
crescente onde inicialmente surge como um conceito filosófico, para depois se tornar 
um princípio e ao fim, uma norma jurídica.

A fim de identificar a aplicabilidade da subsidiariedade no município, 
utilizou-se o estudo do seu processo licitatório, em suas modalidades de dispensa e 
inexigibilidade de licitações determinando o grau de autonomia nos procedimentos 
de compras diretas. Assim, indaga-se a natureza da competência da Lei de Licitações 
8.666 de 1993, buscando seus limites e verificando até onde a administração local, 
através da subsidiariedade, age sem submeter-se a norma ordinária.

Em conclusão, observa-se a rica e avançada experiencia licitatória que o 
poder municipal vem adotando na aplicação de sua subsidiariedade de forma legal, 
onde 73% das compras realizadas, nos últimos cinco anos, foram através de compras 
diretas, dispensas e inexigibilidades de processos licitatórios. Apesar de números 
aparentemente alarmantes em relação as outras modalidades licitatórias em que 
exigem maior rigor legal, quando comparamos com o comportamento de compras 
da administração pública federal, no mesmo período, os números indicam que 79,8% 
das compras da administração federal são realizadas também sem processo licitatório 
através da dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Por fim, em relação ao paradoxo existente entre a necessidade de uma gestão 
autônoma e efetiva e a garantia jurídica dos atos públicos administrativos. existe a 
evidente necessidade de uma maior autonomia do poder local para, assim uma melhor 
gestão dos seus recursos, por outro, vivemos hoje uma a evidente onda de insegurança 
gerada pela frequente corrupção e, assim, em contrapartida, a necessidade garantida de 
segurança jurídica dos atos administrativos. Portanto, não basta que a administração 
pública local se utilize da subsidiariedade como forma de contornar a Lei, mas se 
atenha ao seu estrito cumprimento, e assim, os exercícios de seus poderes e faculdades 
devem ser orientados por princípios éticos em consonância com as diretrizes legais 
sem abusos.
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APLICAÇÕES CONCRETAS DA SUBSDIARIEDADE E O DIREITO 
URBANÍSTICO

Fábio Scopel Vanin40

RESUMO

O trabalho visa explanar conceitos e aspectos gerais do princípio da subsidiariedade, 
em especial, seus desdobramentos verticais, para demonstrar se estruturação das 
competências de Direito Urbanístico segue a lógica proposta pelo princípio e apontar 
reflexões sobre a sua materialização. Concluiu-se a repartição de competências 
urbanísticas tem uma característica subsidiária, mas que este fato não tem sido 
o suficiente para garantir a efetividade das políticas públicas dela decorrentes. 
A constatação relaciona-se com problemas externos e internos que prejudicam a 
execução da Política Urbana, em especial, relativos as distorções do pacto federativo 
na imposição de tarefas e na repartição de receitas.

Palavras Chave: Subsidiariedade; direito urbanístico; pacto federativo.

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS E O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

 Com o objetivo de contribuir com a coletânea de estudos que compõe a presente 
obra, este capítulo objetivará expor as relações do princípio da subsidiariedade com 
aspectos do Direito Urbanístico no Brasil. Este primeiro tópico tem como função 
fundamental contextualizar quais os elementos do princípio da subsidiariedade serão 
observados nesta abordagem.

 O princípio da subsidiariedade, que possui origem histórica na antiguidade e 
é tema da doutrina social da igreja, em especial nas encíclicas dos Papas Leão XXIII; 
Pio XI; João XVIII e João Paulo II, conforme estudo apresentado por Sampaio (2011, 
p. 110-111), tem sua consolidação como um tema jurídico com o advento das normas 
que configuraram a União Europeia.

