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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ao longo de nossa atuação na presidência da Comissão de Assuntos Municipais 
da Assembleia Legislativa, priorizamos temas afeitos ao cotidiano das comunidades, as-
suntos que infl uem realmente no dia-a-dia das pessoas no lugar onde elas vivem. Em uma 
das tantas audiências que promovemos, um dos temas foi Cidades Inclusivas, momento 
em que especialistas no assunto apontaram os inúmeros problemas registrados por pedes-
tres para circular na rua e no bairro onde residem.

Dessa forma, a questão do urbanismo e meio ambiente está intrinsecamente ligada 
ao desenvolvimento sustentável e humano das cidades. Não é mais possível, nem acei-
tável, que o Poder Público realize intervenções ou obras sem se atentar para os muitos 
aspectos que norteiam essa premissa, tais como crescimento populacional, concentração 
de habitantes em determinadas áreas, preservação de arroios e áreas verdes, trânsito se-
guro e multimodal, entre outras.

Sabe-se, contudo, que não obstante os louváveis esforços dos poderes públicos 
em todas as esferas, no tocante às questões relacionadas com o ordenamento urbano e 
à proteção ambiental, o Brasil ainda ocupa tímida posição em comparação aos países 
desenvolvidos. Portanto, e em que pesem as atitudes positivas que vêm sendo tomadas, 
maiores esforços deverão ser empregados no trato atualmente conferido ao urbanismo e 
ao meio ambiente a fi m de que a inevitável presença dos seres humanos não gere a degra-
dação ambiental desencadeadora das diversas catástrofes noticiadas constantemente nos 
meios de comunicação.

Esta publicação, portanto, tem esse grande objetivo e é mais uma contribuição da 
Assembleia Legislativa neste importante e fundamental debate.

Um grande abraço e bom proveito.

Dep. Eduardo Loureiro
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais
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APRESENTAÇÃO

A obra foi desenvolvida pelos integrantes do grupo de pesquisa “Gestão Local e 
Políticas Públicas”, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC, com o apoio da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, que 
aborda algumas das temáticas atuais envolvendo as várias questões na área do meio am-
biente e urbanismo nos municípios brasileiros. Neste sentido, o livro conta com diversos 
capítulos - redigidos por graduandos, mestrandos, mestres e doutorandos.

No primeiro, Daniela Arguilar Camargo e Jamile Brunie Biehl analisam a estru-
tura dos consórcios públicos na área do urbanismo e meio ambiente, entendendo que os 
consórcios entre municípios ou entes federados podem diminuir a distância destes, apre-
sentando, ao final, exemplos de estruturas semelhantes à essa no Estado Alemão e suas 
potencialidades para o Brasil. 

A seguir Guilherme Estima Giacobbo e Arthur Votto Cruz abordam o direito à 
cidade e a responsabilidade que os governos locais possuem na definição da função social 
da propriedade urbana. Sendo assim, em um primeiro momento, observam o protago-
nismo dos municípios brasileiros após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
seguindo com a função social da propriedade urbana e rural e, ao final, a concretização 
da função social urbana e os instrumentos urbanísticos de competência local. Demons-
tram a importância dos municípios ante a definição do conteúdo da função social da 
propriedade urbana, por meio de instrumentos como PEUC, IPTU progressivo no tempo 
e desapropriação-sanção. 

No terceiro capítulo, Betieli da Rosa Sauzem Machado e Luana Priebe Carvalho 
analisam o direito urbanístico e a gestão ambiental sustentável, trazendo a importância 
dos planos diretores nos municípios e observando o quanto estes impactam no espaço 
urbano e na gestão ambiental. São considerados fundamentais para o planejamento ur-
bano, pois é muito improvável que os governos locais possam alcançar seus objetivos de 
ordenação da cidade sem um plano diretor. 

Na sequência, Willyam Cristian Krug realizou estudo sobre as políticas públicas 
habitacionais e a necessidade de uma mudança em relação à iniciativa para efetivar o 
pleno acesso à habitação, analisando o Programa Minha Casa Minha Vida de modo geral. 
O texto contribui para debates e oferece subsídios teóricos na promoção de melhorias que 
se esperam por parte de gestores e entes governamentais.

Posteriormente, é verificado o crescimento urbano brasileiro por Jonas Caron e 
Lázaro Cardoso Pereira, por meio da verificação do papel da cidadania frente ao seu 
interesse no desenvolvimento da cidade, abordando as perspectivas jurídico-políticas no 
avanço espacial e social ante ao crescimento urbano. 

No sexto capítulo, Jamile Brunie Biehl e Daniela Arguilar Camargo realizam um 
estudo quanto a parceria-público privada como meio de cumprimento dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável nos municípios, enfatizando também a importância da utili-
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zação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, em nível local.
Mirella Luana Brito Caran, no sétimo capítulo, observa a gestão dos resíduos 

sólidos no município de Capão da Canoa no Rio Grande do Sul, lamentando a ausência 
de política pública de resíduos sólidos. Situação que ocorre mesmo com o crescente e 
desordenado aumento da produção destes resíduos, em especial daqueles advindos da 
construção civil e de períodos de alta temporada, haja vista se tratar de um município 
litorâneo do norte gaúcho.

O tema urbanismo é delineado juntamente com a autonomia financeira local, 
onde Rafael Verdum Cardoso Figueiró e Jamili Meyer de Matos realizam apontamentos 
sobre a política urbana do município de Xangri-lá no ano de 2017. Abordam a origem 
lógica das cidades, como elas se apresentam hoje e como se mantem vivas, demonstran-
do, ao final, que a organização do território é capaz de trazer diversas modificações para 
a autonomia política de um município. Ao final, Filipe Madsen Etges aborda o impacto 
na organização territorial urbana com a criação de pequenos municípios.

Registra-se novamente o reconhecimento à Comissão de Assuntos Municipais da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre colaborativa e presente no incen-
tivo da pesquisa científica acerca dos grandes temas do municipalismo.

Ricardo Hermany 
Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UNISC
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AS POTENCIALIDADES DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICI-
PAIS DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Daniela Arguilar Camargo ¹ 
Jamile Brunie Biehl ²³

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O desenvolvimento do Brasil vem marcado por períodos de centralização e des-
centralização, tanto de competências como de recursos, sendo que a partir da Constitui-
ção de 1988 pode ser observada uma maior descentralização, tendo em vista o aumento 
da população e a extensão dos municípios. Nesse sentido, o papel assumido pelos go-
vernos locais associados à sociedade, e com o avanço nos serviços públicos, mostra-se 
como necessária a articulação da federação na busca por maiores resultados dotados de 
eficiência. 

Os municípios brasileiros dificilmente conseguem recursos suficientes para o cus-
teio de determinadas questões, sendo que estas somente tornam-se mais eficazes quando 
são realizadas em parceria - o que acarreta em um melhor custo-benefício ao cidadão. 
A cooperação entre os entes passa a se tornar uma forma de garantir ganhos em matéria 
de políticas públicas. Assim, a cooperação entre municípios é fundamental, pois garan-
te um maior desenvolvimento regional e a efetivação de políticas públicas de interesse 
local. Por cooperação territorial, entende-se que se trata de acordos realizados de forma 
voluntária entre dois ou mais locais (no Brasil, municípios – na Alemanha, comunida-
des), voltados sempre para a melhora de recursos materiais e humanos, beneficiando as 
estruturas locais. 

