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PALAVRA DO PRESIDENTE

A Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento Gaúcho tem atuado 
de forma contundente na defesa dos municípios, uma vez que a realidade 
verificada no atual pacto federativo brasileiro é no sentido de cada vez mais 
encargos e obrigações aos entes municipais acompanhada de uma crescen-
te centralização de recursos e prerrogativas legais na União. Uma inversão na 
pirâmide de concentração de recursos é imprescindível no pacto federativo 
brasileiro, uma vez que é nos municípios que ocorre de fato a vida do país, 
enquanto que Estados e União se demonstram esferas mais distantes do ci-
dadão.

É por isso que, perante tal barreira, o presente trabalho se propõe a apre-
sentar reforço teórico aos esforços que os municípios têm feito na prática po-
lítica e administrativa cotidiana. A interlocução entre a ação política e a teoria 
acadêmica vem no sentido de colaborar com ambas esferas e, em especial, 
qualificar os gestores municipais, com impacto direto na qualidade de vida 
da população.

É importante perceber que as temáticas que receberam atenção de quali-
ficados cientistas do Grupo de Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul 
não foram escolhidas por acaso, uma vez que foram debatidas e trabalhadas 
pelo colegiado de Deputados integrantes da Comissão durante os anos de 
2011, 2012 e 2013.

Em relação às emancipações municipais, houve um acompanhamento 
direto do andamento de sua regulamentação, em conjunto com a Associa-
ção Gaúcha de Áreas Emancipandas e Anexandas – AGAEA. Na mesma linha, 
ocorreram diversos encontros e correspondências foram trocadas com Sena-
dores e Deputados Federais da Bancada gaúcha, buscando a retomada, pelos 
Estados, da prerrogativa de legislar sobre a criação de municípios, além de 
constante orientação às áreas interessadas em alterações em seus territórios.

Sobre a temática do acesso à saúde, foi debatida a importância de mais 
hospitais regionais para uma aproximação dos cidadãos a serviços qualifica-
dos de saúde. Também uma melhor distribuição dos serviços do SAMU teve 
espaço entre os debates. Além disso, questões que afetam de alguma forma 
a saúde da população foram tratadas pela Comissão, como serviços munici-
pais de abastecimento de água e tratamento de esgoto, gestão integrada de 
resíduos sólidos, drogadição e sanidade animal.
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Na linha das boas práticas de gestão a Comissão presta, continuamente, 
atendimento a prefeitos, vereadores e assessores que buscam novas ideias 
para seus municípios, além de realizar palestras e reuniões em diversas cida-
des no sentido de auxiliar as administrações municipais em suas dificuldades 
de gestão. Também em 2012 foi realizada audiência pública visando auxiliar 
os prefeitos no fechamento das contas de suas gestões.

Quanto a defesa da autonomia local, a CAM realizou seminário onde este 
tema e o da defesa do pacto federativo foram abordados por nomes de re-
conhecido saber sobre a matéria, como o Professor da UFRGS, Dr. Luis Roque 
Klering; Professor da UNISC, Dr. Ricardo Hermany e também o Presidente da 
Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukolsky.

A participação Popular no âmbito municipal recebeu destaque com a dis-
cussão sobre os passivos da consulta popular do Estado com os municípios. 
Por sua vez, a organização do espaço urbano, será tratada, ainda no ano de 
2013, com audiência pública sobre a importância dos Planos Diretores para 
os pequenos municípios.

Por fim, é importante lembrar a contribuição do Deputado Cassiá Carpes, 
que presidiu a Comissão nos anos de 2011 e 2012, participando de boa parte 
das discussões que permeiam essa publicação e dando início ao trabalho de 
cooperação científica entre a Comissão e a Universidade de Santa Cruz do 
Sul.

Deputado José Sperotto,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
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APRESENTAÇÃO

O projeto Grandes Temas do Municipalismo consiste na publicação de 
uma coleção de separatas (livros) que abordem de forma científica as princi-
pais temáticas debatidas na Comissão de Assuntos Municipais ao longo dos 
anos de 2011, 2012 e 2013. A partir desse pressuposto teórico, os assuntos 
serão tratados em Seminário a ser realizado na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio Grande do Sul no ano de 2013. 

O objetivo desse trabalho é contextualizar os temas debatidos na Comis-
são de Assuntos Municipais através de uma abordagem mais acadêmica que 
proporcione um aprofundamento das temáticas e um consequente aprimo-
ramento das práticas de gestão elaboradas nos municípios. Assim, as sepa-
ratas da coleção serão distribuídas regularmente aos poderes legislativo e 
executivo municipais, bibliotecas, meio acadêmico e interessados em geral.

A importância do projeto, além de aproximar os estudos realizados nas 
Universidades da práxis vivenciada no dia a dia dos municípios, permite a 
qualificação do debate, uma vez que os gestores municipais podem se apro-
priar das teorias acadêmicas para influenciar suas atividades administrativas. 
O meio acadêmico, por sua vez, tem a oportunidade de encontrar eco, ou 
não, de suas teses, sobre os temas abordados, na realidade local. Essa troca 
de experiências e informações acaba por aproximar e, de certa forma, modifi-
car, ambas esferas de conhecimento, formando um sistema onde só o Estado 
do Rio Grande do Sul tem a ganhar.

Quanto as temáticas propostas, são aquelas já debatidas na Comissão no 
período de 2011 a 2013, as quais receberão esse plus informativo, vindo das 
posições dos cientistas que subscrevem os artigos, e por fim, retornarão à 
pauta de forma qualificada quando da realização de seminário, ao final do 
ano de 2013. Em que pese o presente volume seja composto pelos temas 
das Emancipações Municipais, Acesso à Saúde, Boas Práticas de Gestão, Au-
tonomia Local, Participação Popular no Âmbito Municipal e Organização do 
Espaço Urbano, a obra, como um todo, pretende trabalhar um espectro bem 
mais amplo de assuntos, a saber: Políticas Públicas e infraestrutura; Serviços 
Públicos de energia e telecomunicações; Participação popular e Conselhos 
municipais de desenvolvimento; Infraestrutura rodoviária, concessões de ro-
dovias e pedágios; Desenvolvimento dos municípios de fronteira e instalação 
de lojas francas; Boas práticas na Administração Municipal; Concessões dos 
serviços de água e esgoto no RS; Defesa Civil Municipal e prevenção de ca-
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tástrofes; Aeroportos Regionais; Royalties do Pré-Sal; Consórcios intermuni-
cipais para execução de serviços públicos, entre outros.

As publicações da coleção Grande Temas do Municipalismo tem como pú-
blico alvo Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, acadêmicos e públi-
co em geral. Esse trabalho conta com o esforço integrado, na sua elaboração, 
do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, Grupo de Pesquisas “Ges-
tão Local e Políticas Públicas”, da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 
conforme Protocolo de Cooperação Científica assinado com a Assembleia 
Legislativa no ano 2012. Além dessa entidade, o Seminário contará com o 
apoio da Universidade de Passo Fundo – UPF (Projeto Balcão do Consumi-
dor), Espaço do Vereador, Escola do Legislativo, Fórum Democrático da ALRS, 
além de outras entidades parceiras.

Por fim, cabe destacar a veemente defesa das prerrogativas municipais 
e do pacto federativo realizada pelo Professor Ricardo Hermany, conjunta-
mente com o seu Grupo de Pesquisa, tendo contribuição fundamental para 
a elaboração e organização do presente projeto, que busca incentivar novos 
paradigmas por parte dos gestores municipais.

Filipe Madsen Etges
Consultor Legislativo 

Mestre em Direito
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GESTÃO SISTÊMICA E COOPERADA NO ESPAÇO PÚBLICO LOCAL:
ALTERNATIVA À JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

Ricardo Hermany1 
Adriane Medianeira Toaldo2 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Em face do aumento das demandas da população e da ampliação dos 

deveres do Estado no tocante à saúde, sem a devida contrapartida financeira 
e sem a mudança nos paradigmas de gestão, o que se instalou foi um atendi-
mento a toda população sem ter sido pensada esta nova situação do ponto 
de vista sistêmico. Haveria necessidade de se estabelecer parâmetros que 
fossem além da alçada da administração, direito, das diferentes ciências da 
saúde, para uma integração de saberes que fosse capaz de lidar com as novas 
situações, complexas e imprevisíveis.

Esta falta de planejamento gerou o caos na saúde pública, que não tem 
condições de atender toda a demanda necessária. Causas para explicar o fe-
nômeno não faltam: má organização do serviço público de saúde, gerenciado 
por diferentes entes federados que não se entendem; falta de financiamento 
adequado para a grande demanda; desvio de verbas, superfaturamento e 
corrupção que dilapidam o orçamento público; falta de sincronia entre o Es-
tado e a sociedade civil na aplicação de políticas públicas eficientes; reduzida 
autonomia do poder local para enfrentar a situação, dentre outros.

Muitos cidadãos encontraram uma única via para fazer valer seus direi-
tos, através da judicialização da saúde. Diariamente, centenas de processos, 
movidos pelo mesmo Estado que deveria garantir a saúde nas instituições, 
são depositados nas mesas dos magistrados que, em face dos direitos sociais 
adquiridos, não têm outra alternativa a não ser conceder o que é de direito. 
Mas o que o magistrado decidir nem sempre será colocado em prática, pois 
na realidade terá que “desvestir um santo para vestir” outro.

1 Pós-Doutor em Direito Administrativo Municipal pela Universidade de Lisboa/Portugal. 
Advogado. Chefe do Departamento de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado/Doutorado da 
UNISC. Doutor em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos. Advogado. hermany@
unisc.br
2 Doutoranda e Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, UNISC. 
Professora na Universidade Luterana do Brasil, ULBRA – Campus Santa Maria. Advogada. 
Integrante do grupo de pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas, coordenado pelo pro-
fessor Pós-Doutor Ricardo Hermany do Programa de Pós-Graduação em Direito- Mestra-
do/Doutorado da UNISC.
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Desta forma, a concessão de leitos, de remédios ou outras formas de tra-
tamento encontra limites na própria precariedade vivida pelo Estado, que, se 
pudesse, estaria garantindo os direitos da população sem precisar ser aciona-
do pela justiça. Tem-se, então, que a solução judicial não dá conta da comple-
xidade do problema, exigindo uma abordagem que seja mais sistêmica para 
o atendimento dos problemas de saúde da população. 

Assim, o objetivo deste estudo é apresentar uma proposta de gestão para 
a saúde pública que inclui três âmbitos principais: união dos esforços dos 
diferentes níveis dos entes federados na construção de uma gestão sistêmica 
da saúde como alternativa à sua judicialização, aplicação de políticas públi-
cas eficientes com a participação da sociedade civil e aplicação do princípio 
da subsidiariedade, com o fortalecimento do poder local para atender as de-
mandas de saúde de forma mais efetiva.

Para isso, o presente texto irá fazer, primeiramente, uma reflexão sobre o 
direito à saúde e as políticas públicas. Em momento posterior, será abordada 
a questão da judicialização excessiva de demandas envolvendo a saúde e o 
problema do planejamento e gestão em saúde. Por fim, será demonstrado 
que a gestão sistêmica, através da cooperação de todos os entes federados 
constitui uma alternativa viável para reduzir as demandas judiciais da saúde, 
ao mesmo tempo em que garante o direito à saúde a todos os cidadãos. 

1 O DIREITO À SAÚDE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, afirma que a saúde, é 
um direito social, os quais fazem parte do conjunto de direitos fundamentais, 
e possuem como inspiração o valor da igualdade material entre as pesso-
as. Estes direitos estão coadunados com a ideia de um Estado Democrático 
de Direito, que tem como um de seus fundamentos principais a dignidade 
da pessoa humana. Assim, o texto constitucional ampliou a gama dos cha-
mados direitos sociais e colocou a saúde do cidadão na lista de obrigações 
públicas, afirmando que esta é um direito de todos e dever do Estado, obri-
gando o mesmo a estabelecer políticas públicas que visem reduzir doenças 
e promover ações que beneficiem a qualidade de vida do cidadão, de forma 
igualitária e universal, garantindo a proteção e recuperação. Esta ampliação 
de direitos sociais teve como objetivo corrigir as injustiças que se acumula-
ram durante séculos da história brasileira, quando todas as prerrogativas de 
ação do poder público visavam favorecer uma pequena minoria, encastela-
das no poder e verdadeira beneficiária daquilo que era público.

Estes direitos, constituem as necessidades das pessoas consideradas cida-
dãs, ou como aponta Silva (2004, p. 57), são os direitos considerados funda-
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mentais ao homem e devem constituir prestações proporcionadas pelo Esta-
do através de políticas públicas. Esta proteção do Estado, conforme pontua 
Mendes (2011, p. 686) varia de acordo com a necessidade específica de cada 
cidadão.

A aplicação dos dispositivos da Carta Magna se tornou prática através das 
leis infraconstitucionais (Lei nº 8.080 (BRASIL, 2013a e Lei nº 8.142 (BRASIL, 
2003b), que preconizaram as condições para a promoção, proteção e recupe-
ração da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes 
e sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 
O SUS faz parte das ações definidas na Constituição Federal como sendo de 
relevância pública, sendo atribuído ao poder público a sua regulamentação, 
a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde. Conforme a 
Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

De acordo com Cunha e Cunha (2013, p.13), estas leis definiram uma série 
de princípios como universalidade, equidade, integralidade, hierarquização, 
descentralização e controle popular.  A universalidade consiste na garantia 
de que todos os cidadãos devem ter acesso às ações e serviços de saúde pú-
blicos e privados. A equidade consiste na garantia de atendimento a toda 
população em condições de justiça social. A integralidade exige que se consi-
dere o indivíduo como um todo, com ênfase na prevenção. A hierarquização 
compreende uma organização dos serviços em níveis de complexidade cres-
cente com tecnologia adequada para cada nível.  A descentralização deve 
ser entendida como redistribuição do poder, repassando competências e 
instâncias decisórias para esferas mais próximas da população. Por sua vez, a 
participação popular ou controle social consiste na democratização dos pro-
cessos decisórios, sendo a garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil 
organizada tem possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas. 

As políticas públicas constituem a forma mais indicada de prover direitos 
aos cidadãos, na medida em que devem ser formuladas em um nível de inte-
gração entre Estado e sociedade. Também deve-se levar em conta a identifi-
cação dos vários atores e dos diferentes interesses que permeiam a luta por 
inclusão de determinado item, como afirmam Cunha e Cunha (2003, p.15). 
Necessitam, por isto, da mobilização de grupos representantes da sociedade 
civil e do Estado que discutem e fundamentam suas argumentações no sen-
tido de regulamentar os direitos sociais e formular ações que expressem os 
interesses e necessidades de todos os envolvidos. 

Trata-se, como afirma Leal (2008. p. 182), de uma nova relação entre so-
ciedade civil e Estado, fundada no reconhecimento dos direitos civis funda-
mentais de participação política da cidadania e na criação de mecanismos 
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e instrumentos viabilizadores desta participação, bem como o fato de que 
este Estado perdeu a detenção da centralidade do poder político. Esta nova 
relação entre Estado e sociedade Santos (1999, p.112 ) chama de um novo 
contrato social, que reconstrói o espaço-tempo da deliberação democrática, 
devendo incluir os espaços-tempo, local, regional e global, procurando am-
pliar para o espaço público municipal, a discussão, deliberação e execução 
de políticas públicas de gestão de saúde.

Apesar da ampliação dos espaços de participação política, na realidade, 
se observa que as políticas públicas de saúde, nunca foram efetivamente 
cumpridas, prova disso, é a judicialização excessiva de demandas, devido 
principalmente, a falta de uma gestão pública eficiente de saúde. 

2 JUDICIALIZAÇÃO EXCESSIVA E GESTÃO EM SAÚDE 

Diante da ineficiência do Estado em promover a saúde pública para aten-
der a grande demanda e com qualidade, a população tem encontrado na es-
fera judicial uma alternativa para resolver o problema, gerando o fenômeno 
da judicialização da saúde.

Estas demandas judiciais vêm crescendo consideravelmente, nos últi-
mos anos, resultado da garantia constitucional de prestação universalizada 
e igualitária do serviço de saúde (art. 196, CF). Também, não resta qualquer 
dúvida, que a intervenção do Poder Judiciário se faz necessária quando não 
há efetivação das políticas públicas ou estas forem insuficientes, então, em 
muitos casos, envolvendo direito à saúde, o Judiciário deverá intervir, a fim 
de garantir o “mínimo existencial”3  aos cidadãos, porém, Scaff (2011, p. 108) 
refere que “a tônica das decisões judiciais é a implementação dos direitos so-
ciais, mas na verdade atribuem direitos individuais, fazendo com que as ver-
bas públicas sejam aplicadas como verdadeiros planos de saúde privados.” 
Neste contexto, segundo Maués (2010, p. 266), referindo-se sobre a prevalên-
cia dos direitos individuais sobre os coletivos, afirma que a judicialização, na 
verdade, tem privilegiado determinados grupos em detrimento da maioria, o 
que prejudica o próprio sentido do direito à justiça, pois não respeita a equi-
dade que deveria ser implementada como resultado da eficiência do serviço 
público. Constata-se, assim, que os recursos públicos são transferidos, em sua 
maioria, para atender a integralidade de apenas alguns, quando, na verdade, 

3 Sempre se travou grande discussão na doutrina sobre o mínimo existencial, os direitos 
sociais e a reserva do possível, mas hoje prevalece o entendimento de superação da reser-
va do possível quando houver violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, nes-
se sentido: Ricardo Augusto Dias da Silva. Direito Fundamental à Saúde – O Dilema entre o 
Mínimo Existencial e a Reserva do Possível. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
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deveria atender a todos em igualdade de condições. 
Proliferam decisões judiciais, relativas a diversos tipos de prestações de 

saúde, como leitos em hospitais, medicamentos de uso contínuo e de alto 
valor, internações em redes públicas e privadas ou tratamentos médicos es-
pecializados, tudo à custa do Estado, que mal pode arcar com as despesas do 
seu sistema de saúde. Essas decisões judiciais refletem não apenas no orça-
mento público do Estado, mas também no atendimento do serviço público 
de saúde. Além disso, não há parâmetros definidos para que o Judiciário tome 
suas decisões, ou seja, fica a critério deste qual ente federado será “premiado” 
com a solução, geralmente condenando os três entes estatais solidariamen-
te, em razão do que disciplina o art. 23, inc. II do texto constitucional. Porém, 
na prática, sabe-se que os mais prejudicados com o fenômeno da judiciali-
zação são os Municípios, principalmente os de orçamento menor, pois estes 
devem fornecer medicamentos ou arcar com tratamentos que deveriam ser 
entregues ou financiados pelo Estado ou União, o que acaba consumindo 
grande parte de seus gastos com saúde, impedindo novos investimentos. 

A jurisprudência, cada vez mais,4  está firmando suas decisões com base 
no pressuposto de que o cidadão tem direito universal à saúde, devendo re-
ceber qualquer medicamento ou tratamento de que necessita para cuidar de 
sua saúde, desde que provada a sua insuficiência financeira, independente 
do valor envolvido5.  Também, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que 
os três entes estatais são responsáveis solidariamente pelo fornecimento de 
medicamente ou tratamento, ainda que a alegação do poder público seja 
a “reserva do possível”,6 com suporte na Lei orçamentária, quando se sabe 
que os recursos públicos são insuficientes para atender os direitos sociais. O 
problema é que as decisões judiciais, ainda que justas e amparadas na Cons-
tituição, provocam interferência nas políticas públicas,7  que seriam, de regra, 

4 Na audiência pública, realizada em 2009, o STF, através do Rel. Min. Gilmar Mendes afir-
mou que, nos termos do art. 196, CF, que reconhece o direito à saúde no Brasil, referiu 
que o dispositivo ao mencionar “direito de todos” abrange tanto direitos individuais como 
direitos coletivos, caracterizando-se como um “direito público subjetivo assegurado à ge-
neralidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obriga-
cional.” (BRASIL, Dje nº 54).   
5 Oportuna à transcrição de Scaff a respeito do interesse individual na obtenção dos medi-
camentos ou tratamentos:” É nítido que a Constituição determina um direito à saúde (art. 
196) através de “políticas sociais e econômicas”. Portanto, a interpretação que vem sendo 
dada a este preceito é a de que é um direito individual, que pode ser gozado diretamente 
por cada indivíduo, e não através da implementação de uma política pública. Aprisiona-se 
o interesse social e concede-se realce ao interesse individual.” (SCAFF, 2011. p. 109)
6 A esse respeito consultar a obra de Ricardo Pires Calciolari, O Orçamento da Seguridade 
Social e a Efetividade dos Direitos Sociais, Curitiba: Juruá, 2009.
7 Aprofunda o tema da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas a obra de 
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como afirma Bucci (2006, p. 22) responsabilidade do poder executivo, caben-
do ao judiciário atuar apenas na sua execução (APPIO, 2013.)

As decisões judiciais, em matéria de saúde, provocam verdadeira “desor-
ganização da administração pública”,8  afirma Barroso (2013), ressaltando 
que quando há uma ordem judicial determinando a entrega imediata de 
um medicamento, o Governo retira o fármaco do programa, deixando sem 
assistência farmacêutica outro paciente que recebia regularmente. Tais de-
cisões deixam a administração pública sem capacidade de se planejar, com-
prometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão. Outro 
elemento que contribui para essa desorganização da gestão da saúde é que, 
na maioria das vezes, os medicamentos concedidos, via judicial, não constam 
das listas elaboradas pelo Ministério da Saúde. 

A gestão em saúde diz respeito “à criação e utilização de meios que possibi-
litem concretizar os princípios de organização política”; constituindo “gestão de 
recursos humanos, orçamentária e financeira”, nos serviços e sistemas de saúde. 
(PAIM; TEIXEIRA, 2006, p. 76) Toda gestão abrange o planejamento ,9 que, por sua 
vez, constitui o conjunto de ações em todos os aspectos que dizem respeito à 
organização destes serviços, incluindo recursos humanos, materiais e tecno-
lógicos. Este planejamento, conforme pontuam Paim e Teixeira (2006, p. 76) 
deve ser eficiente na formulação de estratégias para sanar os problemas das 
várias áreas elencadas acima.

Um bom gerenciamento, somente é possível através do planejamento, 
da organização, e da estruturação do conjunto das atividades desenvolvidas, 
visando aperfeiçoar os serviços oferecidos à população, ( CONASS , 2007. p. 
19) mas, muitas vezes, isso não é possível de se consolidar devido à falta de 
recursos humanos, financeiros, técnicos, dentre outros.

Como se verifica, a prestação de serviços públicos de saúde abrange uma 
organização e gerenciamento bastante complexo. O fato é que, o modelo de 

Eduardo Appio. Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2005. 
  
8 Criticando a intervenção judicial nas ações de medicamentos refere Gouvêa: “Um viés da 
crítica que se traça ao intervencionismo judiciário na área de fornecimento de remédios 
é, precisamente, o de que ele põe por água abaixo tais esforços organizacionais. Autorida-
des e diretores de unidades médicas afirmam que, constantemente, uma ordem judicial 
impondo a entrega de remédio a um determinado postulante acaba por deixar sem assis-
tência farmacêutica outro doente, que já se encontrava devidamente cadastrado junto ao 
centro de referência.”(GOUVÊA, 2013)
9 O planejamento para Paim e Teixeira constitui “um conjunto coordenado de ações visan-
do à consecução de um determinado objetivo; estudos das estratégias de enfrentamento 
de problemas e dos mecanismos de implementação de políticas; estudos teóricos e me-
todológicos para construção de planos, programas e projetos (planejamento em saúde, 
planejamento estratégico e programação em saúde)”(PAIM, TEIXEIRA, 2006, p. 76).
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gestão de serviços e sistemas de que o setor da saúde apresenta é bastante 
deficiente, já que, efetivamente, não é capaz de atender às demandas cres-
centes da sociedade. Na verdade, a complexidade do sistema de saúde e a 
falta de uma gestão de saúde de qualidade são os principais responsáveis 
pela intervenção judicial excessiva. 

A sociedade moderna reclama pela “introdução de novas formas de ges-
tão nas organizações estatais, de forma a dotá-las de maior agilidade, efici-
ência, e efetividade superando a rigidez derivada da burocratização de pro-
cedimentos e da hierarquização excessiva dos processos decisórios”(FARAH, 
2001. p. 129-130). Essa nova gestão em saúde – dita sistêmica – busca pro-
mover o diálogo entre o sistema de saúde e o poder judiciário, além de inte-
grar os diferentes entes estatais, responsáveis pelo sistema de saúde, a fim de 
evitar a judicialização. 

3 GESTÃO SISTÊMICA E COOPERADA PARA A SAÚDE NO ESPAÇO LOCAL: 
REDUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO

Como foi visto, o aumento das demandas e a ineficiência da máquina pú-
blica indicam que o Estado não consegue mais dar conta do atendimento à 
saúde. O equívoco tem sido o fato de o Estado gerir suas políticas públicas 
de maneira unilateral e centralizada pressupondo que detém a autoridade 
absoluta sobre todos. É neste sentido que se afigura uma nova proposta de 
atuação das políticas públicas, centrada em uma gestão sistêmica e coope-
rada que una os diversos níveis de atuação do Estado com as entidades de 
organização civil para uma resolução maior dos problemas de saúde.

Bohmer (2012, p. 193) entende que as organizações de saúde possuem, 
atualmente, a necessidade de desenvolver seu próprio conhecimento de 
base para a solução dos problemas de saúde, devendo ser elaborada por ges-
tores locais que sejam eficazes na projeção de processos e organizações que 
executem o conhecimento em saúde.