 Em artigo sobre o tema, Horta (2002, p. 153-155) expõe detalhadamente como 
o princípio da subsidiariedade ganhou o status jurídico no Direito Comunitário europeu 
e de que forma os países Portugal e Alemanha adequaram seus textos constitucionais, 

40  Fábio Scopel Vanin é advogado e Professor de Graduação. Doutorando em Direito pela UNISC, 
com bolsa do Lincoln Institute, de Cambridge, EUA. Mestre em Direito pela UCS e Especialista em 
Direito da Economia e da Empresa pela FGV/RJ. Exerceu funções de assessoria e coordenação jurídica 
nos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Caxias do Sul-RS, além de ter sido Secretário 
Municipal do Urbanismo do ano 2013 até 2016. Hoje é Coordenador do Curso de Direito do Centro 
Universitário da Serra Gaúcha e Sócio-Proprietário do escritório Vanin Advogados.
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prevendo expressamente o tema, ao contrário dos demais países europeus, e que, 
assim como o Brasil, tem a subsidiariedade como um princípio intrínseco no texto 
constitucional. 

No artigo referido, entre outros apontamentos, Horta (2002, p.164-165) 
dispõe que, em tese, não há necessidade “da atividade do poder constituinte de 
revisão, para introduzir no texto constitucional brasileiro o princípio constitucional da 
subsidiariedade” uma vez que vê como suficiente “a legislação concorrente ou mista, 
no âmbito da repartição de competências” e sua “natureza subsidiária, complementar 
ou supletiva”. 

Há concordância parcial com as ideias do autor: de fato a subsidiariedade 
já é um princípio implícito da CF/1988, assim como os a razoabilidade ou 
proporcionalidade, por força do disposto na primeira parte do §2º do art. 5º da 
norma constitucional.  Entretanto, a sua não positivação expressa, juntamente 
com um conjunto de dispositivos que apontem para o seu correto entendimento 
e aplicabilidade, tem trazido inúmeros prejuízos para a efetivação das políticas 
públicas no Brasil.

Tais dificuldades para a materialização destes direitos, se tornam claras 
ao observar os elementos do conceito apresentado por Quadros (1995, p. 17), que 
dispõe que a subsidiariedade tem como objetivo “levar a cabo uma repartição de 
atribuições entre a comunidade maior e a comunidade menor”, sendo que, para o 
autor, o principal elemento está “na descentralização, na comunidade menor, ou nas 
comunidades menores, das funções da comunidade maior”.

Um problema grave na federação brasileira - e isto inclui o exercício das 
competências do Direito Urbanístico - está na constatação de que a imposição de 
tarefas aos entes locais, não é acompanhada por regras de distribuição de receitas, 
sendo indispensável que se avance neste sentido e adeque-se o texto constitucional, 
para que os anseios de descentralização do legislador constituinte, materializem-se 
de fato, efetivando-se como políticas públicas.

Segundo Souza (2006, p. 24-26), “não existe uma única, nem melhor, 
definição sobre o que seja política pública”. Conforme dispõe a autora, do ponto de 
vista teórico-conceitual, a política pública é multidisciplinar, “e seu foco está nas 
explicações sobre a natureza da política pública e seus processos”. Desta maneira 
“uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas 
no campo da sociologia, da ciência política e da economia.”. Resumidamente, a 
política pública pode ser considerada como um “campo do conhecimento que busca, 
ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações”.

Embora não seja lembrado pela autora, o Direito é preponderante neste tema, 
pois “a política pública a ser aplicada é aquela escorada no espírito da lei” (VICHI, 
2007, p. 187). Desta forma, conforme Rizzo Junior (2009, p. 103-104), o Direito deve 
atuar não somente conceituando institutos e dando a eles uma abordagem própria, 
mas através da criação de “métodos jurídicos capazes de objetivar a forma como os 
dados políticos, sociais e econômicos devem ser apreendidos pelo Executivo e pelo 
Legislativo para conformar projetos de governo e de Estado”. 
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O autor ainda destaca que as políticas públicas como microssistemas 
do Direito “integrados entre si, que obrigam, ao mesmo tempo, o legislador, o 
administrador, o juiz e a própria sociedade a concretizar princípios e programas, 
explícita ou implicitamente contidos no texto constitucional” e que visam uma efetiva 
legitimação das “aspirações resultantes de projetos sociais ideológicos” (RIZZO 
JUNIOR, 2009, p. 103-104). Assim, não será encontrado um conceito único de política 
pública no Direito. Todavia, os objetivos que ela pretende atingir serão buscados nas 
normas: sua identidade deve estar ajustada àquela contida no ordenamento jurídico. 