Essa prática beneficia não somente no sentido das políticas públicas, como tam-
bém para com as relações intermunicipais, de forma em que são reconhecidos pelo con-
junto de participantes, identificando problemas em comum e formas de intervenção dos 
mesmos. O território em que é coordenada a cooperação é empregado para aumentar a 
valorização dos municípios e comunidades enquanto espaços locais e políticos.

Assim, a criação de formas de articulação entre os entes da federação serve 
tanto para a cooperação incentivada por cada um em favor dos seus interesses, 
como na geração de uma certa coordenação, estabelecendo como e quando cada 
ente atuará. 
______________________________________________________  
1 Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz 
do Sul; e Pós-Graduada em Direito Tributário e em Planejamento Tributário pela Escola Superior da Magistratura Federal e 
Universidade do Norte do Paraná. E-mail: danielacamargo68@gmail.com
2 Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul – UCS. Pós-Graduada em Direito Constitucional pela Uni-
versidade Anhanguera LFG. Pós-Graduada em Direito Ambiental pelo Grupo Educacional Verbo Jurídico. Juíza Leiga e Sócia 
advogada na empresa Ambientali - Assessoria Jurídica Ambiental. Email:jamilebiehl@gmail.com. Telefone: 051/997400195. 
3 Integrantes do grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
de Santa Cruz do Sul – UNISC.
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Utilizando a metodologia dedutiva e bibliográfica, a estrutura do estudo parte da 
análise estrutural de um consórcio público, para posteriormente observá-lo na área do 
urbanismo e meio ambiente, e ao final, apresentar exemplos de estruturas semelhantes no 
Estado Alemão e suas potencialidades para o Brasil. 

Em primeiro plano, é necessário apontar para a existência de fatores negativos e 
positivos frente à cooperação no Brasil, onde o positivo estaria atrelado à proximidade 
na formulação de políticas públicas de interesse local, com o real conhecimento das de-
mandas mais urgentes de seus cidadãos, alcançando a maior parte da população, com a 
capacidade de favorecer várias ações financeiras, resultando em uma maior economia, 
bem como no uso compartilhado de equipamentos, serviços e troca de experiências, o 
que tornaria a cooperação econômica e favorável aos governos locais. Quanto aos fatores 
negativos, encontrar-se-iam as diferenças políticas que poderiam vir a se tornar inertes à 
cooperação, quanto à capacidade da população em ser ouvida ou atendida por suas ver-
dadeiras e reais demandas, o que evitaria a forma de discurso do consórcio público venha 
ser tornar autocontrolada. 

2.  CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS: PRINCIPAIS ASPECTOS 

A Constituição Federal de 1988 traduziu a um forte impulso à descentralização da 
organização do Estado brasileiro, repassando aos municípios algumas responsabilidades 
de formulação e implementação de políticas públicas. Em um sentido cooperativo, a atri-
buição das competências chamadas de concorrentes entre os entes, não estavam dispos-
tos os mecanismos de introdução da cooperação. Nessa senda, faltavam os instrumentos 
formais para a coordenação. Apenas em 1988, com a Emenda Constitucional nº 19 é que 
foi aberto o caminho da superação da fragilidade com a institucionalização dos arranjos 
cooperativos, por meio de parcerias entre municípios (ARRETCHE, 2000).

No Brasil, para a realização de um consórcio público, é necessária a realização 
de alguns passos, destacados de forma objetiva pela Confederação Nacional de Muni-
cípios. Em primeiro, devem os municípios que desejam realizar esse modelo, identifi-
car o problema que tem em comum e que pretendem resolver por meio da cooperação. 
Em segundo, elabora-se um estudo de viabilidade técnica, onde descreve-se a maneira de 
como proceder, os prazos, custos e objetivos, para a partir disso fazer um documento que 
sistematizaria os dados e as decisões, que servem de base para o terceiro passo, que seria 
o protocolo de intenções. Esse protocolo deve ser conceituado como “contrato preliminar 
que, ratificado pelos entes da Federação, interessados, converte-se em contato de consór-
cio público”, de acordo com o artigo 2º do Decreto 6.017 de 2007. Esse protocolo deve 
deter treze cláusulas obrigatórias, dentre elas estão a identificação de cada município, a 
forma de eleição dos representantes entre outros. O próximo passo é a ratificação desse 
protocolo, onde todos assinam, e por meio deste cria-se o consórcio.

Após, é necessária a elaboração de um estatuto, que deverá ser aprovado pelos pre-
feitos de cada governo local. Uma das peculiaridades é que, se for realizado um consórcio 
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de direito público, os efeitos iniciarão com a publicação do mesmo na imprensa de cada 
ente. E, se for de direito privado, deverá ser feito o registro do estatuto na forma da legis-
lação civil. Até esse momento ele fica instituído de fato. A partir daqui cria-se um CNPJ, 
para que se constitua de direito e, quando de posse dos documentos, realiza-se o registro 
na Receita Federal. O passo mais importante de qualquer consórcio, depois de identificar o 
problema e os prazos com que se quer atingir o objetivo, está no protocolo de rateio, pelo 
qual todos se comprometem a fornecer os recursos financeiros para o cumprimento das 
despesas decorrentes. É necessário que cada ente faça as alterações em seus Planos Pluria-
nuais, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual – caso não realizem tais 
alterações, acarreta em um ato de improbidade administrativa.

Os dois últimos estão relacionados com a estruturação do órgão decisório e sua 
equipe técnica, com a possibilidade de concessão de servidores pelos entes consorciados, 
e outras providências posteriores, como com relação à solicitação de saída do consórcio, 
que depende de aviso prévio. O consórcio deve ter assembléia geral, conselho fiscal e 
administrativo, diretoria executiva e recursos humanos. Salienta-se ainda que, se for rea-
lizado com personalidade jurídica pública, possui natureza de autarquia, tendo imunidade 
tributária e impenhorabilidade de bens. Caso for de personalidade privada, trata-se de uma 
associação sem fins lucrativos, não podendo celebrar convênios com o governo federal.

Por conseguinte, conforme já evidenciado, são realizados no Brasil consórcios 
públicos nas mais diversas áreas, totalizando, em 2012, de acordo com o IBGE, em 2.903 
consórcios públicos e 679 administrativos. Cumpre ressaltar a diferença entre o público e 
administrativo, sendo que o primeiro é formado por entes federativos e constitui direitos 
e deveres a estes, detendo personalidade jurídica e dependendo de autorização legisla-
tiva e celebração de contrato. Quanto ao segundo, foi realizado antes do advento da Lei 
11.107 de 2005, formando um pacto de mera colaboração, sem contrato, personalidade 
jurídica e obrigações recíprocas. Aqueles administrativos podem vir a ser convertidos em 
públicos, para garantir uma maior segurança e estabilidade nas relações, bem como por 
ser primordial para a solicitação de recursos ao ente federal – e, nesse ponto, o consór-
cio público de personalidade jurídica de direito público se mostra a melhor via. Ainda, 
importante destacar a viabilidade de formação nas áreas de abrangência dos consórcios, 
reforçando as possibilidades dentro do próprio consórcio, como a delegação da adminis-
tração direta de atividades necessárias para a gestão municipal, o que não seria possível 
em outra modalidade.