O pensamento sistêmico, de um modo geral, pode ser entendido como 
uma nova forma de compreender a realidade, cujos problemas não podem 
ser entendidos de maneira isolada, uma vez que estão inter-relacionados e 
são dependentes entre si, afastando-se, assim, o interesse meramente indi-
vidualista e primando pelo interesse da população como um todo (CAPRA, 
1996. p. 76). Esse enfoque sistêmico tem encontrado ressonância entre os 
pensadores que não encontram soluções adequadas nos paradigmas tra-
dicionais, pois as situações apresentadas são complexas, instáveis e exigem 
que o pensado se coloque como participante do sistema. Além disso, como 
aponta Vasconcellos (2005, p. 188), é preciso pensar a realidade a partir de 
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um ponto de vista transdisciplinar que ultrapasse as fronteiras do conheci-
mento com o qual se está acostumado a lidar. É o que está acontecendo com 
o Direito, que, no entender de Freitas (1998, p. 35) mais compatível com as 
presentes funções multifacetadas do direito.

Traduzindo estas questões, o que se visualiza é que o próprio direito pode 
encontrar em si mesmo as soluções para aquilo que defende. Em se tratan-
do de saúde, é possível unir os esforços de diferentes áreas do Estado para 
articular ações que possam beneficiar o cidadão sem ferir seus direitos. No 
paradigma tradicional, o que se visualiza é uma oposição entre saúde e direi-
to, na medida em que a garantia de um vai contra a organização de outro. No 
paradigma sistemático, direito e saúde estão unidos pelo mesmo viés, pela 
compreensão de que um sistema só vai funcionar bem se houver a integra-
ção daqueles que pensam a saúde como um direito social fundamental.  Em 
outras palavras, os problemas relativos à saúde e sua judicialização decorrem 
do sistema, da mesma maneira, atuando de forma sistêmica, busca-se uma 
solução à crise da saúde.

Dentro deste contexto, a estratégia apontada, para o dilema da saúde, 
tem sido a gestão sistêmica, que integra as diferentes esferas dos entes fede-
rados na construção de uma solução para a saúde que esteja além da simples 
judicialização ou de uma discussão a respeito do financiamento da saúde. 
Esta proposta tem sido considerada como uma efetivação da integração 
entre os organismos que estão interessados em prover a saúde pública de 
eficiência, tanto na sua oferta como na sua organização. Em outros termos, 
pretende-se através desta forma de gestão, estabelecer um diálogo10  entre o 
sistema de saúde e o Poder Judiciário, tais como médicos, gestores públicos, 
juízes, defensores públicos, ministério público, e demais sujeitos envolvidos, 
principalmente, no que tange à Política de Assistência Farmacêutica do SUS, 
que é onde mais problemas têm gerado para o ente público.

Segundo Drucker ,(1997, p. 82) “a essência da administração é o ser huma-
no. Seu objetivo é tornar as pessoas capazes do desempenho em conjunto, 
tornar suas forças eficazes e suas fraquezas irrelevantes. Isso é a organiza-
ção, e a administração é o fator determinante.” Verifica-se que as ações em 
conjunto, entre os três níveis de governo, a partir do planejamento e gestão 
sistêmicos na área da saúde, pode contribuir para a efetividade de todo o 
sistema e garantia do direito à saúde aos cidadãos, além de reduzir as de-
mandas no Poder Judiciário. 

Entende-se a cooperação a partir das ideias de Sennett, (2012, p.15) que 

10 Brugué e Gallego referem que o diálogo no interior da administração pública promove: 
“la colaboración entre diferentes segmentos de la estructura orgânica, y una visión holísti-
ca en relación a los objetivos de la organización.” (BRUGUÉ; GALLEGO, 2007, p. 54)



Comissão de Assuntos MunicipaisOs Grandes Temas do Municipalismo 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 17

visualiza o processo como uma troca em que as partes se beneficiam. Tradu-
zindo esta ideia para o cenário da saúde, pode-se entender que a cooperação 
seria uma política de atuação conjunta em que cada ente “colabora” ou “par-
tilha” seu know how para aperfeiçoar o sistema.

De acordo com Krell, (2008, p. 40) a produção de políticas públicas bem-
-sucedidas depende cada vez mais da coordenação de ações de diferentes 
níveis de governos autônomos. Para esse autor, essa integração entre os en-
tes federados deixa de lado as disputas entre o autoritatismo centralizador e 
as autonomias locais para se transformar em um compromisso de solidarie-
dade e de união de esforços que possibilita realizar de modo mais efetivo o 
bem-estar da coletividade. 

Moraes,(2013) no entanto, defende que, a rede de cooperação, deve in-
tegrar os três setores – público, privado e sociedade civil organizada – e os 
indivíduos da comunidade em geral, a partir do poder local, mas com uma 
visão global do sistema de saúde, de forma a garantir a sustentabilidade. 
Dewey(2008) também entende que a sociedade deve participar conjunta-
mente do processo de gestão, contribuindo para a maximização dos recursos 
públicos. 

Através de uma visão sistêmica, busca-se compartilhar as tarefas de polí-
ticas públicas de saúde a partir do espaço público municipal, já que a Consti-
tuição Federal de 1988 priorizou a descentralização do Sistema Único de Saú-
de (art. 198, I), e, por meio dela, o SUS remete aos entes locais, que, devido ao 
caráter de proximidade da população, tem melhores condições de avaliar e 
resolver as demandas envolvendo assistência à saúde, seja no que se refere a 
sua prevenção e tratamento.

Como se pode observar a descentralização possui estreita relação com 
o princípio da subsidiariedade,11 uma vez que este repousa na descentrali-
zação administrativa, como também redimensiona as relações entre Estado 
e sociedade civil, com a finalidade de fortalecer o poder local. Pelo referido 
princípio, a regra geral é o caráter de proximidade, ou seja, as atribuições de 
competências pelas esferas mais próximas do cidadão e, excepcionalmente, 
em função de critérios de eficácia e economia, exercidos por espaços mais 
centrais da administração. Desta forma, o que se preconiza é a municipali-
zação de políticas públicas que garantam o acesso do cidadão aos direitos 
sociais, como é o caso da saúde, através da ação conjunta entre as esferas 
maiores de poder.

A gestão sistêmica de saúde, no municipalismo brasileiro, contribui para uma 

11 “(...) princípio pelo qual as decisões, legislativas ou administrativas, devem ser tomadas 
no nível político mais baixo possível, isto é, por aquelas que estão o mais próximo possível 
das decisões que são definidas, efetuadas e executadas.” (BARACHO, 1996, p. 92)
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maior eficiência administrativa e, também, possibilita uma maior racionalidade 
na destinação dos recursos e prestação dos serviços de saúde pública(SUS).

Aqui no Estado, tal prática já vem sendo adotada no Município de Rio 
Grande, através da “otimização da rede de fornecimento de medicamentos”, 
por iniciativa do Promotor de Justiça Rodrigo Schoeller de Moraes, que, em 
parceria com a Defensoria Pública e a Secretaria da Saúde do Município, bus-
cam, reduzir a judicialização da saúde, visto que muitos medicamentos po-
dem ser fornecidos administrativamente, dispensando a ação judicial. A ideia 
é que a experiência seja implementada em outros Municípios do Estado, ser-
vindo, essa via, de alternativa as demandas judiciais na área da saúde, uma 
vez que implica em redução de gastos públicos e evita, também, a sobrepo-
sição de funções entre os entes estatais.   

Todos esses arranjos institucionais podem contribuir para uma adminis-
tração pública mais democrática, na esfera local de poder. Deve-se deixar 
para trás a administração pública hierarquizada e burocrática e perseguir 
uma organização social orientada pela confiança, a solidariedade e a coope-
ração na concretização de políticas públicas de saúde. Neste contexto, Bru-
gué e Gallego (2007, p. 51) enfatizam que se justifica a passagem do tradicio-
nal modelo “profesionalidad-eficiencia” ao mais novo “democracia-eficiencia”. 
Assim, pois, segundo os autores, “democratizar la administración mejora la 
eficiencia y la eficacia al pasar de una organización jerárquica a una interacti-
va.” Desta forma, incorporar a dimensão do diálogo ou da deliberação no in-
terior da administração pública, significa melhorar tanto a democracia como 
a própria eficiência administrativa, o que, em termos de saúde, significa ga-
rantir o direito à saúde, oferecendo um atendimento de qualidade, mediante 
a entrega dos medicamentos ou tratamentos, sem a intervenção judicial.  

Nesta perspectiva, faz-se necessário reconhecer, pelo princípio da subsi-
diariedade, o papel do município, como fomentador de políticas públicas de 
saúde, a partir da inserção da cooperação entre todas as esferas de poder, 
concretizando, assim, a democracia local,12 com a finalidade de fortalecer a 
esfera municipal.

12 Esclarece Oliveira: “ a democracia local não é necessariamente uma democracia apenas 
de pequenas comunidades. Ela não trata dos problemas nacionais ou regionais, mas não 
se restringe necessariamente aos problemas de comunidades com algumas centenas ou 
alguns milhares de habitantes. Pode-se afirmar-se até que quanto mais pequenas forem 
essas comunidades menor é o significado da democracia local. Esta só se manifesta ver-
dadeiramente em termos de poder dos cidadãos (motivando inclusive uma maior parti-
cipação destes) quando eles são chamados a resolver, dentro do princípio da subsidiarie-
dade, problemas relevantes de comunidades locais extensas e populosas como são, por 
exemplo, o do urbanismo e do ordenamento do território, do saneamento, da eliminação 
de resíduos e dos equipamentos de interesse local da mais variada natureza.” ( 2005, p. 16)
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A tendência contemporânea da administração pública, na área da saúde, 
exige um planejamento e gestão sistêmicos, constituindo-se em alternativa 
viável para reduzir a judicialização da saúde, no poder local. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A saúde pública parece viver um dilema insolúvel, resultado de muitas 

causas, entre elas a grande demanda provocada pela ampliação dos direitos 
sociais decorrente da promulgação da Constituição Federal de 1988. No pre-
sente artigo, procurou-se delinear possíveis soluções para resolver o proble-
ma, a partir de três pontos fundamentais: a efetivação de políticas públicas 
eficientes em parceria com a sociedade civil, uma gestão com abordagem 
sistêmica e um redirecionamento do poder para a esfera local, em consonân-
cia com o princípio da subsidiariedade.

O primeiro ponto remete à incapacidade do Estado em continuar promo-
vendo ações isoladamente, em face da demanda existente. Há necessidade 
de que sua ação esteja intimamente ligada com a sociedade civil e com suas 
organizações, para que se possa planejar melhor cada passo, cada decisão 
e cada investimento. Atualmente, somente se concebe política pública, e o 
próprio nome referenda isto, no sentido de envolvimento da população nas 
suas decisões e aplicações. Este é um processo que inicia com a participação 
nas decisões que envolvem o destino dos recursos financeiros, com a inser-
ção dos grupos organizados na elaboração do planejamento das ações a se-
rem executadas e na fiscalização do destino dos investimentos. A sociedade 
organizada é a melhor parceira do Estado na execução das políticas públicas 
por ser a principal interessada no sucesso destas medidas. Especificamente 
em saúde, é necessário que a sociedade participe ativamente dos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde, da definição dos orçamentos 
participativos ou consultas participativas, das audiências públicas sobre o 
assunto e nas organizações não-governamentais que exercem importantes 
atividades de prevenção e atendimento em saúde.

O segundo ponto remete à compreensão da realidade sob o ponto de vis-
ta sistêmico. Durante muito tempo, as pessoas se acostumaram a ver o mun-
do de uma forma fragmentada, com cada ciência respondendo por uma área 
do conhecimento. No entanto, diante da realidade cada vez mais complexa, 
é necessário que se tenha uma visão do sistema como um todo para respon-
der às necessidades cada vez mais complexas do mundo contemporâneo. 
No que diz respeito à saúde, é necessário que se adote uma gestão sistêmica 
que unifique as ações dos entes federados, de forma que os recursos huma-
nos, financeiros e tecnológicos sejam maximizados, como acontece com as 
campanhas de vacinação, em que diferentes âmbitos do governo trabalham 
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em conjunto para prestar este atendimento. Ou seja, é preciso delimitar as 
funções de cada nível de governo para maior aproveitamento do potencial 
existente. Uma gestão sistêmica também supõe que haja entendimento dos 
órgãos do mesmo ente federado para promover a saúde pública, como é 
o caso da Secretaria Estadual de Saúde e da Defensoria Pública, que agem 
como se fossem independentes, prejudicando o mesmo Estado a que ser-
vem. Se houvesse uma gestão sistêmica, muitas das ações por demandas da 
população, a chamada judicialização da saúde, poderiam ser resolvidas sem 
que houvesse a necessidade de apelar para o judiciário.

Por fim,  a solução que complementa e intercala as duas propostas acima 
é a aplicação do princípio da subsidiariedade na resolução dos problemas de 
saúde, transferindo-se, gradualmente, a organização das políticas públicas 
sob um viés sistêmico para o âmbito do município, pois é nele que a popu-
lação vive e é nele que serão encontradas soluções mais apropriadas para 
solucionar os graves problemas de saúde. Esta é uma solução que exige de-
sarraigamento das estruturas atuais, herança de um passado concentrador, 
que ainda beneficia muita gente e que impede o controle social efetivo da 
população. Se for esta a melhor proposta, sabe-se que o caminho é longo, 
mas os benefícios superam em muito as dificuldades da trajetória. 
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A REGULAMENTAÇÃO DAS EMANCIPAÇÕES MUNICIPAIS
NO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO

Filipe Madsen Etges1 

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 foi inovadora no sentido de determinar 

ampla autonomia aos municípios, tornando-os entes da federação ao lado 
dos Estados e da União. Assim, tendo sua condição de importância desta-
cada, o surgimento dessas novas municipalidades recebeu regramento 
constitucional relativo a sua forma de criação. Dessa maneira, as chamadas 
emancipações de municípios exigiam atenção a critérios estabelecidos em 
lei estadual, além da realização prévia de plebiscitos, com o objetivo de con-
sultar a população.

Entretanto, em 1996, com o advento da Emenda Constitucional n.º 
15/1996, que alterou o § 4° do art. 18 da Constituição Federal, a possibilidade 
de emancipação municipal ficou na dependência de lei complementar fe-
deral que determinasse os critérios a serem atendidos, bem como o período 
em que as emancipações poderiam ser realizadas. Desde então, na ausên-
cia da referida regulamentação, as comunidades brasileiras estão obstadas a 
organizarem-se em novos municípios.

Dessa forma, a União avocou para si a titularidade para legislar sobre quais 
seriam os parâmetros que deveriam ser atendidos pelas localidades interes-
sadas em emancipar-se, uma vez que se tratava de interesse nacional o regra-
mento da matéria. Desde então, inúmeras tentativas de normatizar a questão 
tramitaram no Congresso Nacional sem sucesso, deixando uma lacuna no 
ordenamento jurídico que perdura desde 1996, o que já foi apontado pelo 
Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes, conforme será percebido através 
de algumas decisões paradigmáticas discutidas ao longo do texto.

No entanto, em junho de 2013 o Congresso Nacional resolveu, finalmente, 
impulsionar a regulamentação da matéria através do Projeto de Lei Comple-
mentar Federal n.º 416/2008, que dispõe sobre o procedimento para a cria-
ção, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. 

Este contexto, referido em apertada síntese, nos conduz ao objetivo do 

1 Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Especialista em Direi-
to do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Mestre em Consti-
tucionalismo Contemporâneo pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Consultor 
Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço Eletrônico: 
filipe_etges@al.rs.gov.br
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ensaio, que é conhecer e analisar as possíveis consequências dessa prová-
vel regulamentação, em especial no sentido de atender aos interesses das 
áreas envolvidas em realizar alteração territorial. Inicialmente, o trabalho vai 
verificar como se consolidou o processo de alterações territoriais no país ao 
longo dos anos e depois perceber o tratamento que os Tribunais Brasileiros 
deram ao tema nesses tempos de lacuna legislativa. Por fim, uma imersão no 
conteúdo do Projeto de Lei Complementar Federal n.º 416/2008 vai permi-
tir avaliar se essa iminente regulamentação será benéfica aos interesses dos 
municípios e áreas emancipandas ou se reveste em uma limitação ao direito 
constitucional de auto-organização e autonomia de Estados e Municípios. 

1 A criação de municípios no Brasil: período anterior
à Constituição de 1988

As constituições brasileiras, ao longo da história republicana, em geral 
sempre ressaltaram em seus textos uma condição de autonomia com relação 
aos municípios. Dessa maneira, a análise da criação destes entes administra-
tivos no País deve ter por início o texto constitucional, mesmo porque “veri-
ficar os princípios constitucionais da ordem jurídica a que se pertence deve 
ser, sempre, o ponto de partida de um estudo sério sobre qualquer assunto 
que se queira abordar” (SPENGLER; ETGES, 2010, p. 324).

Antes de introduzir a questão das emancipações propriamente dita, é ne-
cessário verificar o grau de autonomia conferido aos municípios ao longo das 
cartas constitucionais brasileiras. Essa análise é importante na medida em 
que não adianta a criação de novas municipalidades se elas representarem 
meras células administrativas subordinadas às administrações “superiores”. 

No período colonial, os municípios se desenvolveram na medida dos di-
tames da coroa portuguesa, ao passo que com o advento da independên-
cia, a elite brasileira urbana, influenciada pelo Iluminismo, pensou o muni-
cipalismo sob duas posições distintas: a) teoria da tutela do Estado sobre os 
municípios; e b) teoria da autonomia municipal. Segundo Corralo (2007, p. 
65), foi a segunda teoria que encontrou correspondência no ordenamento 
constitucional, enquanto a primeira, importada da França, efetivou-se con-
cretamente.

Constitucionalmente, em suma, no que diz respeito a autonomia munici-
pal, se verificam poucas alterações em um comparativo entre as constituições 
de 1824 e 1891 (CORRALO, 2007, p. 53). Entretanto, peculiarmente, a Consti-
tuição de 1891 fez referência expressa, no seu texto, à autonomia municipal, 
o que iniciou a discussão sobre o pertencimento, ou não, dos municípios à 
Federação (SOUZA JÚNIOR, p. 39-40).
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 Já a Constituição de 1934 garantiu um plexo de autonomia aos entes lo-
cais, sendo, entretanto, sufocada pela de 1937; em 1946, houve um ressur-
gimento do poder municipal, o qual se manteve até o golpe de 1964, que 
também limitou as potencialidades do poder local até a democratização de 
1988, quando o município passou a exercer posição de verdadeira autono-
mia em situação sui generis na federação brasileira e no contexto mundial 
(CORRALO, 2007, p. 53).

Especificamente com relação às alterações territoriais e à criação de muni-
cípios, a Constituição de 1946 não tratou da questão, mesmo porque as mu-
nicipalidades não eram dotadas de autonomia, pois o texto constitucional 
reconhecia como membros da União apenas os Estados, Territórios e Distrito 
Federal. Assim, a incorporação, divisão ou desmembramento, somente foi 
tratada em relação aos Estados e Territórios. 

Da mesma maneira, as Constituições anteriores de 1891, 1934, 1937,  so-
mente preocuparam-se com as alterações territoriais provenientes de Esta-
dos e Territórios, mas foram mais incisivas, ao menos, com relação a garantia 
de autonomia municipal, embora de maneira mais textual do que prática.

A Constituição de 1967 foi a primeira a incorporar a questão no seu texto, 
nos artigos 14 e 15:

Art 14 - Lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de população e ren-
da pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de 
novos Municípios.

Art 15 - A criação de Municípios, bem como sua divisão em distritos, dependerá 
de lei estadual. A organização municipal poderá variar, tendo-se em vista as pe-
culiaridades locais.

A regulamentação do tema se deu através da Lei Complementar Federal 
n. 1, de 09 de novembro de 1967, que estabeleceu critérios mínimos relati-
vos a população, eleitorado, existência de centro urbano e de arrecadação. 
Também foi definida a forma como se daria a consulta prévia às populações 
interessadas. 

Por sua vez, o Ato Complementar n.º 46, de 07/02/69 dispôs que nenhuma 
alteração territorial poderia ocorrer no país sem autorização do Presidente 
da República, ouvido o Ministério da Justiça (BEM, 2012, p. 02). Dessa forma, 
verificou-se que antes da edição da atual Constituição, a União centralizava 
a decisão quanto aos critérios mínimos para a emancipação (DIAS; GARRIDO, 
2008, p. 01).

No entendimento de Tomio (2002, p. 61), a democratização verificada no 
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período pós-ditatorial foi fundamental para possibilitar a criação de novos 
entes dotados de autonomia na Federação, pois

o processo de redemocratização do Estado brasileiro, durante a década de 
1980, transformou profundamente o ambiente político-institucional do país. 
Além da liberalização política, da ampliação da competição eleitoral e do 
incremento das liberdades civis – resultado de uma longa transição política 
com a paulatina adoção de mecanismos típicos de regimes democráticos – 
houve uma redefinição do papel institucional dos diversos níveis de poder. 
Essa reorientação da estrutura federativa brasileira favoreceu as unidades 
sub-nacionais, tanto pelo restabelecimento de competências usurpadas pelo 
regime ditatorial, quanto pela criação, sobretudo no caso dos municípios, de 
novos mecanismos de autonomia política.

Por fim, o que se pode perceber é um movimento pendular de maior ou 
menor autonomia dos municípios e, em conseqüência, de mais ou menos 
facilidade para a criação de entes municipais de acordo com o grau de cen-
tralização de poder do governo vigente. Assim também percebe Bonavides 
quando pondera que em todos os sistemas constitucionais a história da au-
tonomia municipal é uma crônica de oscilações, que variam do alargamento 
a contração, conforme ocasiões mais propícias para concretizar o princípio da 
liberdade na organização das estruturas estatais (BONAVIDES, 2008, p. 346).

Nesse sentido, esse movimento oscilatório acaba por encontrar seu lado 
de alargamento com o advento da Constituição de 1988. 

2 A criação de municípios no Brasil a partir da Constituição de 1988

Com a Constituição de 1988 surge uma brisa de liberdade para as muni-
cipalidades tanto na questão de autonomia quanto na possibilidade de suas 
localidades se organizarem em novos municípios. Tendo sua autonomia ele-
vada a nível constitucional eles tornaram-se entes federativos, assim como a 
União, os Estados e o Distrito Federal, tendo essa garantia grafada no art. 1º 
da nossa Constituição. 

A redação original  dada em 19882, com a edição da nova Constituição, ao 
§ 4º do art. 18, que regrou as emancipações, era a seguinte: “A criação, a incor-
poração, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuida-
de e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, 

2 Cabe destacar que o § 4º do art. 18 foi oriundo de proposta popular de emenda ao Pro-
jeto de Constituição da Constituinte de 1988, e sua redação e a coleta de assinatura foi 
capitaneada pela Comissão de Assuntos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, que 
recolheu mais de 55 mil assinaturas, distribuídas nos estados do RS, SC e SP
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obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, à populações diretamente interessadas”.

Embora os diplomas anteriores com relação ao tema remetiam à União 
a prerrogativa de tratar de emancipações, a Constituição de 1988 expressa-
mente deu 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.

Dessa forma, cada Estado pôde estabelecer, de acordo com sua realidade, 
quais critérios deveriam ser atendidos pelos aspirantes a município para ob-
ter sua emancipação, atendendo ao princípio da subsidiariedade,3 implícito 
na ordem constitucional, que remete sempre à esfera de poder mais próxima 
do cidadão as decisões quando esta puder tomá-las satisfatoriamente.

Ou seja, o texto de 1988 alargou o raio da autonomia dos municípios no 
quadro da organização política do país, dando-lhe, segundo Bonavides, um 
alcance e profundidade que o faz indissociável da essência do próprio siste-
ma federativo, cujo exame, análise e interpretação deve considerar a dimen-
são trilateral deste novo modelo (BONAVIDES, 2008, p. 344).

Entretanto essa competência foi observada somente no período com-
preendido entre 1988 e 1996, até o momento em que o Projeto de Emenda  
Constitucional n.º 20/1996, com origem no Senado Federal, alterou a matéria 
retornando a competência regulamentar das emancipações para os braços 
da União.

Assim, em 1996 o Congresso Nacional altera substancialmente o paradig-
ma constitucional sobre o tema, com fundamento no que se chamou a “farra 
das emancipações”, devido ao grande número de municípios que se eman-
ciparam, no período 1988-1996. Aí foi elaborada a Emenda Constitucional nº 
15, que alterou a redação do § 4º do art. 18 da Carta Federal.

A nova e atual redação 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, me-
diante plebiscito, às populações diretamente envolvidas, após divulgação dos Es-
tudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”.

Dessa maneira, manteve-se a competência do Estado para criar muni-

3 Segundo Ricardo Hermany (2012, p. 20), o princípio da subsidiariedade pode ser com-
preendido como uma “atribuição de preferência das esferas menores e mais próximas do 
cidadão em relação aos arranjos institucionais maiores ou centrais”. Ela transmite um sen-
tido 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 compe-
tências das esferas mais distantes da comunidade (Estado, União, no caso brasileiro) para 
esferas mais próximas (municípios, distritos).
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cípios, através de lei estadual, bem como a necessidade de plebiscito para 
tanto. A grande inovação foi que, diferentemente da redação original desse 
artigo, a emenda n.º 15 exigiu que o processo emancipatório ocorresse den-
tro do período determinado por lei complementar federal. 