Contribuindo na formação do conceito de subsidiariedade, princípio que 
tem relação direta com a implementação de políticas públicas, Baracho (1995, p. 34) 
aponta para dois elementos fundamentais na sua compreensão: a complementaridade 
e a suplementariedade. O primeiro elemento consiste na relação complementar entre 
o Estado e a sociedade, e pode ser considerada a visão horizontal do princípio. A 
suplementariedade, tem relação com a visão vertical do princípio e consiste na 
divisão de tarefas, na “repartição entre duas categorias de atribuições, meios, órgãos, 
que si distinguem uns dos outros, por suas relações entre si”.

O autor Sampaio (2011, p. 114-118) faz classificação que vai ao encontro 
dos elementos fundamentais apresentados por Baracho, definindo duas formas de 
aplicação da subsidiariedade. Uma delas seria a “subsidiariedade estatal” que trata 
da relação entre o estado e a sociedade (entendida como os grupos intermediários 
ou os indivíduos), e outra, seria a “subsidiariedade institucional” que abrange “o 
aparelho estatal” definindo e identificando “a repartição de competências entre os 
diversos órgãos, entidades e instituições que integram o Estado”. 

Neste ponto, já é possível fazer um recorte sobre o alcance da presente 
abordagem: a proposição é trabalhar os aspectos verticais, o elemento da 
suplementariedade, ou ainda, a denominada subsidiariedade institucional, na 
estruturação das competências do direito urbanístico, a partir de uma abordagem 
teórica, que aponte para reflexões sobre as falhas na materialização das políticas 
públicas e a consequente ausência de eficiência na atuação estatal nestas áreas, que 
acabam na prática, não efetivando os preceitos do princípio.

A relação da ação baseada na subsidiariedade como caminho para a eficiência 
é trabalhada por diversos autores. A busca de novas alternativas para proporcionar 
melhores condições para os cidadãos passa por mudanças na forma de gerir o espaço 
local, o que é reforçado por teorias que sustentam que um empoderamento dos 
governos e das sociedades locais tem como resultado uma melhor contrapartida do 
Estado em Políticas Públicas, do que um governo altamente centralizado. 

Conforme disposto por Borja e Castells (1997, p. 151), “o princípio 
legitimador da autonomia é a proximidade o que permite estabelecer uma relação 
direta e imediata da organização representativa e a estrutura administrativa com o 
território e a população”. A posição dos teóricos é complementada pela visão de 
Hermany (2011, p. 220-221), que vincula a ideia de proximidade com a “noção da 
eficiência” através do princípio da subsidiariedade. 

Nesta abordagem, o autor destaca que “distingue-se a noção de 
subsidiariedade da mera constatação de proximidade, não sendo suficiente que a 
instância esteja próxima do administrado” acrescentado o fato de que “a esfera mais 
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relacionada a esses cidadãos possa desempenhar as atividades administrativas com 
eficiência”. Entende-se dessa forma que “a efetividade da ação pública a partir do 
Município é o elemento essencial do princípio da subsidiariedade, possibilitando aos 
entes mais próximos o exercício das atribuições que lhe forem possíveis, desde que 
articulados com a noção de eficiência”. (HERMANY, 2011, p. 220-221).