3.  CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE URBANISMO E MEIO 
AMBIENTE

Desse modo, os consórcios tornam-se uma possibilidade legal para a uma melhor 
gestão, considerando a viabilidade e a efetividade de sua implementação, superando as 
dificuldades comuns entre os municípios. Estes garantem o ganho em escala de viabilida-
de e também de prestação de serviços nos municípios menores, que na maioria das vezes 



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul12

Meio Ambiente e Urbanismo - Volume V

não são capazes de executar ou operar de um modo adequado. E considerando a limitação 
dos recursos financeiros, estruturais e humanos que enfrentam, é necessária a busca por 
alternativas de gestão, firmando então tais parcerias, tornando os serviços públicos mais 
ágeis e eficazes frente ao atendimento das necessidades dos cidadãos.

Desta maneira, dentro do contexto dos consórcios municipais na área do meio 
ambiente, é importante destacar a Lei Complementar 140 de 2011, que fixa normas de 
cooperação entre os entes, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal, em ações 
administrativas que forem decorrentes do exercício da competência comum relativa a 
proteção de paisagens naturais, meio ambiente, combate à poluição e outras formas de 
preservação da fauna, flora e florestas. Ainda, em seu artigo 4º, I, estabelece que os entes 
federativos podem valer-se dos instrumentos de cooperação, como os consórcios.

A diferença deste em relação aos demais consórcios é a de que se tem um acordo 
de vontade com a finalidade de implementação de um órgão ambiental intermunicipal, 
que fiscalizará, imporá sanções administrativas e realizará o licenciamento ambiental. 
Pois, o artigo 9º, XIV do referido ordenamento dispõe que são ações administrativas dos 
governos locais promover o licenciamento ambiental em atividades que causem ou pos-
sam vir a causar impacto ambiental no local, considerando os critérios do potencial po-
luidor, natureza da atividade e porte; ou aqueles localizados em unidades de conservação 
instituídas pelo município, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental. Uma outra 
questão importante é a utilização desse modelo de cooperação com múltiplas finalidades, 
não existindo uma restrição para a sua criação, embora isso possa vir a atrapalhar o grau 
de especialidade do serviço que irá ser prestado. Ou seja, um consórcio que é responsável 
pela educação, pode também ser responsável pelo meio ambiente.

Seria recomendável a criação de consórcios de meio ambiente que abarquem não 
somente a função de órgão ambiental, mas que também possam abranger outras temáti-
cas, como a questão dos resíduos sólidos, saneamento básico, entre outros. É importante 
que os consórcios intermunicipais se dediquem à Politica Nacional de Meio Ambiente, no 
que diz respeito ao predominante interesse local. Assim, a criação de unidades de conser-
vação e a estipulação de políticas de pagamento de serviços ambientais e desenvolvimen-
to de educação ambiental, seria interessante. Determinado consórcio continuará existindo 
desde que continue contando com a participação de pelo menos dois entes. Com relação 
às taxas de licenciamento ambiental que forem cobradas, estas devem estar previstas em 
lei aprovada por cada poder legislativo de municípios envolvidos.

Deve-se levar em conta ainda as diferenças normativas que podem vir a existir 
entre os municípios, tanto com relação à legislação ambiental, quanto urbanística. Assim, 
é possível que determinada infração seja autuada em um município e em outro não, ou 
que determinada atividade possa vir a ser licenciada em um município e no outro não 
ocorrer. A competência é a mesma, sendo que este pode delegar atribuições que lhe forem 
originárias. Aponta-se ainda para a importância da existência dos conselhos ambientais 
municipais, que podem fiscalizar e sugerir medidas relacionadas ao consórcio, garantin-
do a participação local.
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Como a maioria dos municípios brasileiros enfrentam dificuldades financeiras e 
técnicas, sendo dependentes das transferências governamentais, a solução capaz de re-
solver os problemas no âmbito da competência ambiental, onde determinados municípios 
não conseguem atender, é a formação de consórcios intermunicipais, permitindo uma 
economia, troca de informações, viabilizando a fiscalização, licenciamento ambiental 
e sanções administrativas no âmbito local. Um caminho previsto em lei para suprir as 
deficiências estruturais e financeiras, promovendo uma melhor gestão ambiental e direito 
a um ambiente equilibrado. No Brasil, tinham-se 706 consórcios intermunicipais na área 
do meio ambiente no ano de 2011, de acordo com o IBGE. 

A gestão ambiental é um desafio para os governos locais, tendo estes o condão de 
se estruturar para a realização de uma melhor gestão. Dessa forma, a análise da possibi-
lidade da promoção de uma gestão cooperativa entre municípios, buscando a diminuição 
de custos e o aumento da eficácia da gestão, é de suma importância, pois muitas vezes são 
travadas pelos outros entes da federação. A cooperação na forma consorciada é apresen-
tada como uma alternativa para um melhor desempenho do poder púbico, na efetivação 
dos direitos ambientas frente às dificuldades de suas capacidades institucionais, podendo 
amenizar as justificativas quanto à reserva do possível, com relação às limitações or-
çamentarias para viabilizar o disposto na Constituição Federal de 1988. Em relação à 
possibilidade para a execução de políticas ambientais, é evidente a aplicabilidade desse 
instrumento e, considerando a descentralização política brasileira, juntamente com os 
modelos de cooperação, são formas de viabilizar o planejamento local, atendendo ao 
aumento das demandas locais, consistindo em uma estratégia para o desenvolvimento 
por meio de uma maior eficiência institucional dos governos locais. Tal capacidade, ou 
eficiência, poderá resultar em propostas inovadoras no campo do consorciamento para a 
gestão ambiental plena, atendendo aos ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei 
Complementar 140 de 2011. 

Apontam-se perspectivas e desafios para a criação de consórcios frente à gestão 
associada ambiental. Nestas perspectivas, está a elaboração de planos de saneamento 
e gestão integrada de resíduos sólidos; prestação de serviços públicos, no tratamento e 
disposição final desses resíduos; suporte técnico para o licenciamento ambiental, bem 
como planejamento regional e urbano, e em compras compartilhadas. Os desafios estão 
relacionados à sensibilização dos gestores para uma gestão integrada; criação dos con-
sórcios bem planejados e estruturados; e a sustentabilidade financeira dos consórcios 
(DIEGUEZ, 2011).

Como exemplificação, traz-se o consórcio de saneamento básico Vale do Rio Caí 
(CIS/CAI), que foi criado em 2005, inicialmente por 12 municípios, com a finalidade 
de atender às demandas da área da saúde. Entretanto, em 2007 seu caráter passou a ser 
multifuncional e, em 2009, se tornou uma Associação Pública de Direito Público de na-
tureza Autárquica. Atualmente, vinte e três (23) municípios participam deste consórcio 
com sede em Montenegro, e em setembro de 2013 o CIS/CAI contratou a elaboração 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos seus consorciados, de acordo com as 
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informações do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul 2015-2034, 
realizado pelo Governo do Estado Gaúcho. Na área dos resíduos sólidos tem-se a CIS-
GA - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, que 
atende 258.645 pessoas, das cidades de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Campestre da 
Serra, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Fagundes Varela, Flores da Cunha, Garibaldi, Nova 
Roma do Sul, Santa Tereza, São Marcos, Veranópolis.