Além disso, estabeleceu, em substituição às normativas regulamentado-
res estaduais – agora não recebidas pela nova redação constitucional –, a 
necessidade de Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados 
na forma de lei federal.

É de destacar que a lei que deveria regular os Estudos de Viabilidade Mu-
nicipal, embora não expresso literalmente no § 4º do art. 18 da CF, é presu-
mida como lei federal, pois “embora não especifique a esfera legislativa, a 
interpretação mais sensata do dispositivo indica tratar-se de uma lei ordi-
nária 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).

Em análise à justificativa contida na Proposta de Emenda Constitucio-
nal n.º 22, de 1996, do Senado Federal, e da qual se originou a EC 15/1996, 
se pode perceber os motivos que levaram os legisladores a obstaculizar as 
emancipações. Refere o texto que:

“O aparecimento de um número elevado de municípios novos, no País, tem 
chamado atenção para o caráter essencialmente eleitoreiro que envolve suas 
criações, fato este lamentável. Ao determinar a responsabilidade da criação de 
municípios aos Estados, a Constituição Federal considerou corretamente as par-
ticularidades regionais a que devem obedecer os requisitos para a criação de mu-
nicípios.
Contudo, o texto do § 4º do art. 18 não apresentou as restrições necessárias ao co-
metimento dos abusos, hoje observados, e que não levam em conta os aspectos 
mais relevantes para a criação ou não de novos municípios.
(...)
Aceitamos que, para dispor mais objetivamente sobre a questão, a Constituição 
Federal deveria ser mais incisiva na determinação de condições capazes de evitar, 
ao máximo, distorções que ameacem a transparência e o amadurecimento da 
decisão técnica e política.”4 

Então, dada a problemática, a justificativa da PEC 22/96 prossegue no 
sentido da importância da inclusão de dois elementos já citados: o período 
em que poderão ser criados os municípios e a apresentação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal.

Portanto, desde 1996 o Congresso tem a obrigação constitucional de re-

4 Disponível em www.senado.gov.br, acesso em 19 de junho de 2012.
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gulamentar o tema das emancipações, a fim de permitir que comunidades 
interessadas pudessem exercer direito expresso na Constituição quanto a 
sua autonomia de organizar-se em novos municípios. No entanto, desde lá, 
não o fez. 

Nesse meio tempo, a discussão intercalou-se entre as esferas jurídica e 
política, como, por exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 
2395, proposta pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Gran-
de do Sul, questionando a quebra do pacto federativo, posto que haveria 
autonomia dos Estados em criar os seus Municípios. Dessa forma, a União 
estaria interferindo nessa autonomia e quebrando, de certa maneira, o pacto 
federativo, de que os entes são autônomos entre si. 

Pelo viés político, inúmeras iniciativas tramitaram e tramitam no Congres-
so Nacional, tanto com o intuito de regulamentar a matéria5 quanto para 
alterar6 novamente o próprio § 4º do art. 18 da Constituição. No entanto, 
nenhuma delas obteve sucesso junto ao Parlamento Nacional pelos mais di-
versos motivos.

No ano de 2008, para aliviar a pressão política e resolver dúvidas decor-
rentes da criação de municípios sem a devida regulamentação, o Congresso 
aprovou a Emenda Constitucional n.º 57/2008 que acrescentou o artigo 96 
ao capítulo dos Atos das disposições constitucionais provisórias, com a se-
guinte redação:

Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmem-
bramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 
2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Esta-
do à época de sua criação. 

Essa emenda amenizou de uma forma injusta a falta de regulamentação 
quanto às emancipações, posto que aquelas áreas que aguardaram a legisla-
ção federal ficaram preteridas em comparação àquelas onde os parlamentos, 
mesmo sem previsão legal, criaram novos municípios. 

Assim, muitas localidades e mesmo os parlamentos estaduais, sentindo-
-se lesados no seu direito de organizar-se autonomamente, através de um 
direito conferido pela Constituição, levaram a questão ao Poder Judiciário 
que contribuiu com o seu entendimento, conforme veremos. 

5 Temos como exemplos o PLS 98/2002, PLP 130/1996, PLP 561/2010, PLP 587/2010, PLP 
416/2008.
6 Podemos citar, por exemplo, a PEC 13/2003 e a PEC 52/2003
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3 A visão dos Tribunais sobre as emancipações de municípios
Uma vez estabelecida, com a emenda constitucional n. 15, do longínquo 

ano de 1996, a competência federal para ditar os critérios que pautariam as 
emancipações, as áreas interessadas, apropriadas de um sentimento de frus-
tração decorrente da ausência da referida regulamentação, se viram impeli-
das a recorrer ao Poder Judiciário, na condição de “guardião da Constituição 
e dos Direitos Fundamentais” 7.

Assim, para a discussão proposta, foram escolhidas quatro decisões para-
digmáticas, por abordarem eixos preponderantes, a saber: o debate sobre uma 
possível quebra do pacto federativo com a edição da Emenda Constitucional 
n.º 15/96 (ADI 2.395-1); a mora legislativa do Congresso Nacional pela não re-
gulamentação da EC 15/96 (ADI 3.682-3); criação do Município de Eduardo Ma-
galhães – BA sem a referida regulamentação (ADI 2.240) e autorização, atual, 
de plebiscito para emancipação municipal (Acórdão 552/2011 do TRE/RO).

3.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.395-1 
A Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.395-18, proposta pela Mesa da  

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, questionava a Emen-
da Constitucional n.º 15/96, tendo em vista que esta violaria o princípio fede-
rativo, protegido de alterações sob o escudo de cláusula pétrea pelo art. 60, 
§4º, inciso I da Constituição Federal. Tal situação se configurava, por usurpar 
dos Estados a competência de estabelecer os requisitos para as alterações 
territoriais dos municípios.

A ação foi julgada improcedente, por maioria, com entendimento assen-
tado na manifestação da Advocacia-Geral da União onde dizia que o dispo-
sitivo constitucional sobre a formação de municípios permitia a proliferação 
desmedida destes entes políticos, o que acabava por afetar a própria estrutu-
ra da Federação, uma vez que várias unidades federativas eram criadas sem 
condição de auto-sustentabilidade e com objetivo único de promover pesso-
almente o agente político que liderou sua existência.

Além disso, argumentou-se que a União, ao trazer para si a competência 
para regulamentar as emancipações, não estaria agindo como Poder Legisla-
tivo Federal, mas sim como Poder Legislativo Nacional, sendo, assim, neces-
sária a criação de normas que possam vincular os Estados e os Municípios, 
sem que se possa considerá-las ofensivas ao pacto federativo.

7 Expressão utilizada por Gilmar Mendes em seu discurso de posse como Presidente do 
STF em 2010. Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/
posseGM.pdf, p. 17. Consulta em 11 de janeiro de 2013.
8 ADI 2395, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2007, DJe-
092, publicado em 23-05-2008
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3.2 Ação Direta de Inconstitucionalidade (por omissão) 3.682-39

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (por omissão) 3.682-3  teve como 
requerente a Assembleia Legislativa do Mato Grosso e visava a declaração de 
inconstitucionalidade derivada da negligência do legislador quanto ao dever 
de elaborar a lei complementar a que se refere o § 4º do art. 18 da Constitui-
ção Federal. A ação foi julgada procedente para declarar o Congresso Nacio-
nal em estado de mora e determinar o prazo de dezoito meses para que ado-
tasse providências legislativas no sentido de cumprir o dever constitucional 
imposto pelo dispositivo acima referido, estabelecendo parâmetros e prazos 
que permitam a realização das emancipações.

Como fundamentos da decisão, no mérito10, inicialmente foi destacado 
pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, o entendimento assentado pelo Su-
premo Tribunal Federal de que o art. 18, § 4º, da Constituição da República 
é norma de eficácia limitada, dependente, portanto, de atuação legislativa 
para lhe determinar conteúdo e produzir efeitos. 

O Ministro prossegue seu raciocínio no sentido de que existe um notório 
lapso temporal entre a emenda constitucional publicada em 13 de setembro 
de 1996 e a data da decisão, sem que fosse editada a lei regulamentadora das 
emancipações e, portanto, é clara a inatividade do legislador neste sentido. 
Tal situação coloca em risco a própria ordem constitucional, em que pese a 
existência de matérias em tramitação buscando regular o tema.

Finaliza, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal não está autorizado 
a expedir uma norma no caso concreto ou a editar norma geral e abstrata, 
uma vez que tal conduta não se compatibiliza com os princípios constitu-
cionais da democracia e da divisão de poderes, e assim, declara o estado de 
mora do Congresso Nacional para que regulamente o § 4º do art. 18 da CF 
em dezoito meses.

Se verifica, portanto, que o STF, embora admita que a existência de pro-
jetos sobre o tema tramitando no Congresso afastaria, em tese, a omissão 
legislativa, tem a percepção que a imensa demora na regulamentação aca-
ba por afetar a própria ordem constitucional. Em outras palavras, a referida 
omissão obstaculiza um direito advindo diretamente da Constituição.

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.240 
A Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.240 discutiu a constitucionalida-

9 ADI 3682, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2007, publi-
cado em 06-09-2007. Disponível em www.stf.gov.br.
10 Na ADI 3.682, em debate, houve, também, uma discussão acerca da legitimidade ativa 
da Assembleia Legislativa do Mato Grosso para propor a ação. Entretanto, para o fim pro-
posto pelo artigo, a análise vai se limitar ao mérito da ação.
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de da criação do Município de Eduardo Magalhães na Bahia posteriormente 
à Emenda Constitucional n.º 15/96, uma vez que com a referida emenda tor-
naram-se conflitantes com a Constituição Federal, tanto a Constituição Baia-
na, quanto a Lei que criou o Município em questão. Além disso, alegou-se 
que o plebiscito autorizador da emancipação não consultou a integralidade 
da população do município. 

Em sua defesa, a Assembleia Legislativa da Bahia afirmou o direito abso-
luto, assegurado pela Constituição Federal, ao desmembramento de muni-
cípios, bem como o fato de que a pretensão de uma consulta mais abran-
gente “importaria um plebiscito às avessas, concernente em indagar-se de 
um Município de origem se deseja permitir que uma determinada área se 
desmembre”. Antes de analisar o resultado do julgamento, vamos verificar as 
ponderações nos votos dos Ministros. 

O Ministro Eros Grau, relatando a ADI, defendeu que o Município já se 
tornara ente federativo de fato, dotado de autonomia, havia mais de seis 
anos  na época e que já realizava atos administrativos legislativos municipais 
típicos, além de receber recursos da União. Destacou que tal situação se con-
solidou em boa-fé nutrida pelo próprio STF, posto que a lei estadual é de 30 
de março de 2000 e a Corte poderia em julho do mesmo ano, quatro meses 
após, ter determinado a suspensão dos seus efeitos.

A tese do Ministro desemboca sempre no princípio da segurança jurídica 
e da confiança. Assim, mesmo admitindo o confronto entre o fato e a Cons-
tituição Federal, entende que a omissão do Congresso Nacional em regula-
mentar o §4° do art. 18 da CF representa “moléstia do sistema” geradora da 
situação de exceção em tela, devendo ser recolocada dentro da normalidade 
do sistema jurídico, mesmo que de forma anômala, por se tratar de fato con-
solidado, uma situação excepcional não prevista pelo direito positivo. 

Em seu voto-vista, o Ministro Gilmar Mendes disse não ser o caso de sim-
ples declaração de improcedência, mas sim de verificar quais os contornos 
que a decisão do Tribunal deve assumir para que seja, na maior medida pos-
sível, menos gravosa à realidade concreta fundada sobre a nova entidade 
federativa. Assim, no caso em tela, deve ser realizado um exercício de pon-
deração entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e o princípio da 
segurança jurídica, buscando otimizar ambos princípios. 

Dessa maneira, entendeu que retirar a condição de município de Eduardo 
Magalhães poderia gerar um caos jurídico e declarou a inconstitucionalidade 
da lei impugnada, sem, entretanto, declarar a sua nulidade pelo prazo de 24 
meses. Assim, neste prazo, poderia o legislador estadual reapreciar o tema, à 
luz dos parâmetros que seriam estabelecidos pelo congresso Nacional con-
forme decisão do STF na ADI 3.682, já analisada no presente estudo.
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Com base no voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, o próprio relator re-
tificou seu voto no sentido de acompanhá-lo. Assim, o STF, por unanimidade 
declarou procedente a ação direta e, por maioria, não pronunciou sua nulida-
de pelo prazo de 24 meses.

É de destacar que, como se sabe, não houve regulamentação do § 4º do 
art. 18 no prazo determinado e o município continuou a existir e sua lei de 
criação manteve sua validade, tendo em vista a convalidação ocorrida em 
virtude da EC n.º 57/2008, já citada. 

3.4 Acórdão n. 552/2011 do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
O Acórdão de n. 552/2011 teve como objeto pedido formulado pela As-

sembleia Legislativa do Estado de Rondônia para realização de consulta ple-
biscitária visando a criação do Município de Tarilândia, no Estado de Rondô-
nia. 

No caso em questão, o plebiscito foi aprovado e ocorreu no ano de 2012, 
concomitante com as eleições municipais , em que pese a falta de regula-
mentação da EC 15/96. A solicitação ao TRE/RO foi oriunda de Decreto Le-
gislativo que, por sua vez, originou-se de uma iniciativa popular, estando 
acompanhado de Estudos de Viabilidade Municipal e abaixoassinado de re-
sidentes na comunidade. 

Na argumentação do relator é importante o destaque ao fundamento 
utilizado com relação ao interesse público, uma vez que a questão envolvia 
relevantes fundamentos socioculturais e que os Estudos de Viabilidade de-
monstraram de maneira irrefutável as condições da localidade de se tornar 
município “a mais de 20 anos à espera de uma solução para ver seu direito 
resguardado pelo poder público”.

No mérito, trouxe paradigma da autorização para o plebiscito de criação 
do Município de Extrema, pelo TRE-RO, que foi homologado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE  e ponderou que não se tratava de autorizar a criação 
do município, mas sim de autorizar uma de suas etapas prévias, uma vez que 
a realização de plebiscito tem previsão constitucional no inciso I do art. 14.

Cabe comentar que a decisão, ora descrita, ignorou o debate sobre a ne-
cessidade de lei (federal, supostamente) que regulasse a forma de apresenta-
ção dos Estudos de Viabilidade Municipal, uma vez que sem maior discussão 
sobre o assunto, aceitou os apresentados e publicados na forma da lei esta-
dual rondoniense. 

Por fim, entendeu que o TRE/RO deveria ater-se aos requisitos constitucio-
nais indispensáveis e excluir, da análise, a falta de lei complementar federal, o 
que viria, posteriormente, para permitir que o município fosse efetivamente 
criado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Assim, por maio-



Comissão de Assuntos MunicipaisOs Grandes Temas do Municipalismo 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 35

ria, a realização do plebiscito foi autorizada.
Tal acórdão do Tribunal rondoniense, foi de encontro à jursiprudência do 

próprio Tribunal Superior Eleitoral, que já havia se manifestado no sentido 
da impossibilidade de realização de plebiscito sem que sobrevenha a regula-
mentação da emenda 15/96 , no acórdão n.º 2.798, de 28/03/2000 :

Além do mais, baseou-se, quanto ao mérito, na aprovação e homolo-
gação, pelo TSE, da autorização ao plebiscito no Município de Extrema em 
Rondônia, afirmando que estaria a Assembleia Legislativa daquele Estado 
apta a criar o Município “após a promulgação da Lei Complementar Fede-
ral”. Entretanto, assim não ocorreu, tendo em vista que o Município de Extre-
ma foi legalmente criado em 2010 através da Lei Estadual Rondoniense n.º 
2.264/2010, em que pese o Tribunal Superior Eleitoral ter obstado a eleição 
de seu primeiro prefeito no pleito de 2012.

Essa decisão demonstra claramente o desconforto das Cortes pela não 
regulamentação das emancipações no Congresso, tanto que acabam se uti-
lizando de argumentos que fogem do jurídico como “considerando que o 
pedido decorre de iniciativa popular” ou então “denota-se que a constatação 
de vários municípios aptos a criação, incorporação e fusão servirão como for-
ça motriz para a sociedade organizada exigir do Congresso Nacional a ela-
boração normativa descrita no art. 18 da Constituição Federal”. Além disso, 
aprovam a realização do plebiscito totalmente contra legem e com base em 
requisitos dispostos em lei estadual não recebida constitucionalmente.

4 A regulamentação da criação, incorporação, fusão e desmembramen-
to de municípios

Conforme tudo que já foi dito até agora, a ausência de regulamentação da 
questão das emancipações resultava na obstaculização de um direito direta-
mente oriundo da Constituição Federal. 

Assim, finalmente, depois de muitos anos e de muitas propostas que tra-
mitaram pelo Congresso Federal, uma proposição parece ter avançado, do 
ponto de vista de tramitação legislativa, a ponto de se poder afirmar que esta 
será a regulamentação do tema em debate.

A proposição referida é o Projeto de Lei Complementar Federal n.º 
416/2008, que dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal. O projeto teve origem no Senado Federal, tendo sido 
aprovado. Na condição de Casa revisora, a Câmara dos Deputados, por sua 
vez, também deliberou sobre a matéria em 04 de junho de 2013, apresentan-
do e aprovando, entretanto, uma emenda substitutiva global, que alterou o 
texto aprovado pelo Senado na íntegra. Assim, a proposição voltou ao Sena-
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do para aceite ou rejeição da emenda e lá se encontra atualmente.
O Projeto de Lei Complementar 416/2008 conta como seus principais as-

pectos, quanto à criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
municípios: a) necessidade de apresentação, pelas áreas interessadas, de Es-
tudos de Viabilidade Municipal; b) realização de plebiscito; c) limitações de 
ordem populacional; d) exigência de núcleo urbano constituído e e) estabe-
lecimento de um período determinado para a realização dos procedimentos 
que ela dispõe.

Antes de tudo, a iniciativa legislativa busca conceituar as modalidades 
abarcadas por sua regulamentação, a saber: a) a criação de municípios – 
emancipação de área integrante de um ou mais municípios preexistentes, 
originando um novo município com personalidade jurídica própria; b) in-
corporação – completa integração de um município a outro, prevalecendo 
a personalidade jurídica do incorporador; c) fusão – completa integração de 
dois ou mais municípios preexistentes, originando um novo município com 
personalidade jurídica própria; e d) desmembramento (anexação) – separa-
ção de área de município preexistente, para integrar-se a outro município 
também preexistente.

O início do procedimento de alteração territorial é vedado durante o ano 
de eleições municipais e se dará via participação popular, uma vez que o pe-
dido deverá ser subscrito por 20% dos eleitores da área afetada, no caso da 
criação e desmembramento e de 10% dos eleitores de cada município no 
caso de fusão ou incorporação. Com isto, passamos a analisar de forma um 
pouco mais apurada os principais aspectos do projeto de regulamentação.

A necessidade de apresentação de Estudos de Viabilidade Municipal 
(EVM) teve sua previsão registrada a partir da Emenda Constitucional n.º 15, 
que alterou a redação do § 4º do art. 18 da Carta Federal. Entretanto, a norma 
constitucional não deu nenhuma pista do que compunha o conteúdo desses 
estudos, o que ocorreu no texto do PLC 416/2008. 

Os estudos de viabilidade municipal devem ser apresentados pela área 
que pretende ter suas divisas territoriais alteradas e, através deles, preten-
de-se demonstrar a existência de condições que permitam a consolidação 
e o desenvolvimento dos municípios envolvidos ou a serem criados. Para a 
elaboração do EVM, a área interessada deverá comprovar, preliminarmente, 
dois requisitos: 1) mínimo populacional e 2) núcleo urbano consolidado. 

O mínimo populacional é definido pela média aritmética da população 
dos municípios do Brasil, excluindo-se os vinte e cinco por cento menores mu-
nicípios e os vinte e cinco por cento maiores municípios. Obtida essa média, 
aplica-se um diferenciador regional a ser cumprido. Ou seja, para emancipar-
-se, um distrito da região Norte e Centro-Oeste precisa possuir cinqüenta por 
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cento da média referida. Por sua vez, a região Nordeste do país precisa atingir 
setenta por cento da média, enquanto o Sul e o Sudeste devem alcançar cem 
por cento da média. Segundo o censo de 2007, a população necessária para 
cada região seria a seguinte:

REGIÃO POPULAÇÃO
Norte e Centro-Oeste 5.808      (50%)

Nordeste 8.131      (70%)

Sul e Sudeste 11.615    (100%)

O segundo pré-requisito para o EVM é a comprovação da existência de 
núcleo urbano consolidado, dotado de um número mínimo de habitações, 
a ser apurado pelo número resultante da divisão do valor de vinte por cento 
da população da área que se pretende emancipar pelo número médio de 
pessoas por família, calculado pelo IBGE para o Estado.

Uma vez comprovados esses  requisitos, a área pode encaminhar efeti-
vamente o estudo de viabilidade municipal através, preferencialmente, de 
instituições públicas de comprovada capacidade técnica, demonstrando, em 
relação ao município a ser criado e ao município preexistente, sua viabilida-
de econômico-financeira, a viabilidade político-administrativa e a viabilidade 
socioambiental. Essas três dimensões de qualificativos consistem em uma lis-
ta de requisitos a serem demonstrados de ordem contábil, fiscal, orçamentá-
ria, demográficas, geográficas, entre outras. Analisadas todas essas variantes, 
o EVM deve ser conclusivo quanto a viabilidade da criação, fusão, incorpora-
ção e desmembramento de municípios.

Esses estudos, válidos por 24 meses após sua conclusão, serão avaliados 
pelo Tribunal de Contas do respectivo Estado, bem como pela Assembleia Le-
gislativa, que dará publicidade na forma do art. 13 do PLC 416/2008, realizan-
do, inclusive, audiência pública em cada um dos núcleos urbanos envolvidos.

Assim, sendo confirmada a viabilidade do processo de alteração territorial, 
através do EVM, a Assembleia Legislativa do Estado homologará os estudos e 
solicitará ao Tribunal Regional Eleitoral a realização de plebiscito, que ocorre-
rá em conjunto com as eleições federais e estaduais, preferencialmente. É im-
portante destacar que o PLC 416/2008 vem esclarecer um debate antigo so-
bre a abrangência do plebiscito no sentido da consulta apenas aos cidadãos 
da área, ou das áreas, que sofrem alteração ou à totalidade dos habitantes do 
município, ou dos municípios, envolvidos. A opção dessa proposta legislativa 
contempla a segunda opção, ou seja, toda população dos municípios envol-
vidos estará apta a votar no plebiscito.
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Por fim, aprovada a alteração territorial pela população, através do plebis-
cito, o projeto de lei será encaminhado pelo legislativo estadual que delibe-
rará pela aprovação, ou não, da lei alteradora.

Esse procedimento é, em resumo, aquilo que o Congresso Nacional en-
tendeu como razoável no sentido de organizar as alterações territoriais no 
país, afastando os municípios e Estados praticamente de todo o poder deci-
sório sobre o assunto.

CONCLUSÃO
A negativa do Congresso Nacional em regular a matéria das emancipa-

ções impediu, e ainda impede, aos cidadãos o exercício de um direito cons-
titucional de alterar a organização territorial do espaço geográfico onde vi-
vem. Além disso, esse lapso temporal criou um passivo de emancipações que 
está represado e que, em muitos casos, causou desistências e frustrações em 
comunidades e distritos política e administrativamente maduros para torna-
rem-se municípios.

De outra ponta, a regulamentação, nos moldes do Projeto de Lei Comple-
mentar n.º 416/2008, causou inegável impacto na autonomia dos entes fede-
rados, uma vez que está sendo regulamentada de forma plena a matéria, não 
deixando espaço nenhum para que Estados e Municípios possam legislar su-
pletivamente, com intuito de agregar ao tema suas características regionais 
e assim aproximar a legislação à realidade da população, muito complexa e 
diferenciada em um país continental como o Brasil.

Essa concentração de poder na figura da União para regrar as alterações 
territoriais, por mais simples que sejam, como uma correção de limites entre 
municípios, por exemplo, afasta-se do princípio da subsidiariedade, que por 
sua vez é decorrente do 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 o fundamento dos fundamentos da República, ela 
colocou a pessoa em seu sentido físico, real, como prioritária. Assim, tudo que 
está mais próximo da pessoa humana e de seu centro de vivência recebe maior 
importância. E, no presente estudo, temos que o município assume esse papel 
de relevo frente à proximidade do ser humano.

É compreensível que devam existir regras gerais de uniformidade nacional 
para regular a criação de novos municípios, mesmo porque este vai se tornar 
membro autônomo da federação, recebendo diretamente da Constituição Fe-
deral inúmeras competências comuns (art. 23) ou exclusivas (art. 30), podendo 
instituir e arrecadar tributos, além de participar no produto de impostos fede-
rais e estaduais. Assim, o regime jurídico e as normas de criação dos municípios 
interessam à Federação como um todo, e não somente ao Estado-membro.
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Mas não foi o que ocorreu, uma vez que a regulamentação será total, atri-
buindo, inclusive, deveres às Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas 
estaduais, gerando possível inconstitucionalidade da Lei Complementar, se 
aprovada. Além disso, trata de forma desigual as diferentes regiões do país, 
sem apresentar justificativa para tanto, ao estabelecer quantitativos mínimos 
populacionais diferenciados regionalmente.