Reforça a presente constatação, o disposto por Sampaio (2011, p. 114-
115), ao afirmar que no princípio da subsidiariedade está a ideia de “reordenar as 
competências estatais de forma idônea e responsável, a fim de tornar sua atuação 
mais eficiente”. As teorias apontadas demonstram-se coerentes, entre outros motivos, 
aos apontamentos históricos indicados pelo autor Van Creveld (2004, p. 42), que, ao 
descrever as Cidades Estado, dispõe que seus governantes eram “figuras públicas” e 
“vistos diariamente na ida e volta dos locais públicos” e que por este motivo “nada 
impedia que o povo os abordasse nas ruas para entregar petições e fazer reclamações”, 
situações que são habituais atualmente em grande parte dos Municípios brasileiros.

Paralelo a situações como esta, em que se aponta para uma relação próxima 
entre governos locais e os cidadãos, está o problema da concentração de recursos, 
que não acompanhou a desconcentração de competências iniciada na Constituição de 
1988 e ampliada nestes quase trinta anos de vigência da norma constitucional.

A realidade de desequilíbrio econômico-financeiro, decorrente do aumento 
de atribuições, sem o respectivo repasse de receitas é bem ilustrado pela Confederação 
Nacional dos Municípios, que tem realizado importante trabalho neste sentido. O 
presidente da entidade, Ziulkoski (2013, p. 13), destaca a situação grave vivida pelos 
governos locais que, no contexto atual do federalismo, que “vivem, sim, ‘de pires 
na mão’, pois esta, infelizmente, é a única alternativa para se conseguir recursos e 
colocar em prática as promessas de campanha”. Neste sentido, é destacado que as 
“desonerações, contingenciamentos, subfinanciamentos de programas e desrespeito à 
autonomia” são fatores que só contribuem para “a peregrinação de prefeitos a Brasília”: 
“enquanto as atribuições aumentam, a distribuição tributária continua igual”.

Importante destacar que, embora a abordagem deste texto tenha como 
enfoque principal a ideia de ação vertical do Estado, se reconhece a importantíssima 
necessidade de avançar nos mecanismos de participação da sociedade nas tomadas de 
decisão em âmbito local. Valendo-se das ideias de Hermany (2007, p. 281), destaca-
se que as políticas assim construídas proporcionam a condição de “pertencimento”, 
visto que “é a democracia local que favorece o desenvolvimento de uma cultura 
participativa de caráter permanente”. 

Reforça-se também, valendo-se ainda das ideias do autor, que embora se 
reconheça potencialidades na estruturação da atuação do Município “o poder local 
não deve ser compreendido com uma solução em si mesmo”, sendo que as adequações 
a serem realizadas no texto constitucional, visando a materialização do princípio 
intrínseco da subsidiariedade, é apontar para ideia de um “novo federalismo” com 
atuação do ente local objetivando a materializar os princípios constitucionais, neste 
caso, da esfera urbanística, com base no disposto no art. 182 da Constituição Federal 
de 1988 e seus desdobramentos. (HERMANY, 2007, p. 281-283)

Sendo assim, tendo como base as reflexões de Horta (2002, p. 164-165) que 
indica que que “é na repartição de competências da Constituição Federal de 1988 que 
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se localiza a forma mais avançada do princípio da subsidiariedade” passa-se a abordar 
os desdobramentos práticos do princípio no direito urbanístico.

2 O DIREITO URBANÍSTICO E A SUBSIDIARIEDADE

As relações dos Municípios com as demais esferas administrativas, no 
exercício do Direito Urbanístico, podem ser verificadas a partir do disposto na 
Constituição Federal no art. 182 e s/s e pelo regime de repartição de competências, 
disposto entre os arts. 21 e 30, complementado pelo Estatuto da Cidade. Desta forma, o 
tópico propõe-se a expor o alcance destas normas, relacionando seus desdobramentos 
práticos aos preceitos do princípio da subsidiariedade, conforme já delimitado.