Especificamente na área do meio ambiente, destaca-se o consórcio do Vale do 
Jacuí, constituído em 2004, por meio da Lei n° 8.080 de 1990 e da Emenda Constitucio-
nal n°. 19 de 1998 que alterou o artigo 241 da Constituição Federal. Participaram de sua 
formação os gestores municipais que integram a 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, 
inicialmente com a finalidade de atender as demandas comuns dos Municípios consor-
ciados na área da Saúde. Em 2007, com vistas à Lei Federal n° 11.107/05 e o Decreto n° 
6.017/07, o Estatuto do CI/Jacuí foi alterado, passando o Consórcio a ser multifuncional, 
possuindo Câmaras Setoriais com o objetivo de desenvolver as múltiplas políticas públi-
cas de interesse dos entes consorciados. 

Dentre os seus objetivos, destaca-se a Gestão associada de serviços públicos; Pres-
tação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento 
de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados; Compartilhamento ou 
o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, 
de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de 
pessoal; Promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; 
Exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham 
sido delegadas ou autorizadas; Gestão e proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico 
ou turístico comum; E, por fim, o exercício de competências pertencentes aos entes da 
Federação nos termos de autorização ou delegação.

4.  O EXEMPLO ALEMÃO PARA O FORTALECIMENTO DOS CON-
SÓRCIOS INTERMUNICIPAIS BRASILEIROS

Na Alemanha, destaca-se um programa de desenvolvimento ambiental e urbano 
para as cidades e comunidades menores, que foi apresentado por meio da cooperação 
desses entes, juntamente com o governo federal e estadual, tendo em vista que, nas ci-
dades de pequeno e médio porte, as áreas rurais devem ser reforçadas como pontos de 
ancoragem e interesse geral, com a capacidade de agir futuramente (PETERS, 1956). 
Dentre os objetivos dessa forma de cooperação, está o abastecimento local permanente 
em nível elevado para a população de toda a região, a fim de garantir o futuro nessa área 
urbanística e de meio ambiente (GLATHAAR, 2009).

Para isso, os municípios utilizam como subsídios a preparação e implementação 
de medidas globais urbanas, apoiando-se em um desenvolvimento local e integrado, com 
o apoio do governo federal e estadual, além de suas próprias receitas. Em todo o Estado 
alemão tem-se 490 cooperações entre municípios nessa área, além de outros programas 
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nesse sentido, como o “cidade social” (GLATHAAR, 2009).
Os consórcios municipais na Alemanha surgem diante dos desafios da globaliza-

ção, alterações demográficas, climáticas e escassez de recursos naturais, o que leva ao 
ajustamento de metas políticas e estratégias da política de desenvolvimento territorial. 
A aplicação da cooperação entre municípios surge diante de indagações como: Qual a 
contribuição dos compartimentos individuais em parcerias regionais para o crescimento e 
a inovação em toda a região? Que estratégias podem ser desenvolvidas e implementadas 
para a estabilização das cidades e comunidades menores? Deve-se prever uma maior coo-
peração em regiões mais fortes e fracas? A partir dessas e demais questões são averigua-
das a formação dos consórcios, buscando a sua eficiência diante de resultados concretos 
para as regiões e também Estado (GLATHAAR, 2009).

Destacam-se os consórcios realizados em Eisenhüttenstadt, Gelsenkirchen, Ho-
verswerda e Schedt, que fez a proteção de suas florestas em parceria com as cidades 
vizinhas. Na questão da agricultura urbana, como estratégia de recreação, destaca-se o 
consórcio de Gatow, Berlin, Cottbus e Leipzig; Na proteção de recuperação urbana sus-
tentável, destaca-se o de Gelsenkirchen, Hall, Colónia e Strullendorf. Em todos estes 
setores, se releva o sucesso das cooperações entre os municípios, com maior proteção 
e recuperação nas áreas do meio ambiente e urbanismo. Esses exemplos poderiam ser 
aplicados no Estado brasileiro, pois a forma consorciada apresentada pela Alemanha de-
mostra uma maior efetivação de políticas sociais, como nessa área apresentada. Além do 
mais, o Brasil carece desse tipo de consórcio, sendo que seria uma forma mais facilitada 
de recuperação e proteção desses setores.

 Cumpre assinalar os fatores que favorecem e dificultam a realização dos consór-
cios intermunicipais, assinalados por Abrucio et. al. (2013, p. 1547-1548). Frente àqueles 
que favorecem, destaca-se a existência de uma identidade prévia, em âmbito regional, 
entre os municípios, tonando-se um catalisador político; a constituição de lideranças que 
são capazes, mesmo que adversos, de pensar em agir coletivamente; questões que envol-
vem estratégias comuns, ou seja, os problemas que atingem os municípios de um modo 
em que a cooperação se mostra como uma real necessidade; a lógica das políticas públi-
cas também pode impulsionar formas de consorciamento, principalmente quando seus 
mecanismos apontam nesse sentido. 

Ainda, conforme o autor, destaca-se o apoio e a indução do governo estadual, 
ou inclusive do governo federal, sendo um instrumento que incentivaria a criação e ma-
nutenção desse modelo, reduzindo as rivalidades e incertezas entre prefeitos; os pactos 
políticos entre prefeitos e governadores podem vir a favorecer o associativismo, quando 
estão diante de questões que favorecem as partes; e, por fim, assinala a existência dos 
marcos legais que tornam mais atrativa a cooperação. 

Importantes também são aqueles fatores que dificultam a sua formação, apontados 
por Abrucio et. al. (2013, p. 1547-1548), como a ausência de uma identidade regional, 
o comportamento individualista dos municípios, as desavenças entre prefeitos, devido 
à partidos políticos, ou destes com os demais chefes do executivo estadual ou federal e 
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os conflitos intergovernamentais em determinadas políticas públicas. Assinalou, ainda, 
a falta de indução por parte dos outros níveis, especialmente dos estaduais, por gestão 
pública frágil, dificultando a obtenção de informação e conhecimento sobre a formação 
dos consórcios intermunicipais; o lugar pouco destacado que a questão territorial possui 
na agenda pública e, ao final, o engessamento do direito administrativo e a sua interpre-
tação pelos Tribunais de contas, que criam obstáculos a essas formas. Dessa maneira, à 
compreensão de Dieguez (2011), com relação às relações também entre o poder público 
e sociedade, posteriormente na gestão, deve haver uma sinergia entre as partes, onde pos-
sam se articular os diferentes interesses e identificando os acordos possíveis. 

Assim, apresentam-se como uma alternativa de fortalecimento dos entes, princi-
palmente dos municipais, contudo não os obriga a formalizar o consórcio intermunici-
pal, ou que permaneçam associados à eles. Por ser um ato voluntário, a sua constituição 
depende de uma articulação coesa que venha a alinhar os objetivos a serem perseguidos 
em conjunto, e para que isso ocorra é necessário que o gestor público esteja atento aos 
fatores que favorecem e que dificultam a formação desse consorciamento. De acordo com 
o entendimento de Villiers (2008), que realizou estudos quanto ao sucesso na parceria 
entre os municípios, há alguns fatores que podem ser considerados como positivos nessa 
relação. Conforme esse autor, estes não devem ser observados individualmente, pois pos-
suem ligações, sendo que alguns deles seriam na questão do ambiente, se este facilitaria 
iniciativas de parceria, e com relação aos parceiros, que deveriam ser selecionados cui-
dadosamente (VILLIERS, 2005).