Vejamos que, com o critério atual para as Regiões Sul e Sudeste, por exem-
plo, de 11.615 habitantes, cerca de aproximadamente 70% dos atuais muni-
cípios do Estado do Rio Grande do Sul não teriam população suficiente para 
atingir essa condição, o que demonstra a demasiada exigência imposta pela 
regulamentação que está prestes a se tornar lei. O mesmo ocorre em outros 
Estados como Piauí e Santa Catarina com 67% dos municípios atuais que não 
atingiriam o mínimo de população exigida para sua respectiva região. Na 
mesma linha, Minas gerais apresenta 65% de municípios que não existiriam 
segundo a nova regra. Isto demonstra que o Brasil é predominantemente for-
mado por pequenos municípios, onde evidentemente, as condições de cida-
dania e prosperidade possuem índices mais elevados do que os das grandes 
metrópoles, em especial em termos de qualidade de vida, o que não pode ser 
medido através de indicadores meramente econômicos.

Tendo em vista os percentuais acima, bem como o fato de que no Rio 
Grande do Sul, por exemplo, mais de cinquenta por cento dos municípios 
possuem menos de 10.000 habitantes, seria mais razoável uma redução dos 
índices de 100% (Região Sul e Sudeste) e 70% (Região Nordeste) para os 50% 
da Região Norte e Centro Oeste, tratando de forma equânime os Estados da 
Federação e trazendo para mais perto da realidade a limitação de ordem po-
pulacional.
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IDENTIFICANDO A CIDADE: AS BOAS PRÁTICAS MUNICIPAIS COMO GÊ-
NESE DO PODER LOCAL A PARTIR DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Guilherme Estima Giacobbo1 
Diogo Frantz2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A figura do Município teve um salto de importância na seara político-ad-

ministrativa nacional com o advento da Constituição de 1988. Na condição 
de pessoa jurídica de Direito Público, o ente municipal foi dotado de prerro-
gativas análogas às das demais entidades federadas, conforme se depreende 
da leitura do caput do art. 18 da Lei Maior que lhe assegura autonomia.

Tal autonomia corresponde a uma gama de competências, ou conjunto 
de atribuições, em que é facultado ao Município atuar de maneira livre para 
melhor atender as necessidades do espaço local, sempre observando o re-
ferencial constitucional (tanto estadual quanto federal). Por autonomia en-
tendemos ser a capacidade de edição de normas jurídicas, prerrogativa para 
elaborar o seu próprio Direito segundo as peculiaridades e necessidades de 
cada ente, e ainda, suplementar a legislação federal e estadual nos casos de 
lacuna.

A Carta Magna de 1988, aliás, foi um marco para as políticas públicas no 
Brasil. Houve uma ruptura profunda de um período que ficou caracterizado 
pela centralização de poder, o mérito e a tecnicidade. As novas políticas fo-
ram fundamentadas em princípios que alteraram a maneira como o Estado 
passaria a desempenhar o seu papel. A descentralização, a universalização 
e a participação social foram algumas inovações que ajudaram a romper o 
status quo vigente.

O princípio da descentralização política, administrativa e financeira – tal-
vez o mais importante entre as novidades do texto constitucional – trouxe 
um alento: a esperança de que a aproximação entre o poder decisório e os

1 Mestrando em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Participante do 
grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas.  Especialista em Direito Público pela 
Universidade Anhanguera - UNIDERP.  Bacharel em Direito pela Universidade federal do 
Rio Grande – FURG. Servidor Público Federal na Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. Endereço: Rua Itaqui, 223. Cassino, Rio Grande – RS. Tel: (53) 8110 7002  E-mail: gui-
lhermegiacobbo@gmail.com
2 Professor de Direito na UNISC e Advogado. Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas 
de Inclusão Social na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, - Bacharel em Direito 
pela Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC - Linha de Pesquisa Gestão Local e Políticas 
Públicas - coordenado pelo Profº Drº  Ricardo Hermany do Programa de Pós Graduação em 
Direito Mestrado/Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC - Santa Cruz do 
Sul - RS.  E-mail: diogo@piresefrantz.com.br
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cidadãos resultaria, de fato, em uma apropriação dos espaços autênticos de 
participação local e de gestão pública, não se concretizando até o momento.

É através do poder local que o município pode encontrar forças e meios 
para enfrentar, senão todos, ao menos, boa parte dos problemas que atin-
gem o espaço local. Boas práticas municipais comprometidas com o bem-es-
tar da população, através de uma administração transparente e voltada para 
o desenvolvimento humano, a busca continua pela melhoria dos serviços 
bem como o aproveitamento racional dos recursos podem ser catalisadas 
significativamente se tiverem o envolvimento dos atores sociais.

Mais do que elencar algumas boas práticas municipais, objetivamos de-
monstrar neste artigo que o sucesso para a implementação de qualquer 
política pública passa por um profundo conhecimento da cidade. Somente 
através de um diagnóstico profundo dos problemas, das características es-
senciais do município, das potencialidades regionais, da vocação produtiva e 
da espécie de recursos (naturais e humanos) disponíveis é que será possível 
formular práticas e ações voltadas ao melhor aproveitamento da força do es-
paço local integrado. 

1. O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NO FEDERALISMO BRASILEIRO
O federalismo é um sistema político (uma forma de Estado) em que orga-

nizações políticas ou grupos se unem para formar uma organização de maior 
amplitude como, por exemplo, um Estado Central. No sistema federalista, os 
estados que o integram mantém a autonomia, distribuindo-se e exercendo o 
poder político numa determinada sociedade, resultando, tal fato, da neces-
sidade de preservação da diversidade de cultural, das diferentes origens his-
tóricas e das tradições políticas de cada Estado-Membro. Assim, como salien-
tam Hermany e Franz, é a Constituição Federal a responsável pela garantia da 
autonomia local, bem como pela forma de cooperação política para divisão 
de poder (2012, p. 197).

Entre as inúmeras justificações da escolha do federalismo, a doutrina elen-
ca alguns pontos fundamentais, conforme cita Baracho (1996, pp. 43, 44): fa-
cilita a proteção das minorias; aplica o princípio da subsidiariedade; é um 
meio de proteção da liberdade e encoraja e reforça a democracia, ensejando 
a participação democrática e a aplicação do princípio da subsidiariedade . 

Ainda com relação ao princípio da subsidiariedade3, a doutrina ressalta 

3 O princípio da subsidiariedade pode ser entendido como o modo em que as entida-
des públicas superiores (Estado e União), em termos de competências, devem prevalecer 
sobre os Municípios, e isto somente quando estes, a seu critério, não estiverem aptos a 
executá-las de modo eficiente. Os Municípios passam a ser reconhecidos no ordenamento 
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que este  concretiza-se no município, como uma forma de democracia local, 
e que  

[...] assume dupla dimensão, servindo de parâmetro para a concretização da 
noção de interesse local, essencial para a definição das atribuições municipais, 
mas, fundamentalmente, para o estabelecimento de uma nova relação entre o 
Estado, representado pela esfera local, e a sociedade (HERMANY, 2007, p. 27).

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
o ente municipal obteve uma considerável ampliação de sua autonomia po-
lítica, administrativa e financeira rompendo uma lógica centralizadora de 
ordenamentos constitucionais outrora vigentes.  Além de figurar como en-
tidade político-administrativa de destaque no sistema federativo nacional, 
consubstanciado pela leitura dos artigos. 1º, que estabelece que a República 
Federativa do Brasil é formada pela “união indissolúvel dos Estados e Muni-
cípios e do Distrito Federal [...]”, e artigo 18 que aduz que a “organização po-
lítico-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição”.

Ainda, o município adquiriu competência exclusiva para a elaboração da 
sua Lei Orgânica, evidência indelével de sua capacidade de auto-organização 
e de seu novo papel no contexto nacional.

O município, a partir deste momento de acréscimo de competências4, tor-
na-se elemento chave na criação de uma nova lógica político-administrativa 
que enseja uma descentralização dos assuntos de interesse local, tornando-o 
protagonista (e não espectador) dos novos rumos das políticas públicas, e, 
principalmente, facultando ao poder local e a democracia participativa deci-
dir sobre as matérias afeitas ao seu contexto espacial.

Quanto a essa nova carga de autonomia conferida aos municípios, corro-
bora Bonavides (1996, p. 314):

jurídico, como uma forma de democracia local, e sendo os principais e mais capazes agen-
tes do desenvolvimento social. Como máxima da idéia deste princípio, Baracho (1996, p. 
52) diz que “não deve se transferir a uma sociedade maior, aquilo que pode ser realizado 
por uma sociedade menor.”
4 Constituição Federal, Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
[...].
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[...] não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea 
onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracteri-
zação política e jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da defi-
nição constitucional do novo modelo implantado no País com a Carta de 1988.

Essa nova face da autonomia municipal afigura-se como um tripé, basea-
da na capacidade de o ente se autogovernar, autoadministrar e se auto-orga-
nizar (normatização própria no que condiz a sua lei orgânica, plano diretor, 
assuntos de interesse local e de forma suplementar a legislação federal e es-
tadual, desde que não se contraditem). Quanto a isso, leciona Alexandre de 
Moraes (2005, p. 253) que dessa forma: 

[...] o município auto-organiza-se através de sua Lei Orgânica Municipal e, pos-
teriormente, por meio da edição de leis municipais; autogoverna-se mediante 
a eleição direta de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores, sem qualquer in-
gerência dos Governos Federal e Estadual; e, finalmente, autoadministra-se, 
no exercício de suas competências administrativas, tributárias e legislativas, 
diretamente conferidas pela Constituição Federal.

Entretanto, apesar dessa nova gama de atribuições herdada pelo ente 
municipal com a CF, os problemas crônicos de hoje restam iguais aos de on-
tem. A centralização de recursos, imposta pelos governos superiores (sob a 
justificativa de insuficiência de capacidade técnica de nível local para aplica-
ção dos recursos), inviabilizam uma ação incisiva do poder público local nas 
ações de combate aos problemas históricos diversos (saneamento básico, 
educação de nível fundamental, saúde familiar, etc.), limitando o município, 
em muitos casos, a meras atividades de ornamentação de ruas, construção 
de praças e recolhimento de lixo.

O município se vê prensado entre as gritantes necessidades da comuni-
dade local e os problemas de toda ordem e a inoperância dos escalões supe-
riores, contendo de maneira paliativa as pressões do meio sem os recursos 
necessários para tal. Acrescenta Dowbor (1995) que “na prática, a adminis-
tração local se vê na linha de frente das pressões, mas no último escalão do 
acesso aos recursos”. O economista (DOWBOR, 1995) acrescenta ainda, quan-
to à centralização das estruturas político-administrativas, que os municípios:

[...] situam-se na linha de frente dos problemas, mas no último escalão da 
administração pública. O deslocamento generalizado dos problemas para a 
esfera local, enquanto as estruturas político-administrativas continuam cen-
tralizadas, criou um tipo de impotência institucional que dificulta dramatica-
mente qualquer modernização de gestão local, enquanto favorece o tradicio-
nal caciquismo articulado com relações fisiológicas nos escalões superiores.
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Diante dessa problemática criada entre demasiadas obrigações e escas-
sos meios para solucionar, cria-se a necessidade de fomentar novos modos 
de transformação do espaço local. A globalização alterou profundamente 
as relações sociais no Estado Brasileiro, que conta hoje com uma população 
majoritariamente urbana (na base de 80%). No entanto, nossa mentalidade 
ainda remonta ao século passado, estamos condicionados a pensar que as 
maneiras de organização da nossa vida cotidiana devem ser moldadas por 
uma esfera superior, esperamos que a solução dos problemas regionais se-
jam sanados por uma instância mais centralizada de poder. 

Além dessa visão estatizante que estamos imbuídos, essa letargia tem 
como um dos principais motivos o pensamento liberal, típico no modelo 
econômico capitalista, onde nos abstemos de interagir e decidir por conta 
própria quanto ao tipo de lugar que queremos em virtude da crença de que 
o mercado, através da livre iniciativa, automaticamente se regulará e chegará 
a um mundo melhor.

De fato, as instâncias superiores precisam auxiliar na implementação de 
políticas públicas aptas a mitigar os problemas de toda ordem enfrentadas 
cotidianamente no espaço local, no entanto, a iniciativa e a gênese das ações 
devem ser eminentemente locais. No capítulo seguinte abordaremos a im-
portância da formação de uma cultura democrática de base, onde as deci-
sões são tomadas nas menores instâncias de poder configurando-se numa 
gestão participativa do espaço local, descentralizada.

2. EMPODERAMENTO SOCIAL NO ESPAÇO LOCAL: EM BUSCA
DE UMA GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA

O município surge, após duas décadas da sua transformação jurídico-con-
ceitual, como centro de incisiva transformação política, de forma bem mais 
abrangente e aparecendo como protagonista no eixo decisional de diversas 
políticas públicas. Não se espera que a instância local de organização política 
venha a tomar definitivamente o lugar das formas de gestão que necessa-
riamente tem de ser encaminhadas às instâncias superiores (níveis federal e 
mundial), entretanto, a gestão local baseada em laços comunitários de orga-
nização podem viabilizar a construção de uma sociedade habilitada a pro-
mover a demanda de transformações necessárias em todas as áreas.

Complementa Dowbor (1994):

Não que as iniciativas locais sejam suficientes. No entanto, sem sólidas estru-
turas locais participativas e democratizadas, não há financiamentos externos 
ou de instituições centrais que produzam resultados. De certa forma, a cidade 
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está recuperando gradualmente um espaço de decisão direta sobre a “polis”, 
recuperando a dimensão mais expressiva da política e da democracia.

Diante da imensidão da aldeia global, não são apenas as inovações tecno-
lógicas, a facilidade de comunicação e as franquias multinacionais que com-
põe esse novo contexto mundial. Os problemas deste novo e urbanizado 
Brasil também adquiriram dimensões globais. Poder-se-ia pensar com isto, 
que a solução para estes problemas estariam adstritos às esferas superiores 
de poder e, de fato, uma boa parte o é. Contudo, olvidamos o fato de que 
boa parte dos problemas vividos pela população depende precipuamente 
de iniciativas locais tais como: programas familiares de assistência a saúde, 
construção e incremento da qualidade da educação básica, planejamento 
e zoneamento urbano, saneamento básico e diversidade cultural para citar 
alguns.

O poder local assenta-se, destarte, na máxima de que quanto mais longe 
forem decididos os rumos de uma sociedade, tão distante será a satisfação de 
suas necessidades. Corrobora Dowbor (1994) “[...] a dramática centralização 
do poder político e econômico 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”. 

Os modos de intervenção democrática do cidadão sobre as metamorfoses 
sociais e políticas residiam basicamente em duas fontes: uma político-parti-
dária, quase hegemônica, e outra em escala reduzida – a sindical-trabalhista. 
Muito pouco se tem notícia ainda da terceira força democrática, qual seja, 
o espaço local, que deposita na organização comunitária e na participação 
ativa do cidadão o eixo central de decisão dos rumos do município.

Em outras partes do mundo (Suécia, Japão e EUA são exemplos concre-
tos) o poder local é uma realidade, o repasse de investimento aos municípios 
ultrapassa 50% da arrecadação (situação diversa a do Brasil) e os cidadãos 
participam ativamente dos rumos do bairro, comunidade e de seu municí-
pio, relegando aos poderes hierárquicos somente as macro decisões. Dow-
bor (1994) acrescenta que o espaço local “permite uma democratização das 
decisões na medida em que o cidadão pode intervir com muito mais clareza 
e facilidade em assuntos da própria vizinhança e dos quais tem conhecimen-
to direto”.

No Brasil, apesar de ainda caminhar timidamente, o poder local5 (ainda 
que apoiada por outras instâncias) figura como importante complemento 

5 A Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local surgiu de um projeto criado pelo “Ins-
tituto Cidadania” e com o apoio do “Instituto Polis” cujo objetivo foi criar  uma avaliação de expe-
riências e iniciativas de desenvolvimento local, catalogando iniciativas que possam corrobo-
rar e dinamizar o que existe hoje, fomentando os potenciais existentes, identificando gargalos 
e mobilizando os recursos subutilizados, mitigando os entraves ao desenvolvimento local
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das tentativas de políticas de equalização que o Estado necessita viabilizar. 
Estuda-se a implantação de uma Política Nacional de Apoio ao Desenvol-
vimento Local , cujo objetivo seria o de criar um viés orientador de imple-
mentação de políticas de fomento ao desenvolvimento nacional a partir do 
espaço local a ser assumida pela União, pelos Estados e pelos Municípios, 
eximindo-se de qualquer caráter centralizador e da criação de novas estru-
turas burocráticas.  

O empoderamento social do espaço local é um processo de avanço con-
tínuo que demanda conscientização por parte da sociedade quanto à neces-
sidade de participar ativamente das decisões que lhe são afetas, bem como 
ações coordenadas do poder público, de todas as instâncias, para criação de 
meios efetivos de interação entre sociedade e poder público. Empoderar é o 
processo pelo qual indivíduos, organizações e comunidades angariam recur-
sos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação 
e decisão. Nesse sentido, equivale aos sujeitos terem poder de decisão nos 
temas que afetam suas vidas, criando um contexto de gestão pública com-
partilhada.

É necessária então uma “ampliação da sociedade na construção e no pos-
terior controle das decisões públicas, sem se afastar dos princípios constitu-
cionais, caracterizando, com isso, uma apropriação do espaço público estatal 
pela sociedade” (HERMANY, 2007, p. 15).

A cidadania é mais do que o conjunto de direitos e deveres de um deter-
minado indivíduo perante a sociedade em que vive. É mais do que exercer os 
seus direitos políticos a cada dois anos para escolher os seus representantes 
e abdicar, daí por diante, de quaisquer outras incumbências olvidando que 
é parte integrante do espaço onde vive. O espaço local é o lócus ideal para a 
recuperação da cidadania esquecida em tempos de globalização e da atomi-
zação da sociedade por ela promovida.

É da sociedade, das comunidades, dos pequenos grupos de trabalhadores 
e das associações de bairros, entre outras, a incumbência de organizar-se num 
processo de aglutinação e amadurecimento de idéias e decisões sobre rumos 
da cidade, contudo, cabe ao poder público subsidiar minimamente os meios 
necessários para efetivação da participação popular. Pontua Ladislau Dowbor 
(1994), quanto à necessidade de horizontalização da democracia local: 

Esta rearticulação passa por uma redefinição da cidadania, e em particular por 
uma redefinição das instituições para que os espaços participativos coincidam 
com as instâncias de decisões significativas. As hierarquizações tradicionais dos 
espaços já são insuficientes, ou inadequadas, precisamos de muito mais demo-
cracia, de uma visão mais horizontal e interconectada da estrutura social.
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É a partir dessa reordenação dos espaços de participação popular, de in-
clusão do cidadão na esfera decisória, é que se procura rearticular a socieda-
de já tão individualizada pelo globalismo localizado. O ser humano sempre 
viveu em comunidade, falta reassumir sua posição de protagonista e assu-
mir-se como parte do local em que vive e co-responsável pelos rumos que o 
seu município seguirá na lógica da gestão pública compartilhada (por todos 
os atores sociais). É a partir desta gestão integrada e principalmente baseado 
em uma pesquisa profunda sobre as características e potencialidades do es-
paço local que se cria um terreno fértil para o surgimento e implementação 
das boas práticas municipais – ações que visam gerar eficiência na gestão 
envolvendo a administração pública e ampliar o desenvolvimento humano 
do espaço local.

3. A IDENTIFICAÇÃO DAS PONTENCIALIDADES REGIONAIS COMO
PROPULSOR DAS BOAS PRÁTICAS MUNICIPAIS

Não basta para um município, contudo, boas ideias e empenho política para 
garantir a resolução de problemas clássicos, assim como não basta a democra-
tização dos espaços locais e a efetiva participação popular. Não há dúvidas de 
que a gestão pública compartilhada cria o melhor cenário para implementação 
de políticas públicas voltadas a quem mais necessita e conhece o próprio espa-
ço: o cidadão.

Essa mobilização, entretanto, torna-se inócua, muitas vezes, se desacompa-
nhada das ferramentas apropriadas e a melhor delas, talvez, seja o profundo co-
nhecimento de todos os aspectos regionais do município, incluindo um levan-
tamento incisivo dos problemas, potencialidades, características geográficas, 
recursos naturais disponíveis, vocação agroindustrial e comercial bem como do 
perfil da população que o compõe. Dowbor (1994) complementa que “a sólida 
organização do conhecimento da comunidade sobre si mesmo pode ser uma 
alavanca poderosa para o desenvolvimento, e uma das mais subestimadas”.

É possível, contudo, enumerar algumas ações genéricas que podem ser fa-
cilmente adotadas pelas administrações municipais no sentido de fomentar a 
participação local e viabilizar o aproveitamento racional das potencialidades 
regionais. Dowbor em sua obra “Governabilidade e descentralização” enumera 
alguns pontos chave que podem ser catalisados pela democracia participati-
va no sentido de promover o desenvolvimento regional com enfoque huma-
nista, promovendo o crescimento sustentável, envolvendo o poder público e 
principalmente a iniciativa privada que ainda age como ser alheio à localidade 
onde está fixada. Destacamos aqui alguns pontos a partir daqueles enfoques 
que consideramos de alta relevância, adaptando-os conforme consideramos 
oportuno:
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 I. Viabilizar o princípio da descentralização e incentivador da adminis-
tração regional

Parte-se do princípio que o governo central deve ficar adstrito às decisões 
de alto impacto como questões macroeconômicas, inovação e tecnologia, 
política tributaria, rede nacional de infraestrutura (portos, rodovias, ferro-
vias), política monetária, política de exportação e deixando as minúcias buro-
cráticas e os inúmeros pedidos locais ao encargo das instâncias menores. Por 
outro lado, as administrações locais devem abdicar de concentrar-se apenas 
em atividades típicas como serviços básicos (limpeza urbana, ornamentação 
de vias e praças, pavimentação de ruas) e protagonizar políticas de médio e 
longo prazos, incentivando a participação dos atores locais na criação con-
junta de objetivos comuns.

II. Organização dos atores sociais – Poder Local
A romântica ideia de completude da democracia representativa não con-

diz há muito com a realidade. As câmaras de vereadores representam, quan-
do muito, alguns nichos do espaço local, mas são incapazes de representar 
toda a gama de interesses complexos de uma sociedade heterogênea, globa-
lizada e com diferentes necessidades. Cabe ao poder público local, segundo 
Dowbor (1994):

[...] criar foros de elaboração de consensos em torno dos problemas chave do 
desenvolvimento, incluindo nestes foros representações das empresas, dos 
sindicatos, das organizações comunitárias, das organizações não governa-
mentais, das instituições de pesquisa, dos diversos níveis de administração 
pública presentes no município, de forma a assegurar que a gestão se torne 
mais participativa.

Como os sujeitos que desejam tornarem-se empoderados muitas vezes 
estão em desvantagem, dificilmente obterão os referidos recursos esponta-
neamente, logo, intervenções do próprio poder público, além de indivíduos 
e organizações são necessárias mediante ações estratégicas coordenadas a 
fim de garantir sua obtenção.
 
III. Primazia da Inovação tecnológica

Neste início de século poucas coisas estão mais em voga do que a cha-
mada inovação tecnológica. Boa parte das prefeituras, aproveitando a explo-
são digital e a facilidade de acesso aos recursos tecnológicos advindos com 
a globalização, estão criando secretarias exclusivas para tratar de inovação 
tecnológica, cujos objetivos são estimular a realização e divulgação de pes-
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quisas científicas e tecnológicas, promover e coordenar programas especiais 
e de fomento e de atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas prio-
ritárias. Outro ponto importante desta revolução digital é a possibilidade de 
identificação georreferenciada de áreas de risco, expansão da mancha urba-
na e zoneamento ambiental referentes a cidade. 
 
IV. Prioridade dos pontos críticos de ação

O município deve concentrar esforços, através da criação de forças-tarefa 
e grupos de trabalho transitórios que possibilitem a mobilização dos atores 
sociais (associações comunitárias, ONG´s, sindicatos) em torno de um obje-
tivo comum, seja para combater problemas crônicos (recomposição de área 
ambiental degradada, despoluição de um rio, contratação de médicos para 
atendimento em unidade básica de saúde de determinado bairro, melhoria 
da logística de escoamento dos produtos agrícolas produzidos no município 
eliminando atravessadores), além de suas atividades de rotina na gestão dos 
serviços básicos.

 
V.  Identificação e aproveitamento dos recursos subutilizados:

Outra razão importante para a identificação completa das potencialida-
des do município é a possibilidade de aproveitamento integral de recursos 
que via de regra são subutilizados. Isso inclui um estudo completo sobre as 
atividades produtivas e econômicas que movimentam a economia local, os 
sistemas de infraestrutura e logística, escoamento de produção, recursos hu-
manos disponíveis no setor público e privado, entre outros. Poucos municí-
pios agrícolas preocupam-se em agregar valor ao produto através de benefi-
ciamento, o Brasil continua fornecedor primário de matéria prima. A criação 
de redes cooperativas e incubadoras de empresas6 é uma alternativa viável 
que permitem a valorização do produto local e fortalecimento da rede co-
mercial regional.
 
VI.  Superação da dicotomia público/privado e sincronização intergo-
vernamental

Após uma década de 90 dominada pelo neoliberalismo e marcada pelo 
debate entre estatização e privatização é passada a hora de superarmos essa 
dicotomia. O novo cenário político e econômico envolve múltiplos fatores e 

6 Uma incubadora de empresas é um projeto ou uma empresa (ou através do poder pú-
blico) que tem como objetivo a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas, 
apoiando-as nas primeiras etapas de sua vidas. A incubação de empresas tem um papel 
importante no ecossistema socioeconômico de uma região. Em vários países, programas 
de incubação são fomentados pelo poder público como parte de planos de desenvolvi-
mento econômico.
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exige inovação, flexibilização e criatividade, fatores necessários para se criar 
um ambiente sinérgico. Parcerias-público privadas e participação do terceiro-
-setor7 devem estar presente em qualquer administração municipal que alme-
je superar as dificuldades financeiras impostas pelo pacto federativo.