O art. 24, I da CF, dispõe que cabe a União (normas gerais) e aos Estados 
(normas suplementares) de forma concorrente, legislar sobre Direito Urbanístico, 
cabendo aos Municípios, competência genérica para suplementar as normas estaduais 
e federais, podendo essa atribuição ser utilizada para “detalhar leis já existentes ou 
para suprir omissões das demais esferas da federação”. Já “as atividades tradicionais 
no campo do urbanismo”, que consistem em “promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano”, é competência é exclusiva dos Municípios “e não 
comporta interferência das esferas federal e estadual”. (CARVALHO PINTO, 2005, 
p. 134-135)

Ainda, segundo Carvalho Pinto (2005, p. 137), “o ordenamento territorial 
não pode ser tratado, portanto, como atividade ordinária de legislação, já que decorre 
de um processo ordenado de deliberação, que é o planejamento”. Nesse sentido, 
destaca-se que “o planejamento pressupõe a execução de uma série de atividades 
anteriores a deliberação, como levantamento de dados, diagnóstico, elaboração de 
alternativas e avaliação de custos e benefícios” e esse trabalho cabe exclusivamente 
ao Município.

Nesse sentido, cabe destacar que a formulação dos objetivos e das diretrizes da 
política urbana são competências concorrentes da União e dos Estados. Os Municípios 
poderão, havendo interesse local, suplementar essas normas. Entretanto, os objetivos 
e as diretrizes, deverão ser implementados pelo governo local, no momento em que 
este formular seus instrumentos jurídicos de planejamento da ocupação urbana. A 
implementação de instrumentos, como o Plano Diretor e seus desdobramentos, será 
de responsabilidade exclusiva dos governos locais.

O autor Domingues (2010, p. 134) também traz importante reflexão quanto 
o alcance da responsabilidade do Município. O art. 30, VIII da Constituição Federal, 
dispõe que caberá ao Município, no que couber, o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. Esta norma merece uma atenção especial, uma vez que é dela que deriva a 
disposição do art. 182 caput, dispondo caber ao Poder Público Municipal a execução 
da política urbana. O questionamento trazido pelo autor é o seguinte: “o que significa 
a expressão no que couber? Significa quando houver interesse local? Significa que 
deve ser respeitada a legislação federal e estadual?” .
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Em resposta a tais indagações, cabe destacar, de imediato, que a competência 
indicada é material, não dependendo o Município de legislação federal ou estadual para 
exercer a competência outorgada pelo dispositivo do art. 30, VIII da CF. Nestes casos, 
a Constituição Federal outorga ao ente “todos os meios necessários para a consecução 
dos fins visados, desde que não conflitem com outras regras constitucionais”. Neste 
sentido, não há dependência dos governos locais em relação a normas estaduais ou 
federais, devendo eles “estabelecer sua própria legislação independentemente das 
legislações federais e estaduais”, no caso de elas serem inexistentes. Domingues 
(2010, p. 135-137) vai mais longe, afirmando que “os Municípios têm ampla liberdade 
para cuidar da matéria, respeitadas apenas as normas gerais federais (ou estaduais 
suplementares), não se limitando apenas a suplementar essas legislações”. 

No mesmo sentido Silva (2010, p. 163) aprofunda esse entendimento 
afirmando que “em verdade, as normas urbanísticas municipais são as mais 
características, porque é nos Municípios que se manifesta a atividade urbanística na 
sua forma mais concreta e dinâmica”, desta forma a competência dos demais entes 
“esbarra na competência própria que a Constituição reservou aos Municípios”. Apesar 
disso, o ente local deve “conformar sua atuação urbanística aos ditames, diretrizes 
e objetivos gerais do desenvolvimento urbano estabelecido pela União e às regras 
genéricas de coordenação expedidas pelo Estado”.