Outro fator importante é o envolvimento da sociedade juntamente com institui-
ções e grupos, para então uma gestão fortalecida, com compromisso e liderança. Villers 
(2005) coloca ainda a avaliação e revisão dos acordos realizados entre os municípios, 
para que sejam melhorados com seus possíveis erros. Todavia, em consonância com a 
realização de estudo pela Sister Cities Internacional, Villiers (2005) observa que os fa-
tores de sucesso podem ser relacionados com o antes apresentado, como a união de ca-
pacidade, conhecimento e habilidade para que as cooperações obtenham êxito. Assim, 
se destaca a concentração dos recursos e a quantidade de parceiros que podem colaborar 
com a efetivação dos objetivos. Esses objetivos devem ser claros, e devem deter o com-
promisso e apoio da gestão, bem como a participação da sociedade. 

Demonstra-se ainda, de acordo com o exposto pelo autor acerca desse estudo, que 
se deve formar um relacionamento entre comunidade e governo, por meio de atitudes, por 
parte dos governos, de confiança, reciprocidade, compromisso e compreendimento. As 
formações de processos com clareza contribuem para uma transferência do conhecimen-
to entre organizações públicas e outros que são interessados, que se tornam importantes 
para estabelecer as parcerias (VILLIERS, 2005). Essa parceria ligada ao conhecimento, 
aprendizagem e implementação de práticas, cria conhecimento mútuo, transferência e 
aplicação, que são considerados os fatores de sucesso. Diante dos fatores apresentados, 
evidente a importância da participação social para a sua concretização, assim como da 
efetivação dos modelos de cooperação, que também influenciam diretamente nos fatores 
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de sucesso dos consórcios intermunicipais.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao observado ao longo do estudo, os consórcios na área do meio ambiente 
no Brasil, em sua maioria, são realizados abrangendo várias áreas, como saúde, desenvol-
vimento, educação e meio ambiente. São poucos os que tratam apenas de uma determina-
da matéria. Aqui, encontra-se um ponto que merece destaque, pois entende-se que, para 
uma melhor efetividade e viabilidade de atingir os objetivos, o consórcio a ser elaborado 
detivesse a função de órgão ambiental, e que também abrangesse outras temáticas, como 
aquelas voltadas aos resíduos sólidos, saneamento básico, entre outros. É importante que 
os consórcios intermunicipais se dediquem a Política Nacional de Meio Ambiente, no que 
diz respeito ao predominante interesse local. 

Aponta-se, ainda, para a criação de unidades de conservação, estipulação de po-
líticas de pagamento de serviços ambientais e desenvolvimento de educação ambiental. 
Pois, tendo em vista que grande parte dos municípios brasileiros enfrentam dificuldades 
financeiras e técnicas, sendo dependentes das transferências governamentais, a solução 
capaz de resolver os problemas no âmbito da competência ambiental, onde determinados 
municípios não conseguem atender, seria a formação de consórcios intermunicipais, que 
resultaria em uma economia, troca de informações, e viabilizando a fiscalização, licen-
ciamento ambiental e sanções administrativas no âmbito local. Seria um caminho, pre-
visto em lei, para suprir as deficiências estruturais e financeiras, promovendo uma melhor 
gestão ambiental e direito a um ambiente equilibrado.

Referente à possibilidade de execução de políticas ambientais, é evidente a aplica-
bilidade desse instrumento, e levando em consideração a descentralização política, junto 
com os modelos de cooperação, são formas de viabilizar o planejamento local. Atenderia 
ao aumento das demandas locais, consistindo em uma estratégia para o desenvolvimento, 
por meio de uma maior eficiência institucional dos governos locais. 

Dentre elas estariam a elaboração de planos de saneamento e gestão integrada de 
resíduos sólidos; prestação de serviços públicos, no tratamento e disposição final desses 
resíduos; de suporte técnico para o licenciamento ambiental, também planejamento re-
gional e urbano, e em compras compartilhadas. Já com relação aos desafios, estes estão 
relacionados à sensibilização dos gestores para uma gestão integrada, a criação dos con-
sórcios bem planejados e estruturados, e a sustentabilidade financeira dos consórcios.

Os consórcios podem ser realizados, ainda, para obter o planejamento e constru-
ção de planos ambientais regionais, para a recuperação ou preservação de um recurso 
hídrico, para a definição de uma política de educação ambiental à nível de região, e tam-
bém com o objetivo de promover a coleta seletivo do lixo, com a destinação adequada e 
reciclagem. 

Assim, à partir da formação de consórcios entre municípios, se poderia diminuir 
a distância entre as esferas locais, estaduais e federais, dando maior peso político para as 
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demandas da região, bem como criando uma gestão pública menos suscetível à disputas 
partidárias. Ainda, se resolveriam problemas locais sem se limitar às fronteiras adminis-
trativas, viabilizando, ainda, políticas sociais, por meio da democratização dos recursos 
e do poder de decisão sobre elas. 
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O DIREITO À CIDADE E A RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS
LOCAIS NA DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE URBANA
 
        Guilherme Estima Giacobbo4

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Arthur Votto Cruz5 6

A partir da Constituição da Constituição Federal de 1988 ocorreu o rompimento, 
com o centralismo estatal, fazendo surgir um estado com características mais centrífugas, 
mais descentralizando, que resultou na atribuição de uma série de competências exclusi-
vas aos municípios, elevando-o à categoria de ente federado e dotando-o de um grau de 
autonomia considerável do ponto de vista jurídico-formal. Assim, se outorgou ao municí-
pio competências para legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecer sua lei orgâ-
nica e assumir diversas tarefas constitucionais através dos processos de municipalização.

Dentre as competências outorgadas ao ente local, merece destaque a responsabi-
lidade pela criação de uma política de desenvolvimento urbano, conforme previsão do 
Artigo 182 da Constituição Federal. Nesse caso, a gestão e o planejamento urbano são 
de competência local, o que pressupõe também a presença ativa da sociedade quando 
se tratar da elaboração e revisão do plano diretor, que é o instrumento básico da política 
urbana e que deve ser discutido e construído democraticamente por todos os segmentos 
da sociedade.

Diferentemente da propriedade rural, cujos requisitos da função social vêm elen-
cados expressamente na Constituição Federal, a função social da propriedade urbana é 
cumprida quando observados os parâmetros legais de ocupação do solo e o que é efe-
tivamente utilizado. Isso quer dizer que os requisitos, parâmetros e obrigações para o 
cumprimento da função social da propriedade urbana podem variar de município para 
município, desde que observados os padrões mínimos estabelecidos pelo Estatuto da Ci-
dade (Lei nº 10.257/2001).