Outra fator relevante é a sincronização entre as ações dos diferentes ór-
gãos intergovernamentais. Apenas a título elucidativo, não raras vezes de-
paramo-nos com obras de pavimentação executadas pelo município em de-
terminados logradouros, cuja obra, ao ser concluída, é desmanchada pela 
empresa de tratamento de água para troca de tubulação, exigindo nova in-
jeção de recursos do já escasso orçamento municipal e trazendo transtornos 
aos moradores do bairro. Obviamente ambas as obras estavam planejadas 
em suas respectivas instâncias de atuação, mas essa informação não foi com-
partilhada e sincronizada com os demais órgãos. Em tempos de extrema 
facilidade comunicativa, inserto num mundo digital, a facilidade de comu-
nicação e acesso à informação é plena e não demanda grandes investimen-
tos, mas, sobretudo, planejamento integrado e gestão intergovernamental 
plena. Pequenas ações como a divulgação em sítio eletrônico do calendário 
de execução de obras do município, reuniões sazonais de apresentação do 
plano de ações entre todas as instâncias governamentais existentes no muni-
cípio são iniciativas simples que geram economia de recursos e aperfeiçoam 
resultados. 
 
VII.  Capacitação dos entes coletivos e otimização da informação e da 
comunicação institucional

As mídias, a educação formal, a cultura e as múltiplas possibilidades de 
acesso ao conhecimento têm papel fundamental no resgate e na reinven-
ção da democracia participativa. A informação pode ser apreendida sob dois 
vieses distintos, mas complementares. O primeiro refere-se a possibilidade 
da utilização dos meio digitais como meio de educação formal, em tempos 
de explosão das formas de educação a distância (EAD), este é um recurso 
que pode permitir uma capacitação de diferentes grupos sobre infindáveis 
temas. Não é difícil imaginar um curso EAD em uma associação rural para 
agricultores sobre manejo de solo, ou um curso de formação política e parti-
cipação democrática para associações de moradores por exemplo. 

O outro viés refere-se a comunicação institucional, ferramenta ainda me-
nosprezada pela maioria dos municípios e que pode facultar aos entes cole-
tivos um acesso mais célere aos planos de ações desenvolvidos pelo muni-

7 O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais 
(fundos comunitários, ONG´s, entidades beneficentes) que tem como objetivo auxiliar e 
exercer atividades de utilidade pública.
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cípio, ampliando ao debate e possibilitando uma participação mais incisiva 
dos atores sociais nas questões atinentes ao espaço local. Não há que se falar 
em democracia participativa sem um amplo acesso a educação e a informação.
 
VIII.  Nortear as ações para o desenvolvimento humano e sustentável 

Podemos conceituar o desenvolvimento sustentável como sendo o de-
senvolvimento social, econômico e cultural, que atende às demandas do pre-
sente sem comprometer as necessidades do futuro, ou seja, desenvolvimen-
to sem comprometimento dos ecossistemas ou, ainda, desenvolvimento que 
atende da melhor forma possível as necessidades atuais e futuras do homem, 
sem afetar o meio ambiente e a diversidade ecológica.

Uma sociedade sustentável é a que busca mudanças e transformações 
que satisfaçam as verdadeiras vocações e necessidades dos seres humanos, 
e isso vale para o município, que o espaço onde as ações humanas e o desen-
volvimento econômico ocorrem.

Não é mais possível que se continue a pensar o crescimento apenas do 
ponto de vista econômico, não é raro observarmos municípios prosperando 
economicamente (com um vasto cultivo de soja, ou servindo de sede para 
vultuosas industrias automobilísticas) e simultaneamente ver sua população 
padecer com estagnação social e baixíssimos índices de qualidade de vida. 
Crescimento econômico sem distribuição de riquezas e sem atenção a pre-
servação dos recursos naturais não reflete em desenvolvimento humano. Na 
palavras do autor:

Não é mais possível resumir o desenvolvimento a fatores econômicos e tec-
nológicos, ficando as empresas livres de fazerem o que bem entendem, espe-
rando-se que o interesse humano seja contemplado por ações compensató-
rias da administração publica, com recolha do lixo, policiamento repressivo, 
assistência social e ações ambientais corretivas. A organização das parcerias 
sociais na gestão do nosso desenvolvimento implica justamente que todos os 
atores sociais busquem na gestão compartilhada, e desde o início das ações, 
o objetivo humano maior.

O eixo central de uma administração deve estar pautado na qualidade de 
vida, na dignidade humana e no respeito aos limites dos seus recursos natu-
rais. Ter um PIB maior não reflete desenvolvimento humano, há de se pensar 
no bem-estar do cidadão, alinhado aos preceitos constitucionais e não olvi-
dando de preservar o ambiente para as presentes e futuras gerações.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se teve aqui o condão de predefinir as melhores práticas municipais 
em um determinado espaço, nem enumerar taxativamente aquelas mais 
adequadas de acordo com as particularidades de cada região. Não há uma 
fórmula standard para implementação de medidas que resultem nas boas 
práticas municipais, ao contrário, é através da confluência de ideias e da par-
ticipação mútua do corpo coletivo, num ambiente de processos democrá-
ticos legítimos que se cria um espaço ideal para a inovação das técnicas de 
gestão, soluções criativas e sustentáveis que visem a solução de problemas 
de toda ordem – construção de escola de educação fundamental, melhor lo-
calização do posto de saúde, instalação de usina de reciclagem e composta-
gem de resíduos sólidos, cooperativa de produtos agrícolas visando eliminar 
atravessadores, diversificação de culturas a fim de evitar limbos de produção 
sazonal (como ocorre na monocultura).

O que se procurou demonstrar neste trabalho foi que o ponto de par-
tida para criação e implementação de qualquer política pública que vise a 
melhoria do município e o desenvolvimento humano (não só o crescimento 
econômico), além da participação local através do empoderamento social, é 
necessidade de uma visão ampla e profunda de todos os aspectos do municí-
pio, uma espécie de raio-x das particularidades, potencialidades e problemas 
da região.

A gestão pública compartilhada precisa se calcar em critérios científicos, 
através de uma profunda investigação sobre todas as questões inerentes 
aquele espaço: qual o tipo de solo existente? É possível utilizar o material mi-
neral existente para a pavimentação de ruas? Quais as melhores alternativas 
para diversificação das culturas? Há uma rede de cooperação para a distri-
buição dos produtos agrícolas do espaço local? As licitações para merenda 
escolar valorizam a produção de hortifrutigranjeiros regional? A expansão da 
urbanização está seguindo o plano diretor? Os recursos humanos estão sen-
do aproveitados na sua totalidade? Há funcionários de carreira do município 
cedidos para órgãos de outras instâncias?

Todas essas questões são apenas parte de uma ampla investigação que 
se deve ter em mãos para, a partir daí, alicerçado nos incipientes pilares da 
democracia participativa, planejar e discutir as melhores alternativas para 
um município. A sociedade figura como cooriginária da criação de normas e 
políticas públicas na medida em que as produz junto com o poder público e 
ao mesmo tempo é o destinatário delas.
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PODER LOCAL, SUBSIDIARIEDADE E COMUNITARISMO RESPONSIVO: 
UMA INTERFACE NECESSÁRIA A PRÁTICA DA COOPERAÇÃO

Marli Marlene Moraes da Costa1

Rosane Teresinha Carvalho Porto2 

NOTAS INTRODUTÓRIAS

Em face as transformações socioeconômicas e políticas no espaço públi-
co, melhor dizendo no Brasil externado nos últimos meses pelos manifes-
tos populares nas ruas, pedindo saúde e a educação é fundamental que os 
municípios consigam mais autonomia econômica, para gerirem melhor as 
necessidades dos seus cidadãos. Não é novidade ao leitor, que a proximidade 
do município com o cidadão para a implementação e efetivação de políticas 
públicas locais é um caminho positivo que precisa de aporte e ser explorado 
cada vez mais pelos gestores públicos.

Dentro desse contexto é que se rememora o papel de se aplicar o prin-
cípio da subsidiariedade nas comunidades para que realmente os cidadãos 
possam sentir-se vistos pelos seus governantes, bem como consigam par-
ticipar no processo eletivo daquilo que consideram prioridades para a sua 
realidade. Por outro lado, é de conhecimento o perigo que pode-se gerar 

1Pós-Doutora em Direito pela Universidade de Burgos - Espanha,com bolsa CAPES Douto-
ra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Professora da Graduação 
e do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da UNISC. Coordena-
dora do Grupo de Estudos Direito, Cidadania e Políticas Públicas na mesma Universidade. 
Especialista em Direito Privado. Professora do Curso de Direito da FEMA. Psicóloga com 
Especialização em Terapia Familiar. Autora de livros e artigos em revistas especializadas.
2 Doutoranda em Direito pela UNISC. Mestre em Direito, área de concentração: Políticas 
Públicas de Inclusão Social e Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul UNISC. Policial Militar. Professora de Direito da Infância e da 
Juventude, na UNISC. Coordenou em 2010/2011 o Projeto de Extensão financiado pelo 
PAPEDS: O brincar e a construção da cidadania das crianças . e o  projeto de Extensão 
financiado pelo PAPEDS 2012 : O DIREITO VAI A ESCOLA: CONSUMO X EDUCAÇÃO PARA CI-
DADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
Estuda temáticas voltadas a Segurança Pública, criança e adolescente, criminologia, gêne-
ro e Justiça Restaurativa. Integrante do Grupo Direito, Cidadania e Políticas Públicas coor-
denado pela Professora Pós-Doutora Marli Marlene Moraes da Costa. Professora convidada 
do Pós em Segurança Pública/UNISC-2011. Professora convidada do Curso de Capacitação 
da Guarda Municipal - FADISMA. Professora convidada do Pós em Mediação de conflitos e 
Justiça Restaurativa da IMED/Passo Fundo, 2012-2013. Concluiu em maio/2013 o CURSO 
DE CAPACITAÇÃO DE CONCILIADORES, promovido pela Escola Superior da Magistratura. 
AJURIS. CONCILIADORA lotada no Núcleo de Conciliação e Mediação em Santa Cruz do 
Sul. Possui Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e de Construção de 
Paz- AJURIS.
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no poder local, com a formação de oligarquias locais, mas cabe ao cidadão 
fiscalizar, participando politicamente e, principalmente exercer a política da 
cooperação dialogal com o outro. Em outras palavras, exercitar a habilidade 
de escutar e conversar também pelo coletivo, refutando àquele “eu que não 
coopera ”3.

O presente artigo, em uma breve abordagem, pontuará a importância da 
subsidiariedade  e do poder local na comunidade frente à elaboração de po-
líticas públicas alicerçadas em decisões democráticas, pautadas no consenso 
e na política de cooperação de todos os atores sociais e políticos.

Num primeiro momento irá tratar dos aportes teóricos dos aspectos con-
ceituais da subsidiariedade. A importância desse tema reforça a necessidade 
de se encontrar caminhos, diminuir trajetos na diluição e gestão de recursos 
públicos. Em outras palavras, mais autonomia econômica aos municípios e 
possibilidades de se potencializar nos cidadãos a autonomia financeira, indi-
vidual e o empoderamento.

Ver-se-á, num segundo momento a relação da subsidiariedade com o co-
munitarismo responsivo de Amitai Etzioni, principal formulador e articulador 
dessa teoria sistemática e comunitária em torno do preceito que as comu-
nidades são indispensáveis a boa sociedade, caracterizado pelo equilíbrio 
entre o Estado, a comunidade e o mercado. E por fim, em meio a tudo isso a 
necessária habilidade de se desenvolver a prática da cooperação para o for-
talecimento das comunidades.

1. APORTES TEÓRICOS DA SUBSIDIARIEDADE 

O princípio da subsidiariedade, numa abordagem constitucional, pode as-
sumir diferentes raízes teóricas e inúmeras aplicações práticas, especialmen-
te em face da sua indeterminação de sentido. No plano comunitário serve de 
mote no relacionamento entre as diferentes esferas de poder, priorizando a 
atuação dos poderes nacionais em relação aos órgãos da comunidade eu-
ropéia. Nessa dimensão a competência nacional é a regra, ao passo que a 
comunitária é a exceção.        

Além disso, a aplicação da subsidiariedade deve ser feita de forma articu-
lada com outros princípios que servem como fatores de (re)organização da 
competências locais. Isso porque a aplicação desconectada da subsidiarieda-
de pode contribuir para pretensões das oligarquias locais, capazes de coop-
tar os atores sociopolíticos que transitam na esfera local. Por conta disso, se 

3 INGLEHART, Ronald; WEZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e democracia: a 
sequência do desenvolvimento humano. Tradução de Hilda Maria Lemos Pantoja Coelho. 
São Paulo: Francis, 2009,



Comissão de Assuntos MunicipaisOs Grandes Temas do Municipalismo 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 57

reconhece em virtude das inúmeras demandas locais, que a solução de pro-
blemas estão ao alcance do cidadão ou próximo a ele; com isso facilitando a 
implementação e a efetivação das políticas públicas no município.

Sendo assim, a correta aplicabilidade do princípio da subsidiariedade foca 
para um poder local relacional, em que se valorize o município, enquanto es-
paço estruturante mais próximo do cidadão, que não prescinda da necessá-
ria articulação dos princípios constitucionais referenciais que servem como 
freio institucional para o advento de objetivos oligárquicos4. 

Registre-se que a atuação dos órgãos gerais não pode significar o contro-
le indevido sobre os Municípios, pois a ideia de descentralização pressupõe 
o exercício autônomo das competências institucionais. Considera-se ainda 
que, a subsidiariedade vincula-se à descentralização, sendo a utilização inde-
vida de instrumentos de controle própria das estratégias de desconcentra-
ção, incompatíveis, por sua vez, com o princípio em comento. Por outro lado, 
na desconcentração, o poder central exerce pleno controle sobre as estru-
turas locais, pois está ausente o requisito da autonomia, o que é totalmente 
contrário a uma abordagem de valorização efetiva do poder local5.

Então primeiramente, interessa aqui circunscrever as considerações con-
ceituais acerca do princípio da subsidiariedade, dada a sua importância para 
o cidadão comunitário no município. Para a compreensão da relação do prin-
cípio da subsidiariedade com a ampliação de competências do município, 
primeiramente coube a observação da elaboração de algumas definições, 
partindo da origem da palavra subsidiariedade delineada por Martin6. 

Existem várias construções conceituais para o termo, mas o que merece 
destaque, devido ao tema proposto, é a que se funda na idéia de uma socie-
dade não construída pelo Estado, mas construída por um conjunto de as-
sociações que se relacionam entre si: à medida que os vários grupos se vão 
constituindo na sociedade, com autonomia, podem estabelecer-se entre eles 
relações de subsidiariedade7. 

Muito embora o princípio da subsidiariedade não seja cotejado de ma-
neira  explícita na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
há quem reconheça o seu acolhimento no ordenamento jurídico brasileiro, 
especialmente em relação aos critérios de repartição de competências, que 

4 HERMANY, Ricardo, et. al., A subsidiariedade Administrativa interna e o poder local na 
perspectiva constitucional In: MORAES, da Costa. Marli Marlene, LEAL, Monia Clarissa Hen-
nig (Org.), Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2012. p. 281-306.
5 HERMANY, Ricardo, et. al. Op. Cit., 2012. P. 281-306.
6 MARTINS, Margarida Salema d’Oliveira. O princípio da subsidiariedade em perspecti-
va jurídico-política. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2001, p.679.
7 MARTINS, Margarida Salema d’Oliveira. Op. Cit., 2001, p. 684.



Comissão de Assuntos MunicipaisOs Grandes Temas do Municipalismo 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul58

amplia as potencialidades de efetivação do princípio, devido a relação das 
atribuições municipais com a noção indeterminada de interesse local. Nesse 
sentido, o poder local com a consagração do município como ente federa-
do, pode servir para a aplicação da idéia de subsidiariedade, porque o rol de 
competências mencionado no artigo 30 da Carta Política é exemplificativo 
da concepção de interesse local8. 

Por sua vez, a idéia de subsidiariedade, além de servir como critério defini-
dor das competências no interior do próprio Estado, como nas modificações 
de suas relações com a sociedade, serve para ampliar as relações dos ato-
res sociais do espaço local, que também são responsáveis pelo processo de 
construção das decisões públicas. Contudo, não se quer dizer com isto que a 
aplicação do princípio da subsidiariedade implicaria na total superação dos 
espaços representativos institucionais, no qual está inserida a própria Consti-
tuição9.  No entendimento de Baracho, o fato da sociedade auto-organizar-se 
não exclui o princípio da unidade política, desde que a unidade que se pro-
cura, por meio de consenso, é a que se efetiva na pluralidade10. 

Por isso, o princípio da subsidiariedade deve ser inserido no contexto de 
compatibilização e cooperação entre o Estado e a sociedade, e não o contrá-
rio. A relevância de enfatizar e apoiar a relação de cooperação entre os atores 
sociais está na possibilidade de dar uma visão ampla e clara dos problemas 
sociais, dentro dos espaços locais, que permita um enfrentamento conjunto, 
de maneira que se consiga encontrar melhores soluções de controle.

Nesse sentido, o princípio da subsidiariedade vem ser o alicerce princi-
pal para a reestruturação das gestões democráticas em favor de uma melhor 
atuação das instituições governamentais com o fito de concretizar as garan-
tias constitucionais.

Ainda dentro dessa arena pública que pelo poder relacional entre os en-
tes federados se consolidam as políticas públicas se têm de maneira implícita 
o princípio da subsidiariedade que apresenta duas dimensões: a dimensão 
vertical e a dimensão horizontal. Essas dimensões são a forma de enfoque 
dado no que se entende ou estabelece no local sobre a concretização da po-
lítica pública.

Portanto, ao se verificar a dimensão vertical, se estabelece o princípio da 
igualdade constitucional como diretriz da atuação do espaço local, pois para 

8 HERMANY, Ricardo, et. al., O princípio da subsidiariedade e o direito social de Gurvitch: 
a ampliação das competências municipais e a interface com a sociedade In: LEAL, G., REIS 
J. R (Org.), Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2005. p. 1406-1407.
9 HERMANY, Ricardo, et. al. Op. Cit., 2005, p. 1406.
10 BARACHO JUNIOR, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito 
e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 1996, P. 05.
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a realização das competências locais é fundamental que se mantenha em 
harmonia com os outros princípios, em especial aqueles que podem incidir 
nas competências institucionais locais. Por isso, é oportuno a participação 
efetiva da cidadania nos processos formação e no controle das políticas pú-
blicas existentes no município11.

Por outro lado, a dimensão horizontal do princípio possibilitará uma ges-
tão municipal coerente ao funcionamento subsidiário que não se esvazie ao 
aumentar a gama de competências locais ao avançar e ao estabelecer uma 
nova relação entre o cidadão/sociedade e o espaço público12. Ao encontro 
disso se quer dizer que os municípios por estarem próximos do cidadão ca-
recem de autonomia econômica para executar e efetivar políticas públicas 
locais, como o caso, do direito a saúde e educação. Por isso, a necessidade de 
maior redistribuição ou repasse de recursos em âmbito local.

É sabido como mencionado anteriormente que o princípio da subsidiarie-
dade pode ser analisado numa perspectiva vertical e horizontal. A dimensão 
vertical do princípio ocupa-se com a problemática da distribuição de compe-
tências, seja no âmbito do Direito Internacional, a citar a Comunidade Econô-
mica Européia, seja no âmbito do direito interno, regulando as competências 
dos entes estatais, União, Estados e Municípios. Nesse ínterim é a dimensão 
horizontal do princípio da subsidiariedade, que mais interessa neste estudo, 
pois se objetiva definir a participação da sociedade civil e dos cidadãos co-
munitários no espaço local, bem como analisá-lo pautando-se no comunita-
rismo responsivo de Etzioni13. 

2. SUBSIDIARIEDADE E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Por tudo que fora dito, o principio da subsidiariedade guarda estreita rela-
ção de dependência com o comunitarismo. A consolidação do comunitaris-
mo passa pela observância do princípio da subsidiariedade, o qual, por sua 
vez, somente será lançado mediante maior participação social e política nas 
decisões estatais e cooperação dos cidadãos comunitários. A relação entre 
o princípio da subsidiariedade e o comunitarismo resta evidente, à medida 
que ambos buscam valorizar o espaço local e estabelecer correlações entre 
comunidades e indivíduos14. Nessa seara, Baracho Junior preceitua:

11 HERMANY, Ricardo, et. al. Op. Cit., 2012. P. 281-306.
12 HERMANY, Ricardo, et. al. Op. Cit., 2012. P. 281-306.
13 MARTINS, Margarida Salema D’Oliveira. O principio da subsidiariedade em perspec-
tivas jurídica-política. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 32.
14 CERVI, Jacson R. As Contribuições do Comunitarismo Responsivo para as Intersecções 
entre o Privado e Público no Estado Democrático de Direito. In: SCHMIDT, João Pedro; HEL-
FER, Inacio; BORBA, Ana Paula de A. (Org.). Comunidade e comunitarismo: temas em de-
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A correlação entre comunidades, grupos e o modelo individualista, pode con-
figurar os tipos de relações na sociedade. Essas reflexões prévias, antecipató-
rias do tema, em suas particularidades, realçam o papel do governo e do go-
vernado, através da configuração da cidadania, da racionalidade das decisões 
públicas, do interesse local, com incursões na temática da subsidiariedade, 
liberdade, federalismo, democracia pluralista, equidade e indivíduo15.

Sendo assim, entende-se que a aplicação de tal princípio implica que 
“todas as competências que não são imperativamente detidas pelo Estado, 
devem ser transferidas à coletividade”16, mas continuam sendo controladas 
pelo Estado, de forma democrática e participativa.

O princípio da subsidiariedade e o comunitarismo podem parecer incom-
patíveis por terem origens em posições ideológicas diversas, sendo o primei-
ro mais comprometido com uma política de centro-direita, que defende idéia 
do Estado mínimo, e o segundo mais adepto de políticas estatistas, de estado 
socialista. Porém, em um estudo mais detalhado ou aprofundado observa-se 
a sintonia de ambos quanto à necessidade de o Estado em fomentar as po-
líticas públicas e promover os direitos de cidadania dos sujeitos de direitos, 
pela participação política e a cooperação17. Pode-se ainda lecionar a respeito 
do princípio da subsidiariedade:

O principio da subsidiariedade assemelha-se a uma repartição de competên-
cias entre sociedade e Estado. Ao mesmo tempo, impede o avanço interven-
cionista do Estado, exigindo deste ajuda e promoção das atividades próprias 
do pluralismo social. Possibilita desenvolver as formas associativas e uma co-
ordenação das atividades estatais de fomento. O princípio da subsidiariedade 
aplica-se nos âmbitos em que a ordem e o poder têm limitações razoáveis, ao 
mesmo tempo em que a economia deve conviver com a liberdade. O princí-
pio da subsidiariedade visa a suprir a iniciativa privada impotente ou ineficaz, 
mediante a ação do Estado, propiciando à sociedade resultado benéficos. Ele 
equilibra a liberdade, detém o intervencionismo estatal indevido em áreas 
próprias da sociedade, possibilitando ao Estado, ajudar, promover, coordenar, 
controlar e suprir as atividades do pluralismo social18. 

Nesse aspecto, as teorias comunitaristas podem servir de instrumento 
para a conciliação dessas intersecções, à medida que contém ideia como a de 
pertencimento inclusivo, a qual requer noção mais ampla de cidadania, bem 

bate. Curitiba : Multideia, 2013, 103. 
15 BARACHO JUNIOR, José Alfredo de Oliveira. Op. Cit., 1996, p. 02.
16 BARACHO JUNIOR, José Alfredo de Oliveira. Op. Cit., 1996, p. 31.
17 CERVI, Jacson R. Op. Cit., 2013, p. 104.
18 BARACHO JUNIOR, José Alfredo de Oliveira. Op. Cit., 1996, p. 49.
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como de solidariedade, que também pode ser muito útil para a superação da 
dicotomia individualista e estatismo. Nesse cenário, percebe-se também que 
ao Estado não mais cabe apenas à função de coator, mas também, e princi-
palmente, uma função promocional dos direitos e garantias fundamentais e 
fomentador de políticas públicas.

Assim, também coaduna-se a essa idéia o modelo de gestão pública compar-
tida entre Estado e Sociedade Civil, na melhor das hipóteses, em sintonia com o 
mercado, onde a possa garantir o exercício da cidadania e a inclusão social, por 
meio de políticas públicas locais dos seus cidadãos19. Como esclarece Leal:

O que se busca na Administração Pública e com ela, é a garantia de um es-
paço público de enfrentamento de todas as particularidades deste cenário, 
acolhendo a diversidade e a diferença como elementos imprescindíveis para 
o debate, a deliberação e a execução das políticas públicas norteadoras das 
ações públicas voltadas à comunidade como um corpo político orgânico e ati-
vo. É este plano de visibilidade plena e plana que deve marcar o novo mode-
lo de gestão pública compartida, criando as condições objetivas e subjetivas 
para que a participação política da cidadania seja condição de possibilidade 
da Administração Pública Democrática de Direito20.   