Pode-se afirmar, no que se refere execução das políticas públicas urbanísticas, 
que os Municípios são responsáveis por sua formulação e implementação, observando 
os objetivos e as diretrizes da Política Urbana. Quanto a legislação estadual, a única que 
poderia interferir e de alguma forma limitar a responsabilidade dos governos locais, 
seriam os Planos urbanísticos regionais. Neste caso, “os Estados-membros devem 
estabelecer normas gerais, adaptadas as peculiaridades regionais, em suplementação 
aquelas expedias pela União” não podendo, segundo Domingues (2010, p. 141), 
exercer “a função urbanística de efeito concreto e intra-urbano, salvo nas regiões 
metropolitanas e em alguns outros setores muito especiais” 

Neste sentido Silva (2010, p. 125) complementa que deve existir “um 
elo entre o máximo de promoção do desenvolvimento econômico e social e urbano 
nacional e o máximo de planejamento físico-territorial dos Municípios” com a 
finalidade de conjugar “os dois elementos em seus extremos institucionais” e 
contribuindo “decisivamente para a realização daquele sentido vertical-horizontal de 
um planejamento urbanístico estrutural.” 

Com a advento do Estatuto da Metrópole em 2015, a questão regional 
ganhou relevância, pois, naqueles Municípios integrantes de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas ou microrregiões, passa a vigorar o “interesse comum” que se 
sobrepõe ao “interesse local”, devendo, por força da nova legislação, a adequação das 
normas urbanísticas municipais, ao disposto nas normas urbanísticas regionais. Mais 
precisamente, o Plano Diretor Municipal, lei local, deve ser adequada ao Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado, norma regional.

Embora o Estatuto da Metrópole tenha regrado tal determinação, a 
subordinação do interesse local ao interesse comum é tema de debate doutrinário, como 
bem ressalta Saule Jr. (2007, p. 93) ao apresentar as duas correntes de pensamento: 
uma que entende que há prevalência do interesse local sobre o interesse comum e 
outra que entente que o interesse comum se sobrepõe ao local. 
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A primeira tem como representantes Diogo Moreira Neto e Oswaldo Trigueiro. 
Para estes autores a autonomia municipal deve se sobrepor uma vez que “a boa exegese 
do texto constitucional leva à convicção de que a Região Metropolitana nada mais é 
do que órgão de planejamento” do qual deriva funções de interesse comum. (SAULE 
JR., 2007, p. 93)

Outros autores, como Adilson Dallari e Hely Lopes Meirelles, reconhecem 
um “peculiar interesse metropolitano” em assuntos tipicamente intermunicipais, 
justificando-se a “transferência de obras e serviços públicos custosos e complexos 
para uma administração mais alta” e, nestes casos “passa a prevalecer o interesse 
regional em detrimento ao peculiar interesse local.  (SAULE JR., 2007, p. 93)

O Estatuto da Metrópole dispõe no art. 2º, II, ser função pública de interesse 
comum, a “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um 
Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes”, 
existindo, segundo a norma, no art. 6º, I, uma “prevalência do interesse comum sobre 
o local”, conforme a segunda corrente teórica orienta.

Embora, segundo Corroalo (2012, p. 120), “a centralidade do poder municipal 
advém do texto constitucional” podendo-se afirmar que “a autonomia municipal erige-
se à condição de direito fundamental, resultado do status de ente federado esculpida 
na Constituição e as competências locais” a existência de um interesse metropolitano 
também decorre da Constituição e ambos não são incompatíveis entre si.

Para este entendimento, tem relevante contribuição a classificação proposta 
por Sundfeld (1993, p. 173) que destaca que o “Interesse local é o interesse 
preponderantemente local” dividindo os municípios em três categorias: a) partícipes 
de regiões metropolitanas; b) municípios urbanos; e c) municípios rurais. Sendo 
assim, tendo como base a ação federal e estadual, os primeiros caracterizam-se por 
uma intensidade menor do interesse local, enquanto os segundos um elevado interesse 
e os últimos um interesse mediano. 

Cabe destacar, que embora o disposto na lei aponte para esta prevalência 
regional sobre a local, os limites na concepção do que é interesse comum metropolitano, 
consiste naquilo, conforme disposição da própria norma, que é inviável em âmbito local 
ou que cause impacto nos entes limítrofes. O que é viável em âmbito local e não causa 
impacto nos entes vizinhos deverá permanecer na esfera local, visto que, conforme 
indica Silva (2010, p.161), as competências que não têm dimensão metropolitana, 
devem continuam como autonomias específicas dos municípios integrantes.   