 Para fazer cumprir a função social da propriedade urbana, a Constituição Fe-
deral previu, e o Estatuto da Cidade (EC), posteriormente, regulamentou uma série de 
instrumentos urbanísticos – sucessivos e complementares – para que se fossem definidas 
áreas prioritárias para a concretização da função social, quais sejam: O Parcelamento, a 
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Edificação e a Utilização Compulsória (PEUC); O Imsuas atribuições e prerrogativas de 
forma autônoma e independente, sendo corresponsáveis pelos serviços públicos de com-
petência comum entre os demais entes federados de acordo com o estabelecido na CF e 
leis complementares.

A emergência dos 5.570 municípios como entes membros da federação os dotou 
da atribuição para a compilação das Leis Orgânicas (CF artigo 29), que servem como lei 
fundamental a nível local, deliberando, evidentemente, sobre a relação de subordinação 
da Constituição Estadual com a Constituição Federal. Essa lei serve como o marco legal 
das ações municipais, devendo as leis locais de caráter ordinário respeitar os limites e 
cominações da Lei Orgânica. 

Esse novel status de autonomia dos municípios é assegurado pelos princípios 
de (i) auto-organização, garantido pela Lei Orgânica, (ii) auto-governo, garantido pela 
eleição dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, (iii) autolegislação, assegurada pela 
capacidade legislativa garantida pela CF e (iv) autoadministração, que garante a capaci-
dade dos municípios de administrar serviços de interesse local, manter e dispor de bens 
próprios e legislar sobre tributos de competência local (MEIRELLES, 2006). Contudo, 
ainda existem graves dificuldades para que essa condição seja inteiramente reconhecida 
na prática, uma vez que muitos municípios têm seus orçamentos e contribuições finan-
ceiras fortemente vinculadas à União, que, por sua natureza, vêm concentrando mais 
poderes, prejudicando a descentralização do poder político conforme proposto na CF/88 
(HERMANY e TOALDO, 2016). 

A CF/88 igualmente relegou aos municípios a responsabilidade de gerir o teci-
do urbano, através do disposto no art. 182 que estabelece as políticas urbanas a serem 
adotadas em prol do bem-estar dos habitantes das cidades, que inclui a gestão do espaço 
urbano e os limites legais de sua utilização, bem como as diretrizes para a efetivação da 
função social da propriedade privada. Os municípios passam a ser dotados de responsa-
bilidade plena sobre a gerência dos interesses e demandas a nível local, sem, contudo, 
deixar de receber o apoio financeiro e operacional da União e dos estados quando houver 
necessidade.

Nesse sentido, se vê que o advento da Constituição Federal de 1988 expandiu 
a importância do poder local no cenário político nacional, o que, de fato, concretiza o 
pressuposto – ainda que implícito no art. 30 da CF – da subsidiariedade, que assegura o 
exercício do poder político seja exercido pela autoridade mais próxima do destinatário da 
decisão (MARTINS, 2003). 

2.  FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL X URBANA

Com a nova repartição de competências outorgada em 1988, o município passa a 
deter uma das mais complexas responsabilidades: a gestão e o planejamento urbanístico 
da cidade. Para tanto, o ente local deve se ater a uma série de princípios constitucionais, 
como a função social da propriedade urbana, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado e o princípio do não retrocesso ambiental. Atente-se que o município também 
é corresponsável pela concretização dos objetivos constitucionais, no que lhe compete: 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais (CF, Art. 3°).

Com o acentuado processo de urbanização da sociedade brasileira nas últimas 
décadas, o ordenamento territorial e a gestão urbanística tornaram-se temas prioritários 
nas administrações locais, especialmente em decorrência de quatro eixos críticos que 
se consubstanciam em desafios a serem geridos: a aceleração do ritmo de urbanização; 
a concentração deste crescimento urbano; o crescimento desordenado de metrópoles; a 
gentrificação e horizontalização das cidades; e a especulação imobiliária com consequen-
te degradação dos centros urbanos. Preliminarmente, convém determinar o conceito de 
urbanização adotado neste trabalho:

A Constituição Federal garantiu a materialização definitiva do direito urbanístico 
no ordenamento jurídico brasileiro, tornando explícito seu campo temático: (i) a política 
espacial das cidades e os instrumentos de execução de políticas urbanísticas; (ii) a ma-
terialização de conceitos, tais quais: a função social da propriedade urbana e o planeja-
mento urbano; (iii) seus objetivos maiores, como a regularização fundiária, a preservação 
ambiental e a sustentabilidade; (iv) o desenvolvimento urbano e participação democrática 
no planejamento urbano; e, finalmente, (v) os instrumentos hábeis ao cumprimento da 
política urbana, podendo-se destacar as licenças urbanísticas, a desapropriação urbana, a 
obrigatoriedade do plano diretor7 e a edificação compulsória.

No entanto, permanecia a imprescindibilidade de normas que efetivassem os ins-
trumentos previstos constitucionalmente, no intuito de conferir operatividade ao direito 
urbanístico, bem como, para rechaçar alguns dogmas da legislação tradicional, precisa-
mente, da civilista e da administrativa. É nesse contexto que advém o Estatuto da Cidade, 
que tem como escopo a concretização do direito urbanístico brasileiro e, especialmente, 
de buscar a sua consolidação por meio de conceitos determinados e da regulamentação 

[...] a noção ideológica de urbanização refere-se ao processo pelo qual uma 
proporção significativamente importante da população de uma socieda-
de concentra-se sobre um certo espaço, onde se constituem aglomerados fun-
cional e socialmente interdependentes do ponto de vista interno, e numa re-
lação de articulação hierarquizada (rede urbana). (CASTELLS, 2000, p. 46)

7Mukai (1988, p. 37) refere que o plano diretor é um “instrumento legal que propicia o desenvolvimento urbano (portanto, da 
cidade) do Município, fixando diretrizes objetivas (metas), programas e projetos para tanto, em um horizonte de tempo determi-
nado”. O plano diretor é a lei municipal considerada instrumento básico da política urbana, cujo objetivo é definir e estabelecer 
as diretrizes, limites e obrigações para o exercício da propriedade urbana.

O mais importante desses princípios é certamente o da função socioambiental da 
propriedade e cidade, que, por sua vez, é uma expressão do princípio de que o ur-
banismo é uma função pública no sentido mais amplo, isto é, a ordem urbanísti-
ca não é determinada tão-somente pela ordem dos direitos individuais, não sendo 
reduzível tão-somente à ordem dos direitos estatais. (FERNANDES, 2006, p.11)

______________________________________________________  



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul22

Meio Ambiente e Urbanismo - Volume V

de instrumentos urbanísticos.
 Esse não é o caso das políticas fundiárias das terras em território rural, cuja 

base legal é a própria Constituição Federal, estando contidas na norma fundamental as 
diretrizes operacionais das ações que visem à consolidação do princípio da função social 
da propriedade rural. O art. 186 da CF/88 ocupa-se de listar os requisitos necessários que 
uma propriedade deve cumprir para que cumpra sua função social, enquanto o art. 184 é 
responsável por apontar os limites da operação e efetivação da reforma agrária. 

 Nesse sentido, no que diz respeito às diretrizes fundiárias rurais, a eficácia das 
normas regulamentadoras da função social da propriedade é garantida pela própria cons-
tituição, estando a gerência das políticas de reforma agrária sob a responsabilidade de 
autarquia própria, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 
Assim, se verifica que o direito urbanístico se opera de forma substancialmente distinta 
da do direito fundiário rural, visto que o primeiro se concretiza através da vontade dos 
agentes locais e o segundo se realiza pela ação direta da administração pública federal. 