Significa dizer, que o exercício de uma gestão compartilhada deve priori-
zar espaços políticos, em que sejam oportunizadas a participação, a reflexão 
e a comunicação dos atores sociais nas deliberações concernentes às deman-
das sociais fundamentais à comunidade. Assim, a legitimidade da Adminis-
tração Pública está fortemente vinculada à existência de um processo decisó-
rio político democrático de comunicação racional, através da implementação 
de espaços permanentes destinados a obtenção do consenso e de entendi-
mentos acerca do que se almeja em termos de sociedade e de governo, por 
meio de mecanismos que viabilizem a cogestão, a compreensão, o debate de 
questões comunitárias relevantes para, finalmente, concretizar as políticas 
públicas locais21.  

Por sua vez, a possibilidade de a comunidade ser agente efetivo de trans-
formação da realidade social depende em grande escala do reconhecimento 
e das relações que possuem com o Estado, instituições e com aqueles que 
detêm o poder de decisão. Nesse viés, está a relevância em articular alianças 
em torno das organizações populares, bem como obter seu reconhecimento 
legal perante as autoridades constituídas, o que pode ser efetivado através 

19 LEAL, Rogério Gesta. Estado, administração pública e sociedade: novos paradigmas. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 153.
20 LEAL, Rogério Gesta. Op. Cit., 2006, p. 76.
21 LEAL, Rogério Gesta. Op. Cit., 2006, p. 40
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de uma comunicação racional entre os atores sociais a partir do fortaleci-
mento da comunidade22.   

 Por conseguinte, é importante que os governos, nos diferentes níveis via-
bilizem a participação política e social dos cidadãos nos processos decisórios, 
estabelecendo ferramentas de consulta aos cidadãos, descentralizando a ad-
ministração, evidenciando, dessa maneira, o princípio da subsidiariedade, 
com o fito de assegurar o direito a voz e a espaço de toda a população, em 
especial aos  menos favorecidos23. 

Corrobora-se que as instituições políticas tradicionais não correm o risco 
de perder o seu poder e a sua importância em face da gestão pública com-
partida, mas, pelo contrário, são complementadas e aperfeiçoadas com a 
participação ativa dos cidadãos na comunidade. Impõe-se dessa forma, uma 
nova postura dos cidadãos, bem como do Ente Estatal, uma vez que não há 
como conceber a forma de governo atual, que monopoliza o poder e que 
atua de maneira autoritária, paternalista, “tratando a cidadania como súditos 
ou consumidores de serviços e ações empacotadas em fórmulas velhas e ine-
ficientes de políticas públicas”24. 

Por derradeiro, Dowbor trata que além da regulação empresarial e da re-
gulação governamental existe um processo crescente na base da sociedade, 
a partir do local em que as pessoas estão inseridas. Diz respeito ao desenvol-
vimento alternativo, focado nas necessidades dos indivíduos e no seu am-
biente, mais do que na produção e nos lucros, sendo que para viabilizá-lo é 
preciso articulação da regulação local com o poder do Estado.25   

Nesse sentido, as orientações contemporâneas remetem à articulação 
horizontal dos atores sociais dentro do município e às formas intermunici-
pais de gestão, possibilitando articulações regionais complexas. Para tanto, 
o ponto de partida é a iniciativa, o sentimento de apropriação das políticas 
e de cooperação, que é desenvolvido no espaço local, onde as pessoas per-
tencentes à comunidade podem participar diretamente, uma vez que conhe-
cem a realidade26.  

Amitai Etzioni, principal formulador e articulador do comunitarismo res-
ponsivo norteamericano, uma perspectiva política alternativa ao estatismo 
e ao privatismo. O autor desenvolve uma teoria sistemática em torno do 

22 SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas ações de in-
clusão. In: LEAL, Rogério; REIS, Jorge. Direitos sociais e políticas públicas. Tomo 6. Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 2006, p. 1777-1778.
23 SCHMIDT, João Pedro. Op. Cit., 2006, p. 1778.
24 LEAL, Rogério Gesta. Op. Cit., 2006, p. 190.
25 DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis: 
Vozes, 2008, p. 86.
26 DOWBOR, Ladislau. Op. Cit., 2008, p. 88.
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princípio de que as comunidades são indispensáveis à boa sociedade, a qual 
se caracteriza pelo equilíbrio entre Estado, comunidade e mercado. A teoria 
comunitarista de Etzioni propõe uma orientação inovadora às políticas públi-
cas, destacando o papel das comunidades27. 

Nesse sentido, a comunidade poder ser definida com razoável precisão: 
“um conjunto de relações carregadas de laços de afeto e uma cota de com-
promisso com valores compartilhados e cultura mora”l. A relação eu – tu (eu 
– nós) é aquela há um valor em si na relação, uma relação pessoal28.

Assim, Etzioni afirma que uma boa sociedade conduz com equilíbrio três 
elementos que frequentemente aparecem como incompatíveis: o Estado, 
o mercado e a comunidade. A Terceira Via proposta pelo autor, consoante 
mencionado anteriormente, não vê o governo como o problema ou como a 
solução, mas apenas como um dos componentes da boa sociedade. De igual  
maneira, o mercado não é visualizado como a raiz de todo o bem ou de todo 
o mal, e sim, como um poderoso motor econômico que deve ter espaço su-
ficiente para realizar o seu trabalho sendo ao mesmo tempo vigiado. Nessa 
combinação há que se encontrar o ponto de equilíbrio ou ponderação. 29 

Por isso, a nova regra de ouro proposta e por Etzioni trata de reduzir a dis-
tância entre a maneira de atuar que prefere o individuo, por reconhecer que 
é impossível eliminar  esta fonte profunda de luta social e pessoal. A nova 
regra busca boa parte de soluções num amplo âmbito social antes que na 
mera primazia individual. A nova regra deve ser lida assim: respeita e defende 
a ordem moral da sociedade da mesma maneira que queira que a sociedade 
respeite e defenda autonomia individual, ou seja, de cada cidadão30. Por isso 
da importância do desenvolvimento econômico no espaço local, de maneira 
que também contribua para “o agir” com escolhas autônomas do cidadão. 
Dito de outra maneira,

O desenvolvimento socioeconômico aumenta os recursos das pessoas, pro-
porcionando-lhes os meios objetivos que lhes permitem fazer escolhas au-
tônomas. Com valores de autoexpressão, as pessoas optam essencialmente 
por agir segundo suas escolhas autônomas. E a democracia proporciona li-
berdades civis e políticas, assegurando-lhes o direito de agir conforme suas 
escolhas autônomas.31 

27 ETZIONI, Amitai. La tercera via hacia unma buena sociedad. Madrid: Editorial Trotta, 
2001.
28 ETZIONI, Amitai. La nueva regla de oro: comunidad y moralidad en una sociedad de-
mocrática. Barcelona e Buenos Aires: Paidós, 1999, p. 29.
29 ETZIONI, Amitai. Op. Cit., 2001, p. 17.
30 ETZIONI, Amitai. Op. Cit., 1999, p. 30.
31 INGLEHART, Ronald; WEZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e democracia: a 
sequência do desenvolvimento humano. Tradução de Hilda Maria Lemos Pantoja Coelho. 
São Paulo: Francis, 2009, p.337.
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Ademais, opensamento comunitário não serve ao conservadorismo. Uma 
diferença entre o paradigma conservador e comunitário reside na posição da 
autonomia: deve ser básica para o paradigma comunitário e só secundaria 
ou derivada para os paradigmas do conservadorismo social. Na luta ideoló-
gica o comunitarismo outorga um status a autonomia que reside na concep-
ção das maneiras legítimas de sustentar a virtude32.

Salienta-se enquanto contributo, que as iniciativas das comunidades lo-
cais são capazes de ampliar significativamente as ações no campo das políti-
cas sociais, promovendo programas voltados ao desenvolvimento local, com 
projetos integrados e dirigidos a um público determinado, de modo que é 
possível focalizar uma área de intervenção ou um segmento da população, a 
fim de formular políticas integrais, vencendo problemas como o da setoriali-
zação e da fragmentação institucional33.  

Além disso, as comunidades cumprem melhor algumas tarefas e conse-
guem solucionar determinados problemas com mais êxito do que o Estado. 
Logo, a provisão e a gestão dos serviços ou das políticas públicas passam a 
ser compartilhadas pelos indivíduos da comunidade, deixando de ser atri-
buição exclusiva do Estado. Exemplos dessas iniciativas podem ser obser-
vados na área da educação, em que a participação de outros atores sociais, 
como, conselhos municipais, conselhos nas escolas, articulam-se pela busca 
de uma maior autonomia para a escola, visando garantir eficiência ao siste-
ma educacional. Já, no que se refere à área da saúde, a descentralização tem 
como contrapartida o envolvimento dos cidadãos da comunidade, o que se 
dá por meio de Conselhos que gerem recursos e definam prioridades como 
forma de garantir maior equidade e efetividade ao sistema, ao mesmo tempo 
em que se introduz controle sobre a ação do setor público estatal34.  

Com efeito, a gestão pública compartida, consolida a capacidade de os ci-
dadãos implementarem políticas públicas locais, promovendo ações solidá-
rias e cooperativas orientadas ao alcance coletivo, supondo mecanismos de 
interlocução entre diversos atores sociais, além do fortalecimento de parce-
rias. Nesse intuito, as comunidades assumem um papel de liderança e de co-
ordenação, interagindo com atores governamentais e não-governamentais, 
com a finalidade de satisfazer interesses e necessidades locais comuns entre 
os cidadãos membros35.  

De fato, o princípio da subsidiariedade, ao se referir à cooperação, auxí-
lio, coordenação, evidencia que sua melhor interpretação está em juízos de 

32 ETZIONI, Amitai. Op. Cit., 1999, p. 32.
33 FARAH, Marta Ferreira Santos. Op. Cit., 2001, p. 15.
34 FARAH, Marta Ferreira Santos. Op. Cit., 2001, p. 24.
35 FARAH, Marta Ferreira Santos. Op. Cit., 2001, p. 28.
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ponderação, que mesmo reconhecendo as fragilidades dos mecanismos de 
representação, não propugna pela anulação do papel dos agentes políticos 
escolhidos a partir desse sistema. Ao contrário, procura cotejá-los com a am-
pliação da abertura desses espaços institucionais locais a uma maior interfa-
ce com a comunidade36. 

Por conta disso, analisar-se-á os desafios da comunidade no que tange a 
efetivar suas políticas públicas locais, através da política da cooperação.

3. OS DESAFIOS DE UMA COMUNIDADE COM A PRÁTICA DA POLÍTICA 
DA COOPERAÇÃO

 
Sennert, ao propor uma reflexão a respeito das comunidades, do que 

efetivamente é fundamental para que as pessoas convivam e cooperem em 
meio a tantas adversidades, vale-se da metáfora do artífice:

O artífice tentava mostrar de que maneira a cabeça e as mãos estão ligadas, 
assim como as técnicas que nos permitem nos aperfeiçoar, estejamos envolvi-
dos em uma atividade manual ou mental. Fazer algo bem-feito só por fazê-lo, 
dizia eu, é uma capacidade ao alcance da maioria dos seres humanos, mas na 
sociedade moderna essa habilidade não é honrada como deveria ser. É neces-
sário liberar o artífice em cada um de nós37. 

Sendo assim, “A cooperação azeita a máquina de concretização das coisas, 
e a partilha é capaz de compensar aquilo que acaso nos falte individualmente”. 
O que se aplica particularmente quando lidamos com pessoas diferentes de 
nós, com elas, a cooperação torna-se um grande esforço. Além disso, a coo-
peração como uma habilidade, requer a capacidade de entender e mostrar-se 
receptivo ao outro para agir em conjunto, mas o processo é espinhoso, cheio 
de dificuldades e ambigüidades, e não raro leva a conseqüências destrutivas38. 

A cooperação pode ser definida, sucintamente, como uma troca em que 
as partes se beneficiam. Essas trocas cooperativas manifestam-se de diversas 
formas e também podem estar associadas à competição. A busca de equi-
líbrio entre a cooperação e a competição requer que contemplemos nossa 
natureza de animais sociais. Segundo SENNERT,

As grandes religiões monoteístas tem considerado o homem em seu estado 
natural uma criatura falha, destruindo o pacífico reino do Éden; para filósofos 

36 HERMANY, Ricardo. Município na Constituição: poder local no constitucionalismo 
luso-brasileiro. Curitiba: Juruá, 2012, p. 94.
37 SENNERT, Richard. Juntos. Tradução de Clóvis Marques. RJ: Record, 2012, p.09
38 SENNERT, Richard. Op. Cit., 2012, p. 09.
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pragmáticos como Thomas Hobbes, o Éden nunca existiu; o homem natural 
se engaja em uma competição mortal, de modo algum voltado para a coope-
ração. A moderna ciência etológica tem uma visão mais otimista: os animais 
sociais de fato alcançam um delicado equilíbrio entre a cooperação e a com-
petição no trato recíproco39.

O equilíbrio é frágil porque o ambiente natural está constantemente mu-
tação ou transformação, independente disso, se pode alcançar atingi-lo atra-
vés de trocas. Nesse contexto, tem-se que as formas de troca percorrem todo 
um espectro que vai do altruísmo aos encontros do tipo tudo-ao-vencedor; 
no meio desse espectro é que mais facilmente pode se dar o equilíbrio entre 
a cooperação e a competição. Por outro lado, o ritual é uma forma especial 
encontrada pelo ser humano para organizar as trocas equilibradas, rituais in-
ventados, rituais impregnados de paixão quando se tornam performances 
habilidosas40.

A capacidade de agir conforme sua escolha autônoma é inerente a todo 
ser humano. Ela é, na verdade, uma parte essencial daquilo que define o ser 
humano como uma espécie distinta e um indivíduo autoconstituído41. 

Mas o que é um “indivíduo autoconstituído”? (...) é o reconhecimento de que 
o indivíduo não recebeu pronta a sua identidade, que a identidade é algo a 
ser construído pelo próprio indivíduo, que assumiu responsabilidade por ela. 
(...) mais do que “ter uma identidade”, os indivíduos são confrontados com a 
longa e árdua identificação de si próprios, jamais concluída42.

Portanto, o exercício da cooperação na vida comunitária, além de ser uma 
virtude cívica, também é uma escolha humana autônoma:

A escolha humana autônoma é um critério antropologicamente apropria-
do para a conceitualização do desenvolvimento humano, uma vez que agir 
segundo suas próprias escolhas autônomas é uma capacidade humana es-
sencial e uma aspiração universal. […] as oportunidades para fazer escolhas 
autônomas estão estreitamente ligadas à felicidade humana. Esse fato se 
comprova, sistematicamente no âmbito das culturas, pois em todas as zonas 
culturais, as sociedades que oferecem aos seus cidadãos mais espaço para a 

39 SENNERT, Richard. Juntos. Tradução de Clóvis Marques. RJ: Record, 2012, p.158.
40 SENNERT, Richard. Juntos. Tradução de Clóvis Marques. RJ: Record, 2012, p.158-159.
41 INGLEHART, Ronald; WEZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e democracia: a 
sequência do desenvolvimento humano. Tradução de Hilda Maria Lemos Pantoja Coelho. 
São Paulo: Francis, 2009, p.338-339.
42 BAUMAN, Zigmunt. Em Busca da Política. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999, p.141.
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escolha produzem níveis mais altos de satisfação geral com a vida e felicida-
de. […] A aspiração humana de escolha é seriamente restringida por normas 
culturais rígidas em muitos lugares. Assim, as culturas foram bem-sucedidas, 
em diferentes graus, na imposição de restrições à escolha humana. Mas se 
“bem-sucedido” nesse sentido acarreta custos humanos, por esse “sucesso” 
reduz o bem-estar. A longo prazo, a redução do bem-estar humano impõe 
uma desvantagem evolutiva nas sociedades que restringem a escolha huma-
na, uma vez que são menos capazes de mobilizar as motivações autônomas 
das pessoas, reduzindo sua criatividade e produtividade43. 

É imprescindível que os indivíduos da comunidade estejam comprometi-
dos, e pode-se reconhecer algumas formas de mensurar o comprometimen-
to que são: o altruísmo, o tempo e a confiabilidade. O altruísmo, a exemplo 
de vida de Joana D’ Arc’ subindo à fogueira por suas convicções; o soldado 
morrendo em batalha para proteger os companheiros. No outro ponto da 
escala, o autossacríficio não aparece, e assim não surge oportunidade para 
a avaliação. A troca ganhar-ganhar em um acerto de negócios requer que 
todos os envolvidos abram mão de determinados interesses em prol do bem 
comum; uma aliança política exige consenso semelhante. A troca diferen-
ciada, o encontro esclarecedor, não envolve autossacríficio, mas tão pouco 
implica levar a melhor sobre outra pessoa, exigindo que abra mão de algo44.

Em termos de tempo, o comprometimento de curto prazo debilita as ma-
nifestações de comprometimento entre as diferentes categorias no interior 
de uma organização, por outro lado, os compromissos de curto prazo podem 
ser particularmente destrutivos dos sentimentos de obrigação e lealdade45.

E resta dizer, que a confiabilidade é a terceira maneira de se mensurar o 
comprometimento. Considera-se que este teste pertence à esfera dos aconte-
cimentos que podem ser previstos, parecendo preestabelecidas as maneiras 
de comportamento mais previsíveis; por exemplo, as abelhas não decidem 
dançar; isso está codificado nos seus genes46. Para tanto, o comprometimen-
to em uma comunidade incita do prazer em cooperar com o seu meio e com 
o outro, dando origem a um novo tipo de sociedade humanística.

O surgimento da democracia reflete amplamente a sequência de desen-
volvimento humano do desenvolvimento socioeconômico, promovendo 
valores de autoexpressão e instituições democráticas. Nesse sentido, a de-

43 INGLEHART, Ronald; WEZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e democracia: a 
sequência do desenvolvimento humano. Tradução de Hilda Maria Lemos Pantoja Coelho. 
São Paulo: Francis, 2009, p. 339
44 SENNERT, Richard. Juntos. Tradução de Clóvis Marques. RJ: Record, 2012, p.311.
45 SENNERT, Richard. Juntos. Tradução de Clóvis Marques. RJ: Record, 2012, p.312.
46 SENNERT, Richard. Juntos. Tradução de Clóvis Marques. RJ: Record, 2012, p.312.
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mocracia é o reflexo institucional das forças emancipadoras inerentes ao de-
senvolvimento humano, e os valores de autoexpressão são o melhor indica-
dor disponível dessas forças. À luz dessa constatação, é de se surpreender 
que grande parte da literatura tem omitido o aspecto mais importante da 
democracia: a emancipação humana47. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Oportuno reafirmar, no âmbito desta síntese conclusiva, que a aplicação 
constitucional do princípio da subsidiariedade insere-se na seara conflitiva 
de competências, sendo, portanto, incompatível com a existência de lista-
gens predeterminadas de competências. Na densificação do princípio que 
reside seu maior interesse, pois permite a compatibilização com a multiplici-
dade das situações cotidianas e conseqüentes exigências institucionais, sem 
que seja necessária a preterdeterminação, insuficiente diante da multiplici-
dade das demandas sociais, que carecem da elaboração, implementação e 
efetivação das políticas públicas locais.

Analisar as comunidades a partir do comunitarismo de Etzione,  convi-
da todos a refletir sobre o papel da sociedade civil, da terceira via em uma 
relação que não cabe exclusivamente ao Estado, ao privado e ao Mercado. 
Ao encontro disso também é fundamental conhecer a realidade das comuni-
dades, pautadas na cooperação e na virtude cívica, pois uma comunidade é 
uma boa sociedade.

Nesse sentido, é válido democratizar os instrumentos de gestão adminis-
trativa em que o Estado se interconecta com a comunidade. Harmonizar o 
local, neste contexto, é uma necessidade. Isto passa, necessariamente, por 
uma redefinição da cidadania, pelo valor da autoeexpressão e, sobretudo, 
dos espaços de participação local. 

Esses espaços e instituições devem ser redefinidos, de forma que coinci-
dam com as instâncias de decisões significativas, fomentando a efetiva par-
ticipação do cidadão comunitário nas questões que lhe dizem respeito. As 
hierarquizações tradicionais dos espaços são insuficientes ou inadequadas: 
hoje, precisa-se de mais democracia, de uma visão mais horizontal e interco-
nectada da estrutura social. A prática social deve provocar a transformação 
da contemplação em participação social e, conseqüentemente, em emanci-
pação. Transformar o local, pela cooperação do outro é o desafio de reconhe-
cer na comunidade a subsidiariedade ou a solidariedade como virtude social. 

47 INGLEHART, Ronald; WEZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e democracia: a 
sequência do desenvolvimento humano. Tradução de Hilda Maria Lemos Pantoja Coelho. 
São Paulo: Francis, 2009,p.353



Comissão de Assuntos MunicipaisOs Grandes Temas do Municipalismo 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 69

Quando este Estado é criticado pelas políticas neoliberais, o que resta de 
proteção desaparece e o ressentimento e a angústia preenchem a subjetivi-
dade. Não se relega a necessidade do Estado Protetor: é que ser protegido 
não é apenas dispor de direitos, mas de condições de autonomia, indepen-
dência, fundamento básico para uma comunidade de semelhantes, que é 
apenas outra forma de conceituar a democracia. 
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS DECISÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO 
LOCAL FUNDAMENTADO NO DIREITO SOCIAL 

André Viana Custódio1

Suzéte da Silva Reis2

Considerações iniciais
Os cidadãos têm, no âmbito municipal, a prerrogativa de exercer um pro-

tagonismo maior no processo de formação das decisões públicas em relação 
ao espaço que dispõe no âmbito estadual e federal, em razão da proximi-
dade dos espaços públicos decisórios. É no município que a participação 
dos cidadãos pode ocorrer de forma mais significativa e efetiva, visto que os 
problemas e as demandas locais os afetam diretamente. Da mesma forma, 
é no âmbito local que os mecanismos de participação social encontram um 
terreno mais fértil para sua concretização.

 Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar a participação da 
cidadania no processo de formação das decisões públicas no âmbito local, 
especificamente a participação dos cidadãos locais no Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e Adolescente – CONDICA. O enfoque para análise da 
referida participação se dará a partir da ideia de direito social desenvolvida 
por Gurvitch, que amplia o papel da sociedade na regulação e no controle 
das decisões, face à estreita relação do direito com a vida social.

 A ideia do direito social se afasta da lógica segundo a qual o direito 

1 Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Sevilla/Espanha (2012), Doutor em Direito 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006), Mestre em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2002), Graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1999), Professor Permanente dos Programas de Mestrado e Doutorado em Direi-
to da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Coordenador do Curso de Graduação em 
Direito da Faculdade Avantis, Coordenador do Grupo de Estudos em Direitos Humanos 
de Crianças, Adolescentes e Jovens (GRUPECA) e Pesquisador do Grupo Políticas Públicas 
de Inclusão Social (UNISC), Fellow da Ashoka Empreendedores Sociais. Foi Coordenador 
Executivo do Instituto Ócio Criativo, Consultor do Ministério do Desenvolvimento Social e 
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Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul (1990). Especialista em Informática Aplicada 
à Educação, pela UNISC.
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é produzido exclusivamente pelo Estado, porém sem perder de vista que os 
princípios constitucionais representam o referencial mínimo. Dito de outro 
modo, o direito é produzido pelo Estado, mas legitimado pela sociedade.

E é na esfera local, no espaço territorial do município, que a participação 
da sociedade se destaca. Sendo o município o ente federado mais próximo 
dos cidadãos, melhores são as condições de desenvolvimento de uma parti-
cipação ativa e da criação de um direito social, amparado e legitimado pela 
cidadania local. 

1. O espaço local no texto constitucional de 1988
O município, com o advento da Constituição Federal de 1988 foi alçado à 

condição de ente federado, passando a fazer parte do pacto federativo em 
condições de igualdade com os Estados, com a União e com o Distrito Fede-
ral. Com esse reconhecimento, o município alcançou “uma dignidade federa-
tiva jamais lograda no direito positivo das Constituições antecedentes.”3

Da mesma forma, o município teve uma ampliação no seu leque 
de competências. Estas competências estão assentadas em quatro ca-
pacidades básicas: capacidade de auto-organização, mediante a ela-
boração da lei orgânica própria; capacidade de auto-governo, com a 
eleição do Prefeito e Vereadores; capacidade normativa própria, para 
elaboração de leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua 
competência exclusiva ou suplementar; e a capacidade de auto-admi-
nistração.4

Com o alargamento das suas competências5 o município passou a ter 
maior autonomia para tratar de questões que antes não eram da sua alçada. 
O critério adotado pela norma constitucional, no que concerne à repartição 
de competências entre os entes federados, foi o princípio da preponderância 
dos interesses e, de acordo com o artigo 30, inciso I, compete aos Municípios 
legislar sobre assuntos de interesse local:

No ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em relação aos crité-
rios de repartição de competências, ampliam-se as potencialidades de efe-
tivação do princípio, haja vista a relação das atribuições municipais com a 
noção indeterminada de interesse local. Dessa forma, espaço local no Brasil, 
com a consagração do Município como ente federado, pode servir para a 

3  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ªed. São Paulo: Malheiros, 1997, 
p.312.
4 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 623-624
5 O capítulo IV do texto constitucional brasileiro, em seus artigos 29 a 31, trata especifica-
mente dos municípios e das suas competências. 
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aplicação da idéia de subsidiariedade, tendo em vista que o rol de competên-
cias mencionado no artigo 30 da Carta Constitucional é meramente exempli-
ficativo da concepção de interesse local.6

Entretanto, conforme alerta Hermany, é necessário ter claro que a ideia de 
novos espaços de poder, em especial de espaço local, não acarreta negação 
das demais esferas, mas uma atenção diferenciada para a existência destes 
outros espaços7. No mesmo sentido, Bastos defende que a delimitação da 
área de atuação do município se dá a partir do interesse local. Todavia, alerta 
que um interesse exclusivamente municipal é inconcebível, visto que a muni-
cipalidade faz parte de uma coletividade maior, assim como o interesse local 
não exclui o interesse dos demais entes federados.8

Para Krell, a produção de “políticas públicas bem-sucedidas depen-
de cada vez mais da coordenação das ações de níveis diferentes governos 
autônomos.”9 Conforme o autor, é necessário desenvolver a ideia de com-
partilhamento de tarefas,  a partir das competências constitucionais, pois “o 
exercício correto dessas competências comuns exige uma melhor articula-
ção política entre as diferentes esferas estatais para a prestação desses ser-
viços, a fim de impedir o desperdício de recursos públicos e a superposição 
de funções.”10

Desse modo, a competência do ente local não entra em conflito com os 
interesses da Federação, visto que a sua atuação é no sentido de permitir a 
concretização dos direitos constitucionalmente assegurados, com uma ênfa-
se maior na atuação voltada à  consecução dos interesses locais, sem invadir 
a esfera de competência das demais instâncias.