Assim, já é possível apontar algumas conclusões acerca da repartição de 
competência no âmbito do Direito urbanístico. Os governos locais possuem uma 
limitação, uma vez que os objetivos e as diretrizes da política urbana, assim como 
as questões regionais, estão dados e devem ser observadas, podendo o Município 
somente suplementar essas orientações. Entretanto, é de responsabilidade exclusiva 
do governo local, formular e implementar os instrumentos, como o Plano Diretor 
e demais normas Municipais, que serão responsáveis por efetivar os objetivos e as 
diretrizes da política urbana.

Apesar de ser evidente a autonomia dos Municípios no que diz respeito as 
competências, o aumento de atribuições a que foram submetidos nos últimos anos os 
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entes locais, em especial pelas imposições na área da saúde e educação, acabam por 
impossibilitar o atendimento da demanda urbana por infraestrutura e inclusão social, 
o que exige uma reflexão sobre a forma como a distribuição das receitas tributárias 
vem sendo definidas. 

Nesse sentido, são esclarecedoras as informações de Calife (2005, p. 108-
109) que destaca que diversos relatórios internacionais demonstram que não há 
efetividade na ação local vez que as municipalidades “não contam com recursos 
financeiros suficientes para implementar sua gestão” o que ocasiona um grave 
“desequilíbrio horizontal entre os Municípios” que assumem “um leque de funções, 
provisões de serviços públicos, combate à pobreza e geração de emprego, sem que seus 
orçamentos suportem essas pressões”. Tal cenário “tem posto os Municípios brasileiros 
numa situação crítica quanto ao financiamento de projetos de desenvolvimento, 
principalmente aqueles destinados a infraestrutura urbana”.

Em estudo sobre os desafios da gestão urbana, Vanin (2015, p. 139-140) que 
além da difícil regulação do mercado imobiliário, a ineficiência das práticas de gestão 
pública e as carências na gestão democrática das cidades, os problemas das falhas 
do sistema federativo e a consequente problemática na repartição das receitas, são 
entraves na destinação de recursos e implementação da política urbana.

Vichi (2007, p. 140) dispõe que, apesar dessas questões aparentarem ter 
uma “natureza eminentemente política, elas acabam atingindo a própria viabilidade 
de concretização dos mandamentos jurídicos impostos ao Município”, entre os quais 
está a execução da política urbana. Silva (2008, p. 146) propõe alternativas na falta de 
recursos dos Municípios, como os consórcios intermunicipais ou acordos isolados com 
os Estados ou com a União, afirmando que a primeira sugestão é a mais viável “visto 
que os municípios tendem a perder sua capacidade de barganha e negociação com as 
outras esferas”. Já a opção pela segunda “são alternativas econômicas e politicamente 
mais fortes, levando a resultados mais satisfatórios para a região”.

O mesmo problema é identificado em decorrência do advento do Estatuto 
do Metrópole. O que se depreende do disposto na norma é um aumento de atribuições 
aos entes locais e regionais, sem novos repasses de verba. O art. 18 é taxativo em 
exigir das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas uma estrutura contendo 
instancia executiva, instancia colegiada deliberativa, organização pública de função 
técnico-consultiva e sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de 
contas. Tendo em vista a situação financeira dos Estados, há uma tendência muito 
grande, que as estruturações destes organismos acabem por se tornar obrigação dos 
municípios que compõe a unidade, agravando o problema da repartição de receitas.

Assim, uma postura promotora do Município, articulando as ações com os 
demais entes federativos é indispensável para o exercício das competências de Direito 
Urbanístico se materializem. Segundo Vichi (2007, p. 111) “a consecução de políticas 
públicas é praticamente a razão de ser do direito urbanístico” e, nesse sentido, a 
função dos Municípios, como executores da Política Urbana, por força do art. 182, é 
fundamental neste sentido.