 É importante que se diga que a efetivação da função social da propriedade ur-
bana não é ato discricionário, ou seja, não é opcional, mas uma obrigação do município. 
O que é discricionário é a definição, no plano diretor, da área de abrangência dos ins-
trumentos urbanísticos como o PEUC e seus sucedâneos. Essa definição leva em conta 
as estratégias de urbanização do município e geralmente engloba as áreas centrais com 
diagnóstico de imóveis subutilizados. No próximo ponto, se verá mais especificamente 
como se regulamentam e se aplicam esses instrumentos de controle da função social da 
propriedade urbana.

3.  A CONCRETIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIE-
DADE URBANA E OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE 
COMPETÊNCIA LOCAL: PEUC E IPTU PROGRESSIVO

O Estatuto da Cidade teve o êxito de conferir unidade à política urbana, tendo 
consagrado expressamente os princípios fundamentais do Direito à Cidade, conforme 
prevê o artigo 2°, caput: “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Desse modo, o direito 
urbanístico fica:

Já foi referido que a gestão do PEUC e do IPTU Progressivo são de competên-
cia dos municípios e que são os planos diretores de cada um deles que devem delimitar 

[...] claramente vinculado a uma visão totalizante de mundo, oposta ao individualismo 
que, ainda hoje, inspira o direito civil. Ordem urbanística é um conceito caro ao Estatuto 
da Cidade. Seu primeiro sentido é o de ordenamento: a ordem urbanística é o conjunto 
orgânico de imposições vinculantes (são as “normas de ordem pública” a que alude o art. 
1º, parágrafo único) que condicionam positiva e negativamente a ação individual na cida-
de. O segundo sentido é o de estado: a ordem urbanística é um estado de equilíbrio, que o 
conjunto dos agentes envolvidos é obrigado a buscar e preservar. (SUNFELD, 2010, p. 54)
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quais as áreas urbanas onde o instrumento será aplicado, buscando induzir o adequado 
aproveitamento da propriedade imobiliária urbana. É a lei municipal específica que vai 
determinar as condições e prazos para implementação da obrigação de parcelar, edificar 
ou utilizar, desde que respeitados os limites mínimos previstos no Estatuto da Cidade 
(DENALDI; et. al, 2015, p. 11).

Reitera-se que o imóvel urbano cumpre sua função social quando atende aos parâ-
metros legais de ocupação do solo e é efetivamente utilizado, abrigando usos e atividades 
definidos na legislação municipal. A exceção da não utilização se dá nos casos em que o 
objetivo desse não uso vise à preservação de áreas ambientalmente sensíveis.

No debate da Assembleia Constituinte, que perdurou de 1987 a 1988, a Emenda
Popular da Reforma Urbana trouxe esses instrumentos urbanísticos de controle da função 
social à discussão, buscando construir uma nova concepção de cidade e de planejamento 
urbano, orientada por objetivos voltados a maior democratização do solo urbano e ao 
combate da especulação imobiliária do setor privado, mitigando o poder dos proprietá-
rios e trazendo o acesso à moradia e o direito à cidade para o centro das atenções (DE-
NALDI; et. al., 2015, p.13).

Em que pese a redação original da Emenda trouxesse a aplicação do PEUC, do 
IPTU progressivo no tempo e da desapropriação-sanção de modo independente, a corre-
lação de forças no congresso acabou por elencá-las, no artigo 182, CF, apenas de forma 
sucessiva. O objetivo dos movimentos sociais de reforma urbana era que os instrumentos 
fossem utilizados de forma independente, adaptando-se às estratégias dos diferentes mu-
nicípios, sem a necessidade de aplicação sucessiva.

 Ainda assim, o parcelamento, a edificação e utilização compulsória, bem como 
o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação-sanção, se constituem como instrumen-
tos fundamentais para a concretização, no âmbito local, da função social da propriedade 
urbana, abrangendo de forma mais ampla a função social da cidade. Importa referir que 
“a propriedade dotada de função social é justificada pelos seus fins, seus serviços, suas 
funções” (GRAU, 2002).

Desse modo, a função social não apenas impõem limites ao exercício do direito 
de propriedade, como também prevê a obrigação de agir, vinculando o proprietário à des-
tinação adequada ao seu imóvel. Portanto, a propriedade imobiliária urbana que incorrer 
no descumprimento da função social poderá ser alvo de intervenção do Poder Público 
para que seja atendido o interesse coletivo. Diz-se “poderá” porque nem todo imóvel es-
tará sujeito à aplicação do PEUC e seus sucedâneos, pois cada município definirá, no seu 
plano diretor, a área mais adequada para abrangência desses instrumentos, geralmente 
encampando áreas centrais e contíguas, a depender do grau de urbanização e aproveita-
mento do solo de cada região. 

 Segundo o Estatuto da Cidade, estão sujeitos ao PEUC os imóveis não edifica-
dos, subutilizados e não utilizados. No entanto, o EC tratou do conceito de subutilização      
apenas no parágrafo 1º do Art. 5º, relegando os demais conceitos para definição nos res-

pectivos planos diretores ou nas leis municipais específicas. Outra característica impor-
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tante é que o PEUC se vincula ao imóvel e não ao proprietário. Assim, quando um imóvel 
for notificado, ele carregará consigo a obrigação, cujos prazos não se interrompem nem 
em eventual transferência da propriedade .

 Ressalte-se que a existência de terrenos vazios ou ociosos, especialmente em 
áreas urbanizadas centrais, cuja manutenção visa uma valorização futura que beneficia 
apenas seus proprietários, no que se denomina especulação imobiliária, diminui a oferta 
de espaços disponíveis nas cidades para a moradia e desempenho de atividades econômi-
cas, com impacto direto para os grupos economicamente hipossuficientes.

É justamente com intuito de evitar a formação desses vazios, mitigando a especu-
lação imobiliária e, por conseguinte, ampliando o acesso a áreas urbanizadas, que o Es-
tatuto da Cidade regulamentou o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória, 
vinculando o proprietário à obrigação de dar uma destinação ao seu terreno subutilizado8, 
concretizando o preceito constitucional da função social da propriedade9. 

Convêm diferenciar as três hipóteses previstas do PEUC: O parcelamento se re-
fere às glebas não edificadas e não loteadas, e consiste na obrigação do proprietário de 
proceder ao parcelamento do solo, segundo as diretrizes do plano diretor. A edificação 
se refere à obrigação de edificar um imóvel, que já se encontra loteado, mas é composto 
apenas pela terra nua; Já a utilização compulsória se vincula aos imóveis não utilizados, 
que são os abandonados e não habitados, bem como os subutilizados, referentes àqueles 
imóveis cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido em lei municipal específi-
ca (BARROS; et al. 2010).

Uma vez identificado e notificado pelo município um imóvel sujeito ao PEUC, a 
obrigação fica instituída para o imóvel, obrigando o proprietário a dar-lhe uma utilização 
efetiva e adequada num determinado prazo, ainda que haja alternância de proprietários 
durante o prazo estabelecido na obrigação. O gravame se vincula ao imóvel e obriga os 
proprietários subsequentes a dar destinação adequada ao imóvel.