Neste sentido, Meireles defende que “o interesse local se caracteriza pela 
predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em 
relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que 
não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença que se 
observa é apenas de grau, e não de substância.”11 O interesse local, confor-
me Krell, se aproxima da idéia empregada pela Lei Fundamental Alemã que 
contém uma atribuição global de competências, garantindo aos municípios 

6 HERMANY, Ricardo. (Re) Discutindo o espaço local: uma abordagem a partir do direito 
social de Gurvitch. Santa Cruz do Sul: EDUNISC: IPR, 2007, p. 276-277
7 HERMANY, 2007, p. 252. 
8 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22ªed. São Paulo: Saraiva, 2001 
p.319
9 KRELL, Andreas. Leis de normas gerais, regulamentação do Poder Executivo e cooperação 
intergovernamental em tempos de Reforma Federativa. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 41.
10 KRELL, 2008, p. 55.
11MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.São Paulo: Malheiros 
Editores, 1996. p. 121. 
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o direito de regulação de todos os assuntos da comunidade local.12 
Nesse cenário, o fortalecimento do poder local é uma decorrência da am-

pliação das competências municipais, podendo ser definido como “um sis-
tema organizado de consensos da sociedade civil num espaço limitado, im-
plica, portanto, alterações no sistema de organização da informação, reforço 
da capacidade administrativa e um amplo trabalho de formação.”13 Dowbor 
defende que “ao definirmos a unidade básica de gestão social, em termos 
territoriais, estamos definindo o ponto onde as diversas iniciativas adquirem 
coerência de conjunto e onde podem ser articulados mecanismos participa-
tivos capilares da própria comunidade.”14

Assim, a partir do fortalecimento do poder local, é possível voltar a atua-
ção municipal para o enfrentamento dos problemas e das demandas locais:

Por um lado, apesar dos municípios envolverem em geral escalas relativa-
mente pequenas de ação, pequenas experiências repetidas nos mais de 5 mil 
municípios do país podem alterar radicalmente a realidade. Por outro lado, 
constata-se a dificuldade formal para uma prefeitura receber qualquer apoio, 
conforme vimos acima. Coloca-se aqui em termos práticos a distância que 
ainda existe entre a necessidade de parcerias leves e flexíveis, e um aparato 
jurídico que é da primeira metade do século passado.15

O poder local configura-se, portanto, como um “importante elemento de 
garantia da atuação da sociedade civil no contexto de crise do Estado Nacio-
nal e de construção de uma economia globalizada.”16 O fortalecimento dos 
governos locais é crucial para a consolidação da autonomia. Além disto, con-
tribui para o desenvolvimento local:

São justamente os governos locais os responsáveis pela execução de políti-
cas 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 socie-
dade globalizada, vinculado ao conceito de qualidade de vida como fator de 
produtividade e, por conseguinte, de eficiência do sistema produtivo.17 

12 KRELL, Andréas Joachim. O Município no Brasil e na Alemanha: Direito e Administração 
Pública comparados. São Paulo: Oficina Municipal, 2003, p.148
13 DOWBOR, Ladislau. O que é Poder Local.  São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 72.
14 DOWBOR, Ladislau. Uma abordagem conceitual das políticas para crianças e adolescen-
tes. São Paulo, 2002. Disponível em http://ppbr.com/ld, p. 80
15 DOWBOR, 1999, p. 99
16 HERMANY, 2007, p. 262.
17 HERMANY, 2007, p. 263.
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A definição do interesse local é imprescindível “para a consolidação do 
Município como ente federado com efetivas atribuições constitucionais, 
pois, em sendo restritiva a interpretação, como se constata numa concepção 
exclusivista do interesse local, pouco sobraria para os Municípios.”18 Os inte-
resses locais não podem ser vistos de forma dissociada dos interesses dos 
demais entes: Estados e União, especialmente. Entretanto, o âmbito local é 
o que se mostra mais propício ao atendimento das demandas locais, dos as-
suntos que dizem respeito de forma mais particular aos cidadãos da referida 
esfera.

É a partir desta ótica que o município deve pautar sua atuação. Por outro 
lado, para dar conta das atribuições constitucionais das quais foi incumbi-
do necessita da participação da cidadania nos processo decisórios, especial-
mente para assegurar a legitimidade dos mesmos.

2. O direito como fato social: uma perspectiva a partir da teoria de 
Gurvitch 

Para Gurvitch, o direito é um fato social, que surge da própria sociedade 
e que não depende exclusivamente do Estado, mas que necessita de fatos 
normativos, que lhe apontem um referencial constitucional mínimo e lhe 
confiram existência e força obrigatória. Deste modo, entende-se que a legi-
timidade do direito e sua eficácia não ficam condicionadas necessariamente 
ao processo coativo.19 De acordo com sua teoria, os fatos normativos são as 
fontes primárias do direito, também chamadas de fontes materiais, e que se 
contrapõem às fontes secundárias ou formais.

Moraes assevera que o direito social proposto por Gurvitch funciona 
como uma espécie de auto-regulação comunitária que é alheia a normati-
zação estatal.20 Para o autor, os sujeitos envolvidos no processo de produção 
deste direito social são pessoas coletivas complexas, sendo que o tipo “de 
grupo ao qual está atrelado o direito social é que permitirá a expressão de 
uma verdadeira ordem social sob a forma organizada.”21

Para tanto consagração do direito social na perspectiva de Gurvich, a par-
ticipação social é fundamental. E neste cenário a participação da cidadania 
ganha destaque. No âmbito do município a participação dos cidadãos tende 
a ser maior do que nos demais entes da federação, haja vista que as decisões 
e as intervenções independem da mediação de outras estruturas, especial-

18 HERMANY, 2007, p. 288.
19 HERMANY, 2007, p. 31
20 MORAIS, José Luis Bolsan de. A idéia de direito social. O pluralismo jurídico de Georges 
Gurvitch. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 33. 
21 MORAIS, 1997, p. 48.
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mente da estrutura política, que no âmbito estadual ou federal afasta, ou até 
mesmo, impede a participação ativa da cidadania. 

Da mesma forma, convém destacar que esta participação não se 
limita, como exemplifica Dowbor, à construção de praças, recolhi-
mento de lixo ou outras atividades de cosmética urbana. Antes disso, 
a participação na esfera local pode ser definida como “o conjunto do 
processo de tomada de decisão que precisa ser democratizado, apro-
ximado da população, com uma revisão profunda da hierarquia de 
competências.”22 

A esfera local potencializa a idéia de pertencimento, de responsabilidade so-
cial, estimulando, dada a proximidade do processo decisório, a ativa partici-
pação da sociedade, o que acarreta inúmeros benefícios. Portanto, o fator que 
se constata em todas as estratégias bem-sucedidas de poder local reside no 
maior grau de abertura dos processos decisórios para a população. Contu-
do, é preciso repisar na preocupação de que a concepção de direito social 
condensado não significa um retorno a dogmas do liberalismo clássico, espe-
cialmente no sentido da superação do papel do Estado ou no retrocesso ao 
modelo absenteísta, restrito aos direitos de primeira geração.23

Para Hermany, o poder local “é um espaço de manifestação dos interesses 
da sociedade e de produção de mecanismos de regulação de controle social 
legitimados pela participação da população.”24 Entretanto, o poder local não 
deve ser compreendido “como solução em si mesmo, desvinculado de um 
amplo processo de reformulação das estruturas decisórias, com a ampliação 
dos espaços de articulação dos atores sociais.”25 

Ademais, ao mesmo tempo em que possibilita a participação, a esfera lo-
cal “potencializa a idéia de pertencimento, de responsabilidade social, esti-
mulando, dada a proximidade do processo decisório, a ativa participação da 
sociedade, o que acarreta inúmeros benefícios.”26 

Por fim, o espaço local mostra-se mais viável na possibilidade de representa-
ção dos cidadãos, inclusive em virtude do mencionado sentimento de perten-

22 DOWBOR, 1999, p. 36.
23 HERMANY, Ricardo, et. al., O princípio da subsidiariedade e o direito social de Gurvitch: 
a ampliação das competências municipais e a interface com a sociedade In: LEAL, G., REIS 
J. R (Org.), Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2005. p. 1406-1407.
24 HERMANY, 2007, p. 253. 
25 HERMANY, 2007, p. 281.
26 HERMANY, 2007, p. 281-282
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cimento, em função das peculiaridades e identidades culturais. Em vista disso, 
possui maior legitimidade e capacidade de adaptação em um paradigma so-
cioeconômico baseado em fluxos de demasiada complexidade, aos quais os 
Estados Nacionais já se mostraram hipossuficientes.27 

O espaço local é propício para consolidação do sentimento de solidarie-
dade e de pertencimento que é, segundo Hermany, essencial para o estabe-
lecimento de relações sólidas entre a esfera local e a global: 

É intrínseca a relação entre a previsão de competências constitucionais mu-
nicipais e a construção de um direito social, como forma de apropriação do 
espaço público pela sociedade, em face do fator potencial que o espaço local 
possui para o exercício do controle social sobre as decisões públicas. Apesar 
de não ser o fator exclusivo para a garantia da construção de uma cidada-
nia governante, é neste espaço sociopolítico que melhor se manifestam os 
instrumentos de socialização do processo legislativo e das demais decisões 
públicas.28

A construção de um direito social não está na dependência apenas do 
alargamento das competências municipais. Hermany defende que as estru-
turas de gestão do município devam ser modificadas, a partir de uma nova 
interpretação da repartição de competências, evitando assim “que o espaço 
municipal seja apenas a repetição, em escala menor, dos processos de legiti-
mação próprios da sociedade de massas, cujas críticas devem ser considera-
das nesta (re) ordenação do espaço público”.29

Entretanto, deve se considerar que o protagonismo dos atores sociais no 
processo de produção do direito social somente encontra terreno fértil num 
contexto democrático, haja vista que a “democracia seria a própria garantia 
da vigência e da eficácia do direito social”.30 Portanto, a ideia de direito social 
é incompatível com os sistemas tradicionais e centralizados.

Deste modo, a construção de um direito social, articulando-se no senti-
do de participação na elaboração e controle sobre as decisões públicas, é 
compatível com a estrutura estatal democrática, possibilitando uma estra-
tégia de integração entre Estado e sociedade. Entretanto, o novo paradigma 
de gestão não rompe com o espaço estatal. Ao contrário, é importante para 
que o processo de elaboração normativa esteja em sintonia com a ideia de 
Estado Democrático de Direito, “servindo para a concretização do princípio 

27 HERMANY, 2007, p. 264-265.
28 HERMANY, 2007, p. 285
29 HERMANY, 2007, p. 293
30 MORAIS, 1997, p. 76.
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da dignidade da pessoa humana e da cidadania, considerada a partir de ba-
ses concretas, com as peculiaridades verificadas nas comunidades locais e 
regionais.”31

O Direito Social foge à lógica do direito produzido exclusivamente pelo 
Estado; ele tem sua origem na participação direta dos sujeitos interessados 
e de relações fundadas num esforço comum. Por outro lado, não se pode 
defender uma independência total em relação ao Estado nem a ideia de que 
o Estado é dispensável. Dito de outra forma, o direito é produzido pela socie-
dade, mas limitado pelo Estado e pelos princípios constitucionais.

 
3.  Os mecanismos de participação e formação das decisões públicas no 
âmbito local: o espaço dos Conselhos Municipais 

A participação da cidadania encontra, no âmbito local, o lócus ideal para 
sua efetivação e seu fortalecimento. A proximidade dos cidadãos com os cen-
tros decisórios é elemento fundamental, pois permite que os espaços públi-
cos de decisões sejam ocupados pela cidadania para que, juntamente com o 
poder público, decidam sobre as questões pertinentes e que digam respeito 
diretamente às demandas locais.

A Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em que alargou as 
competências municipais, trouxe inovações no que tange às possibilidades 
de aumento de poder e de espaços de participação dos cidadãos. Uma das 
possibilidades de ampliação da participação é a criação dos conselhos muni-
cipais, os quais representam um importante canal de comunicação e aproxi-
mação entre a sociedade civil e o poder público. 

O surgimento dos conselhos afirma as práticas de descentralização e de 
fomento à participação da cidadania, enquanto condições essenciais à soli-
dificação do sistema democrático. Da mesma forma, os conselhos são impor-
tantes para o desenvolvimento local, especialmente no âmbito do municí-
pio, visto que o atendimento das demandas específicas de determinada área 
pode ocorrer de forma mais eficaz e eficiente. 

No presente trabalho, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Ado-
lescente – COMDICA - será analisado de forma mais pormenorizada e, de 
modo mais específico, o COMDICA do município de Santa Cruz do Sul.32 

 Aliado ao alargamento de competências municipais conferidas pelo 
texto constitucional pátrio, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
– estabelece em seu artigo 86 que a política de atendimento às crianças e 

31 HERMANY, 2007, p. 316
32 Nas 27 unidades federativas do Brasil os   conselhos  estaduais estão presentes e em 
cerca de 92% dos municípios brasileiros contam com os conselhos municipais de direitos 
da criança e do adolescente.
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adolescentes seja realizada em permanente articulação com os municípios, com 
a União, Estados e entidades não-governamentais. Deste modo, os conselhos de 
direitos devem ser articulados de forma a contemplar os preceitos e normativas 
dos demais entes federados, bem como estabelecer mecanismos para efetiva-
ção da participação da cidadania.

Os conselhos de direitos são órgãos de defesa dos direitos humanos e de pro-
moção e controle das políticas sociais com vistas a assegurar as garantais consti-
tucionais. Desse modo, necessitam que as suas atribuições estejam claramente 
definidas de modo a pautar sua atuação. Os membros dos conselhos são inves-
tidos de autonomia e independência e, enquanto representantes do Estado e 
da sociedade, devem buscar informações acerca dos poderes de que são inves-
tidos e das atribuições que lhes competem. O papel dos conselhos de direitos 
é, portanto, o de promoção das políticas sociais e concretização dos princípios 
constitucionais.33

Uma conceituação que sintetiza o que são estes conselhos pode ser encon-
trada junto à Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal: os conselhos 
de direitos são “órgãos ou instâncias colegiadas de caráter deliberativo, formula-
dor e normalizador das políticas públicas, controlador das ações, gestor do Fun-
do, legítimo, de composição paritária e articulador das iniciativas de proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.34  

Na esfera nacional, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adoles-
centes – CONANDA – foi criado em 1991 pela Lei nº. 8242/91 e tem a competên-
cia para elaboração das normas gerais da política nacional de atendimento dos 
direitos das crianças e adolescentes, fiscalização das ações de execução, observa-
das as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos artigos 87 e 88 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, bem como zelar pela aplicação desta política, além 
de avaliar as políticas estaduais e municipais e dar apoio à atuação dos conselhos 
estaduais e municipais, respeitando o princípio da descentralização das ativida-
des de formulação, fiscalização e avaliação das políticas, entre outros.35

 Ainda, é competência dos conselhos de direitos apoiarem a promoção 
de campanhas educativas; acompanhar o reordenamento institucional neces-
sário a partir da Lei nº. 8.069 - ECA; e acompanhar a elaboração e a execução da 
proposta orçamentária da União, Estados e Municípios indicando modificações 
necessárias à consecução da política formulada para a promoção dos direitos.

 
33 Disponível em http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/cc/2/atribuicoes.htm. Aces-
so em 11 abr 13. 
34 Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/c_a/manual_cedica.htm. Acesso 
em 11 abr 2013
35 Conforme art. 2º da Lei 8.242/91, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONANDA.
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A constituição destes conselhos obedece a forma paritária, sendo com-
postos por representantes do governo e da sociedade civil. Do mesmo modo, 
devem estar vinculados administrativamente ao governo do estado ou do 
município, porém com autonomia para desenvolver suas atribuições.36

Destacam-se, entre as atribuições dos conselhos de direitos, a formulação 
das diretrizes para a política de promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente em âmbito federal, estadual e municipal; a fiscaliza-
ção do cumprimento das políticas públicas para a infância e à adolescência 
executadas pelo poder público e por entidades não-governamentais;  o acom-
panhamento da elaboração e da execução dos orçamentos públicos nas es-
feras federal, estadual, distrital e municipal; a definição de prioridades para o 
atendimento da população infanto-juvenil no seu território; definição de ações 
a serem executadas na sua área de abrangência; a gestão de um Fundo para a 
Infância e Adolescência (FIA); e promoção e articulação entre os diversos atores 
que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente.37 

No município de Santa Cruz do Sul, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente – COMDICA –foi instituído pela Lei nº. 2.333, de 03 
de dezembro de 1990, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da 
criança e do adolescente, e cria o conselho municipal, o fundo e o conselho 
tutelar dos direitos da criança e do adolescente.

O art. 2º da referida lei dispõe que o atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente no âmbito municipal será feito através das políticas sociais 
básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionaliza-
ção, entre outras, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade 
e respeito à liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

No art. 3º estão elencadas as normas para organização e funcionamento 
dos serviços necessários, tais como Serviço Especial de Prevenção e Atendi-
mento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, explo-
ração abuso, crueldade e opressão; serviço de identificação e localização de 
pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos; além de proteção 
jurídico-social aos que dela necessitarem, por meio de entidades de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente.

A lei municipal possibilita que a composição do conselho tenha até 20 
membros, de forma paritária, pelos órgãos  governamentais, indicados 
pelo Poder Executivo Municipal e pelas Organizações Não Governamentais 
- ONGs, indicadas em Fórum. As funções dos membros do Conselho Munici-

36 Disponível em http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/cc/2/atribuicoes.htm. Aces-
so em 11 abr 13.  
37 Disponível em http://www.direitosdacrianca.org.br/conselhos/conselhos-dos-direitos-
-da-crianca-e-do-adolescente. Acesso em 11 abr 2013
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pal dos Direitos da Criança e do Adolescente são consideradas de interesse 
relevante e não são remuneradas.

A importância dos conselhos no atendimento aos direitos é tamanha, tan-
to que a sua formatação paritária visa justamente assegurar a participação 
de um maior número de representantes da sociedade civil. Esta representa-
ção dos mais variados segmentos sociais é fundamental para que a atuação 
do conselho esteja voltada aos problemas pertinentes do município. Assim, 
podem fazer parte do conselho organismos ou entidades privadas, de movi-
mentos comunitários, que atuem na defesa dos direitos de crianças e adoles-
centes. Neste sentido, e visando buscar a participação de um maior número 
de entidades, o COMDICA de Santa Cruz do Sul disponibiliza a grande de 
reuniões ordinárias em sua página, bem como outras informações relaciona-
das a sua atuação.38

Cumpre ressalta que a instalação do COMDICA no município de Santa 
Cruz do Sul foi pioneira na Região do Vale do Rio Pardo. No âmbito estadu-
al, o município foi o quarto a promover a instalação do conselho. O cenário 
municipal, à época, contava com um aumento populacional de grandes pro-
porções, o que provocou um aumento nos problemas sociais, demandando 
a necessidade de incrementar a atuação do poder público. 

Todavia este não foi o fator determinante, pois a sua “constituição social, 
econômica, política e cultural, apresenta um contexto favorável para o de-
senvolvimento de políticas públicas.”39Apesar da industrialização e da posi-
ção privilegiada que o município ocupa na Região, a desigualdade social e 
as carências sofridas por grande parte dos habitantes representam “graves 
consequências e criam enormes dificuldades para a implementação de polí-
ticas públicas eficazes.40 

As demandas envolvendo a população infanto-juvenil são crescentes, 
impondo aos municípios uma atuação mais pontual. Neste sentido, o con-
selho municipal é fundamental para promoção da interação entre Estado e 
sociedade, tanto na fase de diagnóstico quanto na fase de elaboração e de 
implementação das políticas públicas. E é desta interação que se alcançará o 
êxito (ou não) das políticas.

A municipalização, decorrente da descentralização político-administrati-
va inaugurada com a Constituição Federal de 1988, coloca o município em 

38 A grade de horários das sessões ordinárias do COMDICA do município de Santa Cruz do 
Sul, está disponível no seguinte endereço: http://comdicasantacruz.blogspot.com.br/. No 
local, também são disponibilizadas informações pertinentes sobre a atuação do mesmo.
39 ZANETTI, Isabel Teresinha; SCHMIDT, João Pedro. Fragilidades e desafios da descentra-
lização das políticas públicas: o COMDICA de Santa Cruz do Sul.In: Katálysis. V. 8, n. 1, jan/
jun 2005. Florianópolis, p. 99-110, p. 102. 
40 ZANETI, 2005, p. 102.
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destaque. Todavia, a sua atuação não é no sentido de excluir os demais entes 
federados, mas sim no sentido de, a partir da distribuição de competências, 
concretizar os preceitos constitucionais. Da mesma forma, a sociedade civil 
assume um protagonismo maior no âmbito local, a partir da efetiva partici-
pação no processo de tomada das decisões públicas.

Considerações finais
É recorrente a discussão sobre a importância do espaço local para a con-

cretização dos direitos fundamentais assegurados pelo texto constitucional 
brasileiro. Sem dúvida, o âmbito local mostra mais propício ao atendimento 
das demandas, especialmente as locais, que os demais entes federados, por 
duas razões: a primeira delas diz respeito à proximidade dos cidadãos com os 
centros decisórios. Entre o cidadão e o poder público há um menor número 
de estruturas que necessitam ser superados; os governos estão mais próxi-
mos da sua população.

Em segundo lugar, desta proximidade decorre um maior comprometi-
mento, tanto da cidadania quanto dos governos locais. Ao instituir mecanis-
mos de participação cidadã, o processo de tomada de decisões torna-se mais 
democrático e envolve um maior número de participantes, o que lhe confere 
mais legitimidade. Deste modo, tanto o processo de elaboração e implemen-
tação quanto o de fiscalização e avaliação passam a ser de responsabilidade 
de um número maior de pessoas, o que lhe garante, ao menos em tese, uma 
maior efetividade.

Partindo da ideia do direito social proposto por Gurvitch, na qual a pro-
dução do direito não está atrelada exclusivamente ao Estado, mas sim que 
resulta da participação direta dos sujeitos interessados, a abertura de novos 
mecanismos e de novos espaços que fortaleçam o processo de formação das 
decisões públicas é fundamental. E neste cenário o espaço local se configura 
como o lócus para o fomente e incremento da participação.

Para Gurvicht, o direito é um fato social que não depende unicamente 
do Estado. A legitimação do mesmo é feita pela cidadania, respeitando-se 
os preceitos constitucionais, que atuam como limitadores da atuação social 
na produção do direito. O município, com a autonomia e o alargamento das 
competências que lhe foram conferidos pelo texto constitucional de 1988, 
assume lugar de destaque, portanto, para a produção deste direito social.

Neste sentido, a criação de instrumentos, no âmbito municipal, como os 
conselhos de direitos, apresenta-se como uma alternativa possível para soli-
dificar a participação e a atuação ativa da cidadania no processo de formação 
das decisões públicas. A formação paritária, que decorre de lei, exige que a 
sociedade civil se faça representar e atue, juntamente com o poder público, 
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no sentido de assegurar direitos.
Entretanto, apesar da ampliação dos espaços e dos mecanismos de parti-

cipação, a mesma ainda se mostra insipiente, pois se observa que os grupos 
que se fazem representar nem sempre se alternam. Deste modo, acaba ocor-
rendo uma repetição dos modelos tradicionais de participação, com vistas 
apenas a assegurar o cumprimento formal das disposições constitucionais. 
Todavia, não é esta a idéia que se aproxima do direito social proposto por 
Gurvitch.

O caminho para assegurar a efetiva participação da cidadania nos proces-
sos decisórios e na construção de um direito social ainda é longo. Porém, a 
abertura dos espaços públicos decisórios, especialmente no âmbito munici-
pal e, particularmente nos conselhos de direitos, representa um avanço em 
relação aos modelos tradicionais, onde sequer havia mecanismos capazes de 
permitir a mais ínfima forma de participação. 
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LOTEAMENTOS FECHADOS E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSI-
DIARIEDADE PARA CRIAÇÃO DE LEI MUNICIPAL

REGULAMENTANDO A MATÉRIA
Ida Beatriz De Luca1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A urbanização das cidades e a falta de segurança pública desencadearam 

algumas soluções de moradia que não estão respaldadas na lei.
Em vários municípios do país foram criados os chamados “loteamentos 

fechados” em que o loteador oferecia a seus clientes um local composto de 
vários lotes com segurança, comodidades e luxo, com características diferen-
tes dos loteamentos convencionais previstos na lei.