Pelo exposto até aqui pode-se afirmar que a estrutura de competências 
previstas no Direito Urbanístico brasileiro tem uma disposição que se relaciona com 
o princípio da subsidiariedade, definindo que a execução das tarefas cabe ao ente 
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local, que deverá observar os objetivos e diretrizes contidas no texto constitucional ao 
realizar este exercício.

Entende-se que a ausência de efetividade no cumprimento destas tarefas não 
se relaciona diretamente com a forma como são distribuídas a competências de Direito 
Urbanístico. Nesse sentido, compreende-se que o fato dos objetivos constitucionais da 
Política Urbana não se materializarem tem relação com uma questão interna do Direito 
Urbanístico e das suas respectivas Políticas Públicas, não trabalhada neste texto, e que 
está relacionada com a não utilização de alguns instrumentos fundamentais previstos 
na legislação, como por exemplo, aqueles decorrentes do solo criado. 

Outro motivo que compromete a eficiência das políticas públicas urbanísticas, 
considerado como efeito externo, é a problemática da repartição de receitas e de 
competências, que acaba por direcionar os recursos do ente local para áreas que não 
seriam se sua responsabilidade exclusiva, como saúde e educação, colocando em 
segundo plano, questões relacionadas ao planejamento e infraestrutura urbana, como 
já fora abordado neste texto.

Assim, tem-se nas disposições sobre as competências de Direito Urbanístico, 
um exemplo de como estruturar o Estado, redefinindo-se atribuições e aproximando 
a tomada de decisões e execução de políticas públicas ao ente local, seguindo os 
ditames do princípio da subsidiariedade. Entretanto, a falha na repartição de receitas 
e delegação cada vez maior de competências a esfera local, entre outros aspectos 
internos e externos da política setorial, faz com que ela não apresente resultados 
satisfatórios, seja por ausência de recursos, seja por não aproveitar (ou conhecer) toda 
a gama de alternativas de instrumentos dispostos na constituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A subsidiariedade é um princípio constitucional intrínseco, que visa uma 
divisão adequada das competências, buscando aproximar da população a execução 
das políticas públicas, tornando, por consequência, a prestação de serviço mais 
eficiente. Para que se efetive na plenitude, o princípio precisa estar estruturado de um 
viés horizontal, relacionado a participação das pessoas nas decisões governamentais, 
assim como, de uma concepção vertical, que tem relação com uma racional e coerente 
distribuição de tarefas.

 Embora pela leitura do texto constitucional se depreenda que a subsidiariedade 
se configura como um princípio, existe a necessidade de criação de um regramento 
mais preciso, definindo-se de forma clara o alcance de responsabilidade de cada ente 
na atuação pública, assim como, a origem dos recursos para efetivação das respectivas 
políticas públicas, visto que, a imprecisa definição de tarefas do texto constitucional é 
agravada pela conflituosa e centralizadora repartição de receitas.

 O capítulo focou atenção a concepção vertical do princípio da subsidiariedade, 
no âmbito do Direito Urbanístico e verifica-se que a subsidiariedade vertical está 
presente na repartição de competências urbanísticas. Apesar desta constatação, há 
influências externas e internas que prejudicam a execução desta política, que tem 
relação com a problemática geral do pacto federativo e da subsidiariedade.



93

Como influencias internas, estaria o fato de que muitos dos instrumentos do 
Direito Urbanístico acabam não sendo utilizados pelos governos locais, pois eles 
simplesmente foram lançados na legislação federal, e, por serem novos e complexos, 
acabam por não ser aplicados em âmbito local e não contribuir com a eficiência destas 
políticas públicas. Entre os casos de influência externa, estão os defeitos estruturais 
do pacto federativo, em que a política urbana perde espaço na agenda governamental 
pela sobrecarga novas atribuições impostas aos Municípios.
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