O loteamento tradicional previsto na Lei 6.766/79 prevê a criação de espa-
ços para área pública e sistema viário, surgindo desta forma por decorrência 
da lei áreas de uso comum do povo. (arts. 4º, I; 7º, II e III; 9º, § 2º, III e 22 da Lei 
6766/79, c.c. art. 99, I, Código Civil). Estes bens tornam-se públicos em decor-
rência de lei independente da vontade dos particulares.

Desta forma os chamados loteamentos fechados contrariando a legisla-
ção civil e urbanística, privatizam áreas públicas que seriam de uso coletivo 
razão pela qual em diversas localidades ocorrem problemas judiciais decor-
rente desta figura não prevista em lei.

Em alguns municípios lei municipais instituíram os chamados loteamen-
tos fechados aplicando desta forma o princípio da subsidiariedade, eis que 
a Constituição Federal estabelece competência concorrente entre a União, 
Estados e Município para promover a melhoria das condições habitacionais.

 
1.O LOTEAMENTO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

A Lei 6.766/79 conceitua o loteamento urbano em “subdivisão de gleba 
em lotes destinados a edifi cação, com abertura de novas vias de circulação, 
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das 
vias existen tes” (art.2º, § 1º,).

Considera-se que as áreas públicas criadas são adquiridas pelo Poder Pú-
blico por força de lei, isto é, com a criação do loteamento o Poder Público 
passa a ser titular das áreas públicas criadas.

Desta forma consoante determina o art. 4 da Lei 6.766/79, o loteador 
1 Mestre em Direito e Especialista em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica 
de Porto Alegre (PUC/RS). Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Professora de Direito Civil e Processo Civil na Universida-
de do Vale do Rio  dos Sinos (UNISINOS) e Direito Civil  no Curso de Direito das Faculdades  
Integradas São Judas Tadeu - SJT. Advogada autônoma, atua na área do Direito  Civil e 
Processo Civil com ênfase no Direito do Consumidor, Direito de  Família e de Sucessões.
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propõe e a administração aceita a transferência ao município do domínio e 
posse dos espaços determinados pela lei, que são as praças, as vias, os espa-
ços de uso comunitário, que integram o conjunto urbanístico do projeto do 
loteamento, que independem de qualquer ato jurídico de natureza civil ou 
administrativa. Assim estes espaços passarão a integrar o patrimônio público 
municipal, ficando gravados de indisponibilidade, satisfazendo o interesse 
público principalmente em relação ao bairro em que está localizado.

O ato de lotear engloba além das cláusulas convencionais estabelecidas 
pelo loteador a incidência de normas civis e urbanísticas previstas em nosso 
ordenamento jurídico.

Dentre as normas em apreço se pode referir o art. 5 inc. XXII e XXIII da CF, 
que trata da propriedade e sua função social, o Código Civil, as normas urba-
nísticas, inclusive as editadas pelos municípios que tratam da organização do 
território, o sistema viário, as áreas livres, a construção urbana, a estética da 
cidade, criando melhores condições de vida à população.

Diante deste sistema se pode dizer que as limitações urbanísticas dizem 
para com a utilização da propriedade, e as limitações civis sobre o direito de 
propriedade considerado em si mesmo.

Modernamente ainda há o entendimento de que o loteador ao criar áreas 
urbanas através do loteamento, está oferecendo condições de habitabilida-
de à população urbana, atividade que originalmente pertence ao poder pú-
blico municipal. (Silva, 1981, 562-563) Desta forma o particular exerce uma 
função pública, atribuída originalmente ao município.

Porém não se pode afastar que a lei determina com a criação do lotea-
mento a criação de áreas públicas classificadas como de uso comum do povo 
consoante o art. 99,I do Código Civil. Este critério de classificação decorre da 
destinação ou afetação dos bens. Desta forma nesta categoria os bens são 
destinados por natureza ou por lei.(Di Pietro, 2004, p. 565) 

Os municípios não foram contemplados explicitamente na partilha domi-
nial constitucional, porém tem domínio patrimonial sobre bens públicos de 
uso comum situados no perímetro urbano (art. 30,VIII da CF),ainda quanto às 
águas, aquelas fluentes ou em depósito artificialmente captadas ou estanca-
das por obras públicas municipais. (Moreira Neto, 2011, p. 385)

As áreas públicas criadas com o loteamento pertencem ao município clas-
sificando-se em bens de domínio público ou comuns do povo. Desta forma 
o uso e o gozo devem ser conforme a destinação do bem. (Anjos, 2001, p.87)

Será abordado o referido tema no próximo subtítulo deste trabalho con-
soante a realidade encontrada no Brasil.
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2.LOTEAMENTOS  FECHADOS

Os loteamentos regidos pelo Lei 6.766/79 e que foram fechados pelo lote-
ador ou por uma associação de moradores estão eivados de ilegalidade. Não 
há amparo legal para o fechamento destas áreas, eis que incompatível com 
as áreas públicas decorrentes da referida lei e se destinam ao uso comum do 
povo (ruas, praças, etc.)

Notadamente a Constituição Federal estabelece entre as competências 
comuns entre União, Estados e Municípios a promoção de construção de mo-
radias, bem como a melhora das condições habitacionais e de saneamento 
básico.

Não há dúvida que o espaço criado pelos chamados loteamentos fecha-
dos melhora as condições habitacionais daquela região, pois ampliam a se-
gurança, o lazer e ainda possibilitam empregos diretos e indiretos relaciona-
dos à referida área.

Diante da competência concorrente criada pelo artigo 23 da Constituição 
Federal, se poderia utilizar o princípio da subsidiariedade para que o poder 
público municipal legislasse a respeito da criação de loteamentos especiais 
destinados a melhoria das condições habitacionais daquele Município.

Salienta-se que o princípio da subsidiariedade é uma repartição de exer-
cício de competências, em que o exercício das responsabilidades públicas 
deve ficar sob a responsabilidade das autoridades mais próximas do cidadão. 
(Martins, 2003)

O desenvolvimento prático do princípio da subsidiariedade leva em conta 
os princípios que ordenam algo que deve ser efetivado relacionando-se com 
a efetivação concreta dos direitos sociais.( Baracho, 1996) Nesta seara o mu-
nicípio está mais próximo ao cidadão e melhor entende o espaço local e as 
necessidades sociais daquela determinada região. 

Portanto, o princípio da subsidiariedade aproxima o diálogo com o cida-
dão, sendo que o espaço local torna-se mais viável na representação da re-
alidade dos cidadãos em razão das características e necessidades peculiares 
aquela comunidade. (Hermany, 2012) 

Na ausência de uma legislação a respeito da matéria, não se pode afastar 
que os loteamentos criam bens de uso comum do povo pertencem ao domí-
nio do Estado (lato sensu), porém seu titular é o povo. Desta forma, não pode 
o Estado dispor, pois este é apenas gestor, devendo assegurar sua utilização 
comum. Desta forma a fruição destes bens deve ser coletiva, isto é, por todos 
os membros da sociedade.

O princípio que rege a utilização dos bens de uso comum é de que o uso 
de um seja transitório, sem impedir o uso dos demais, podendo a adminis-
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tração, excepcionalmente quando se tratar de interesse público o direito de 
utilização privilegiada.

Há possibilidade, no entanto, de utilização por particulares, desde que a 
utilização seja compatível com a destinação do bem.

A utilização dos bens de uso comum do povo ou de uso especial pode ser 
feita por títulos jurídicos de direito público, como a concessão de uso, per-
missão e a autorização. O regramento para utilização destes bens tem natu-
reza de direito público, em razão disto diz-se que eles estão fora do comércio 
jurídico de direito privado.

Referente à concessão de uso que é um contrato de direito público, deve-
-se entender que quando implicar na utilização por particulares de bem de 
uso comum do povo, somente será possível se houver interesse público e se 
for compatível com a destinação do bem.

Desta forma o fechamento dos loteamentos que obstrui o acesso do público 
estaria por desviar a finalidade de utilização dos bens de uso comum do povo. 

Como característica fundamental dos bens de uso comum está na utili-
zação pela coletividade, o direito de cada um limita-se à igualdade com os 
demais. O Poder Público tem o dever de mantê-los em normais condições de 
utilização pelo público geral. (Meirelles, 2006, p. 523)

Trata-se para alguns de liberdades individuais tais como de ir e vir, que 
se concretizam essencialmente em matéria de circulação em vias públicas. 
Estes bens tem a finalidade o desfrute pelo povo. (Cretella, 1969)

Não se pode deixar de referir que existem alguns autores que defendem 
a legalidade de tal ato em razão de que o Município poderia viabilizar este 
fechamento através da concessão de direito real das áreas públicas, previsto 
no art. 7 do Decreto-lei 271/67. (Cretella, 1969, p. 58) 

Para os defensores desta tese o art. 3 desse decreto equipararia o loteador 
ao incorporador,os compradores do lote aos condôminos e as obras de infra-
estrutura  à construção da edificação, devendo ser aplicada a Lei 4.591/64 aos 
loteamentos. Ocorre que este decreto não foi regulamentado para aplicação 
da referida lei, bem como houve a abrogação do decreto pela Lei 6.766/79.

A concessão de direito real de uso torna acessível ao particular o uso do 
bem, porém sempre dependerá de autorização legal e de licitação. Não há 
licitação nas concessões dadas pelo município aos particulares para uso ex-
clusivo das áreas públicas nos loteamentos fechados, tornando contraria à 
lei tais concessões, eis que não seguem o modelo legal.(Cretella, 1969, p. 58)

Ocorre que a fruição de imóvel público por particular acima referida, só 
pode ser conferida aos bens dominicais, pois incompatível com os bens de 
uso comum ou especial. Deve-se entender que a utilização das vias públicas 
é um poder legal de todos não podendo a impedir o trânsito destes de ma-
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neira estável, a menos de ocorra a desafetação deste bem.
Ainda, para que haja a desafetação do bem, além de ser precedida de au-

torização legislativa, deve atender ao interesse público, isto é, no caso das 
ruas ter perdido de fato sua utilização pública. Não se pode esquecer que 
com o fechamento das ruas apenas os interesses particulares estarão aten-
didos.

Desta forma neste tipo de concessão para fechamento de loteamentos 
há contraposição do interesse privado ao coletivo, pois a utilização privativa 
se contrapõe ao interesse coletivo que são inerentes a estas áreas. Não se 
pode afastar que o princípio que rege a utilização dos bens de uso comum é 
a transitoriedade e a precariedade para que os demais indivíduos não sejam 
impedidos de usar.

Existem vários municípios no Rio Grande do Sul que possuem loteamen-
tos fechados instituídos de diversas formas. Diante desta realidade será abor-
dada no próximo subtítulo a diversidade encontrada no referido Estado.

3. O LOTEAMENTO FECHADO NO RIO GRANDE DO SUL
No Rio Grande do Sul a prática da criação de loteamentos fechados tem 

sido combatida pelo Ministério Público, sob o fundamento de que há viola-
ção às regras cogentes estabelecidas na Lei 6.766/79 bem como na inexistên-
cia de licitação prevista no Decreto-lei n. 271/67 para a concessão de uso de 
bem público. (Paiva, 2013)

Segundo Lamana Paiva a previsão e admissão de loteamentos fechados 
deve contar com a participação popular, nos termos do art. 29, XII da CF, as-
segurando mediante a cooperação das associações representativas no pla-
nejamento municipal para a instituição do Plano Direito. Esta participação 
igualmente está prevista no Estatuto da Cidade, que prevê como requisito 
indispensável a participação popular ( art.2, II c/c art 40, I, § 4o) . (Paiva, 2013)

A realidade, no entanto é que os loteamentos fechados existem no Brasil 
e no estado do Rio Grande do Sul.

O doutrinador Hely Lopes Meirelles admite a formação de loteamentos 
fechados conforme a seguir transcrito:

“‘Loteamentos especiais’ estão surgindo, principalmente nos arredores das 
grandes cidades, visando a descongestionar as metrópoles. Para esses lotea-
mentos não há, ainda, legislação superior específica que oriente a sua forma-
ção, mas nada impede que os Municípios editem normas urbanísticas locais 
adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados ‘loteamentos fe-
chados’, ‘loteamentos integrados’, ‘loteamentos em condomínio’, com ingresso 
só permitido aos moradores e pessoas por eles autorizadas e com equipa-
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mentos e serviços urbanos próprios, para auto-suficiência da comunidade. 
Essas modalidades merecem prosperar. Todavia, impõe-se um regramento 
legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas (que em tais casos não 
são bens públicos de uso comum do povo) e os encargos de segurança, higie-
ne e conservação das áreas comuns e dos equipamentos de uso coletivo dos 
moradores, que tanto podem ficar com a Prefeitura como com os dirigentes 
do núcleo, mediante convenção contratual e remuneração dos serviços por 
preço ou taxa, conforme o caso”  (in “Direito Municipal Brasileiro”, 11a ed., São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 468/469).

No Rio Grande do Sul há um precedente relativo à ação direta de Incons-
titucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Jusitiça em face da lei 
complementar 246/2005m do Município de Caxias do Sul, que prevê o “lote-
amento fechado” ( fusão entre condomínio edilício - Lei 4.591/64 e loteamen-
to - Lei 6.766/79).  Este precedente admite o chamado loteamento fechado 
quando previsto em lei municipal, como uma nova espécie de loteamento. 
Esta ação foi julgada em 02 de outubro de 2006.

Há outros julgados no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que ma-
nifestaram acerca da responsabilidade pelo pagamento da iluminação das 
áreas de acesso ao loteamento como de responsabilidade dos moradores.2

Não há, contudo na legislação federal previsão desta figura híbrida. Há 
um Projeto de Lei nº 20/2007 que prevê o chamado condomínio urbanístico, 
que consoante o art. 3 do referido Projeto assim o define: “a divisão do imóvel 
em unidades autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem fra-
ções ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertu-
ra de ruas de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente 
ao perímetro do condomínio”.3

2 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEEE. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMEN-
TO OU CONDOMÍNIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU TARIFA RESIDENCIAL. I - A res-
ponsabilidade pelo consumo de energia elétrica decorrente da iluminação das áreas de 
acesso interior aos condomínios (de fato) residenciais horizontais é dos respectivos con-
dôminos, incidindo tarifa residencial. II Juros moratórios devidos da citação, incidindo a re-
gra do art. 406 do CC/2002, no tocante ao percentual estipulado. III - A correção monetária 
incide desde o vencimento de cada fatura. IV A teor do caput do art. 273 do CPC, somente 
é possível ao autor formular pedido de tutela antecipada. O réu, ao defender-se, apenas 
resiste passivamente ao pedido do autor. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível 
Nº70016870701, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lisele-
na Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/10/2006)
3 O art. 144 do Projeto assim prevê:
“Art. 144. Após o prazo de 54 (cinqüenta e quatro) meses da entrada em vigor desta Lei, a 
aprovação de parcelamentos do solo para fins urbanos em área fechada ou 
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O referido projeto ainda não foi aprovado, razão pela qual ainda não te-
mos uma legislação prevendo e figura do Loteamento Fechado.

Segundo O Ministério Público do Rio Grande do Sul existem muitos muni-
cípios onde estão ocorrendo a criação de loteamentos fechados. Em pesqui-
sa o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiá-
rias do Ministério Público divulgou os seguintes dados:4

“ Os Municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá aprovavam os loteamentos 
com base na forma daLei 6.799/79 e posteriormente o município autorizava a 
colocação de cercas e muros bem como cancelas nas vias publicas. Em razão 
de impedir o livre acesso de qualquer pessoa nas áreas públicas foi firmado 
termo de ajustamento de conduta e os referidos Municípios, no qual estes se 
comprometeram a não mais aprovar loteamentos fechados, bem como a pro-
videnciar a transformação dos loteamentos fechados existentes em condomí-
nios horizontais de lotes, nos moldes da Lei Federal nº 4.591/64. Ademais, fo-
ram firmados 11 (onze) Termos de Ajustamento de Conduta entre o Ministério 

§ 1º Considerar-se-á válido o empreendimento que tenha sido licenciado ou implantado 
na forma de loteamento fechado, com base em lei estadual ou municipal, até a data da 
entrada em vigor desta Lei, desde que sua implantação tenha respeitado os termos da 
licença concedida. 
§ 2º O loteamento implantado regularmente e que teve seu perímetro fechado posterior-
mente à implantação até a data da entrada em vigor desta Lei, com base em lei estadual 
ou municipal, poderá ser regularizado pelo Poder Público municipal. 
§ 3º O fechamento de perímetro de loteamento realizado sem embasamento em lei es-
tadual ou municipal, até a data da entrada em vigor desta Lei, poderá ser regularizado 
pelo Poder Público municipal, observado o disposto no ‘caput’ deste artigo, bem como as 
condições previstas nesta Lei para a regularização fundiária de interesse específico e as 
demais exigências legais. 
§ 4º Observadas as disposições desta Lei relativas aos loteamentos, com exceção da restri-
ção ao fechamento do perímetro, durante o período de 54 (cinqüenta e quatro) meses a 
contar da entrada em vigor desta Lei, admitir-se-á a aprovação pelo Poder Público munici-
pal de novos parcelamentos para fins urbanos na forma de loteamento em área fechada e 
com controle de acesso, desde que lei estadual ou municipal existente autorize a implan-
tação deste tipo de empreendimento.§ 5º Nos casos previstos nos §§ 1o a 4o deste artigo:
I – a outorga de permissão ou autorização de uso das vias de circulação e outras áreas 
destinadas a uso público deverá ser renovada no mínimo a cada 5 (cinco) anos;
II – o acesso ao perímetro fechado por não moradores poderá ser controlado, mas não 
impedido.
§ 6º No prazo de até 54 (cinqüenta e quatro) meses, os Municípios deverão adaptar suas 
legislações, de forma a assegurar o cumprimento do disposto no ‘caput’ deste artigo”.
4 Ministério Público do Rio Grande do Sul, Centro de Apoio Operacional da Ordem Ur-
banística e Questões Fundiárias, Promotora de Justiça Isabel Guarise Barrios Bidigaday e 
Assessor Jurídico Gustavo Burgos de Oliveira. Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/
urbanistico/doutrina> Acesso em: 20 abril. 2013.
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Público e os proprietários dos empreendimentos.Tanto o Município de Capão 
da Canoa como o de Xangri-Lá, em cumprimento ao Termo de Ajustamento 
de Conduta firmado com o Ministério Público, editaram leis municipais que 
tratam do condomínio horizontal de lotes (Lei Municipal nº 2.047/2004 de 
Capão da Canoa, e Lei Complementar Municipal nº 012/2005 de Xangri-Lá). 
Atualmente, existem vários empreendimentos sendo instalados  na forma de 
condomínio horizontal de lotes, e não mais como loteamentos fechados. 

Outro problema existente nestes locais diz para com a questão da tes-
tada máxima dos condomínios de lotes. A Lei Complementar nº 012/2005, 
do Município de Xangri-Lá, estabeleceu testadas máximas entre 300 e 1.000 
metros. Ocorre que existe uma Lei Estadual  10.116/94) que prevê um máxi-
mo de 200 metros de testada para condomínios horizontais. Em decorrência 
desta questão o Ministério Público ajuizou ação civil pública, porém ainda 
não há sentença definitiva nesta demanda.

No Município de Gramado segundo o Ministério Público Estadual a situa-
ção é a seguinte:

“No Município de Gramado há vários loteamentos fechados no Município, 
tanto novos como antigos que foram regularizados face ao advento da Lei 
Municipal nº 2.351/05, que autoriza a instituição de loteamentos fechados no 
Município (artigo 9º, inciso VIII). A referida Lei Municipal foi encaminhada à 
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos para que fosse ava-
liada a possibilidade de se ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade, mas tal possibilidade foi afastada após análise jurídica devidamente 
procedida. Não há, portanto, nenhuma medida judicial promovida pelo Mi-
nistério Público contra a Lei Municipal nº 2.351/05 de Gramado, estando a 
norma em pleno vigor”5.

Verifica-se no caso de Gramado um tratamento diferenciado em relação 
aos loteamentos fechados.

O município de Canela igualmente possui alguns loteamentos fechados:

“No Município de Canela: há notícia de que existem alguns loteamentos fecha-
dos no Município, mas o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e 
Questões Fundiárias não dispõe de maiores informações a respeito. O novo Pla-
no Diretor do Município de Canela (Lei Complementar Municipal nº 07, de 28 de 
dezembro de 2004), ao disciplinar o parcelamento do solo urbano, não prevê a 
figura do loteamento fechado.”6

O Município de Gravataí admite a implantação de loteamentos fechados, 
5  Ibidem
6  Ibidem.
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conforme a pesquisa do Ministério Público do Rio Grande do Sul:
“No Município de Gravataí a Lei Municipal nº 2.253/04 de Gravataí admite a 
implantação de loteamentos com circulação fechada ou limitada, podendo 
o Poder Público, para tanto, conceder direito de uso de áreas públicas do lo-
teamento, desde que atendidas as condições que especifica. A referida Lei 
Municipal foi encaminhada à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assun-
tos Jurídicos para que fosse avaliada a possibilidade de se ingressar com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas após análise jurídica entendeu-se 
que não caberia a medida judicial referida. Com relação ao empreendimento 
a ser instalado no Município de Gravataí pelo Grupo Alphaville, há um expe-
diente instaurado na Promotoria de Justiça no qual o Doutor Daniel Martini, 
Promotor de Justiça, constatou a aprovação do loteamento Alphaville com 
base na Lei Municipal nº 2.253/04, e promoveu o arquivamento do expedien-
te investigatório em virtude da constitucionalidade das leis municipais que 
disciplinam a figura do loteamento fechado, com base em precedentes do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Estado de São Paulo.”7

No município de Caxias do Sul há previsão de implantação de loteamen-
tos fechados:

“No Município de Caxias do Sul: a Lei Complementar Municipal nº 246, de 06 de 
dezembro de 2005, de Caxias do Sul, prevê no seu Capítulo VIII (art. 38 e seguintes) 
a figura do loteamento fechado. O referido dispositivo legal foi objeto de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, tendo 
sido a ação julgada improcedente no particular, conforme acima já noticiado, 
estando a norma em pleno vigor, portanto.”8

No Rio Grande do Sul o Ministério Público através de Termos de ajusta-
mento de conduta tem contido dos loteamentos fechados como forma orga-
nização urbanística, principalmente no litoral norte do estado do Rio Grande 
do Sul.

No litoral norte do estado, foram celebrados vários Termos de ajustamento 
de conduta entre os representantes dos loteamentos fechados e o Ministério 
Público do estado. Estes termos determinaram que os loteamentos deveriam 
ser transformados em condomínios de lotes, e as áreas públicas existentes 
passariam a ser privadas, porém, os particulares em contrapartida haveria 
permuta por outra área a ser entregue ao município. Em Capão da Canoa e 
Xangri-lá os TAC’s decorreram dos inquéritos Civis 22/2004 e 50/2004.

Vários loteamentos já estão atualmente transformados em condomínios 
de lotes, consoante a determinação ministerial.

7  Ibidem
8  Ibidem.
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CONCLUSÃO
A pesquisa realizada demonstrou que no Brasil a criação de loteamentos 

fechados é uma prática normalmente adotada. Diante desta realidade cabe 
aos operadores de direito regularizar tal prática.

No Rio Grande do Sul apesar do precedente jurisprudencial, o Ministério 
Público estadual tem coibido tal prática, embasando esta atuação à ilegalida-
de na instituição dos chamados “loteamentos fechados”. Porém não se pode 
afastar que em alguns municípios do Rio Grande do Sul as leis municipais 
permanecem vigentes possibilitando a implementação de novos empreen-
dimentos com a configuração de loteamentos fechados.

Alguns municípios conforme demonstrado legislaram a respeito do tema 
possibilitando a implantação dos loteamentos fechados. Tal legislação en-
contra amparo no art. 23 da Constituição Federal consagrando o princípio 
da subsidiariedade, em que o Município por estar mais próximo do cidadão 
permite que se estabeleça uma melhor representação da sociedade local na 
construção e acompanhamento das políticas públicas. (Hermany, 2012)

 Seguindo a corrente que entende pela ilegalidades dos loteamentos fe-
chados, esta ocorre em razão da inexistência de uma legislação para embasar 
a criação dessa figura. De outra banda mesmo considerando que poderia ser 
utilizada a Lei dos Loteamentos (Lei 6.766/79), para possibilitar a utilização 
exclusiva das áreas públicas (ruas, praças) criadas em decorrência da referi-
da lei, ao ser instituído o loteamento as concessões de uso outorgadas pelo 
poder público municipal deveriam seguir o que estabelece o Decreto-lei 
271/67, isto é, proceder à licitação para concessão de uso de tais áreas, práti-
ca esta que não ocorre.

Existe o projeto 20/2007 tramitando na Câmara dos Deputados que inclui 
a criação de loteamentos urbanísticos, na modalidade fechados, porém não 
há até a presente data a aprovação.

Diante da sistemática existente na legislação pátria não há como enqua-
drar o loteamento fechado nas figuras urbanísticas existentes, desta forma 
consoante grande parte da doutrina tal figura está eivada de ilegalidade, de-
vendo o poder público regularizar tais empreendimentos transformando-os 
em condomínios de lotes. 

Destarte, nos casos em que o Município através de lei municipal instituiu 
os chamados loteamentos fechados não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
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