 Para que essas determinadas regras tenham eficácia, o legislador previu meios 
para compelir o proprietário a cumprir a obrigação estabelecida: a cobrança do IPTU 
progressivo no tempo é a principal delas. O IPTU é um imposto devido pelos proprietá-
rios ou possuidores de imóveis urbanos e tem como base de cálculo uma porcentagem 
do valor de mercado do imóvel. O EC permite que o Município aumente as alíquotas 
progressivamente, ao longo dos anos, para os imóveis cujos proprietários não obedece-
ram– aos prazos fixados para o parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Essa 
é uma estratégia de penalizar a retenção do imóvel com fins de especulação da valoriza-
ção imobiliária, de moda a tornar essa ociosidade, que não traz qualquer benefício para a 
cidade e coletividade, se torne inviável e onerosa economicamente. O IPTU progressivo 
tem caráter extrafiscal e sancionador, sendo que, para dar maior eficácia ao instrumento, 
o Estatuto da Cidade proibiu a concessão de isenções ou anistias fiscais.
_____________________________________________________
8 EC, Art. 5º (…) § 1º Considera-se subutilizado o imóvel:
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente;
9 EC, Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato intervivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações 
de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos.
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 Para tanto, o município, mesmo aquele onde a edição do plano diretor10 é fa-
cultativa, deve regulamentar o PEUC e seus sucedâneos de maneira correta, segundo os 
parâmetros estabelecidos no Estatuto da Cidade, com intuito de garantir, posteriormente, 
o pleno cumprimento da função social da propriedade urbana nas áreas delimitadas. No 
plano formal, deve cumprir algumas etapas para habilitar o uso desses instrumentos urba-
nísticos, que é o de regulamentar o PEUC e IPTU progressivo. A regulamentação envolve 
basicamente três etapas: previsão no plano diretor, edição de lei específica e decreto 
municipal regulamentador de competências internas e procedimentos administrativos em 
geral.

Em relação ao plano diretor, que é o instrumento básico da política urbana de um 
município, é importante que, além de delimitar as áreas sujeitas ao PEUC, ele determine: 
I - os critérios que caracterizem os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, 
podendo incluir aí índices mínimos de aproveitamento; II - os prazos para cumprimento 
das obrigações decorrentes da notificação.

Mesmo que o plano diretor contenha os elementos recomendados pela Resolução 
do Conselho das Cidades, é imprescindível a aprovação de lei municipal específica que 
determine a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme disposto na Constituição 
Federal e no Estatuto da Cidade. Portanto há necessidade de aprovação de duas leis mu-
nicipais para que o município esteja apto a aplicar o PEUC e assim assegurar a qualidade 
de vida urbana e o cumprimento da função social da cidade.

Não menos importante é a edição de um decreto municipal, ou seja, um ato admi-
nistrativo de competência do Poder Executivo local, que dispensa aprovação legislativa, 
cujo objetivo é orientar a pormenorizar a operacionalização dos instrumentos urbanísti-
cos, estando circunscrito aos aspectos procedimentais e subordinados às definições da lei 
específica. Entre outros aspectos, o decreto deve estabelecer as competências dos órgãos 
municipais – secretarias e setores específicos – no processo de aplicação do PEUC, bem 
como os procedimentos de notificação, procedimentos para averbação nos registros de 
imóveis e o seu escalonamento (DENALDI; et. al., 2015, p.23).

CONTEÚDOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

PLANO DIRETOR LEI ESPECÍFICA DECRETO

Delimitação das áreas de

incidência do PEUC1*.
Casos de não incidência do instrumento.

Arranjo institucional: definição e 
competências dos órgãos municipais 

no processo de aplicação.

Caracterização dos imóveis não 
edificados, subutilizados e não 

utilizados2**.

Caracterização dos imóveis não edifica-
dos, subutilizados e não utilizados. Procedimentos do ato de notificação.

Prazo para cumprimento das obrigações Critérios para avaliação de pedidos 
de impugnação da notificação.

Prazo para cumprimento das 
obrigações3** 

Sistema de participação e controle social 
na gestão

Procedimentos para averbação.  

Escalonamento das notificações.

Sistema de monitoramento da 
aplicação.

Tabela 1. Fonte: (DENALDI; et. al., 2015, p.24).–
_____________________________________________________

10O plano diretor é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, segundo o EC, Art. 41.
* Conteúdo obrigatório segundo o Estatuto da Cidade.
** Conteúdo recomendado segundo a Resolução nº 34/2005 do Conselho Nacional das Cidades.
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Com a elevação do município à categoria de ente federado, diversas competências 

e responsabilidades foram assumidas pelos governos locais, muitas vezes sem a contra-
partida financeira correspondente. Apesar da série de dificuldades que os entes locais 
enfrentam, na linha de frente dos problemas, os desafios exigem que os gestores locais 
tenham uma postura ativa frente à sua corresponsabilidade pela concretização das tarefas 
e objetivos constitucionais. O direito à cidade e a responsabilidade pelo planejamento ur-
bano estão entre as tarefas inescusáveis na construção de uma cidade democrática, cujas 
ações públicas devem beneficiar a coletividade em detrimento do interesse especulativo 
de alguns proprietários de imóveis em áreas prioritários nos centros urbanos.

O cumprimento da função social da propriedade é obrigação do proprietário, con-
tudo, é o poder público local que deve exercer a fiscalização para que esse dever seja efe-
tivamente cumprido. Para tanto, dispõe de uma série de instrumentos urbanísticos legais, 
que, aplicados sucessivamente, tem o condão de induzir o adequado aproveitamento dos 
imóveis urbanos, inclusive com destinação social. Assim, a Constituição Federal previu e 
o Estatuto da Cidade regulamentou o instituto do Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsória (PEUC), bem como o IPTU progressivo no tempo para aqueles imóveis não 
utilizados ou subutilizados. 

O desafio dos municípios é regulamentar, em sua legislação local, prioritariamen-
te no plano diretor e, posteriormente em lei específica, esses instrumentos, bem como 
definir um arranjo institucional multissetorial, envolvendo as diversas secretárias afins. 
O município deve definir, ainda, as áreas prioritárias de ação – zonas industriais degrada-
das, centros urbanos com vazios ou imóveis subutilizados – regulamentando, em decreto 
municipal, as competências de seus órgãos internos e os procedimentos administrativos 
de notificação, impugnação e averbação, com intuito de garantir a máxima segurança 
jurídica na sua inescusável tarefa de garantir o cumprimento da função social da pro-
priedade, planejando uma cidade segundo os interesses coletivos e freando as estratégias 
especulativas imobiliárias, ao promover o uso racional do espaço urbano.
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O DIREITO URBANÍSTICO E A GESTÃO AMBIENTAL SUSTEN-
TÁVEL:  O PAPEL DOS PLANOS DIRETORES NOS MUNICÍPIOS E 
SEUS IMPACTOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA GES-

TÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Betieli da Rosa Sauzem Machado¹¹ 
Luana Priebe Carvalho¹²¹³

1.   CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com as ocupações urbanas precárias, insalubres e inseguras gerou-se uma 
visibilidade negativa e incomoda, em todos os espaços territoriais das cidades. 
Desta forma, são inúmeras e visíveis as proliferações de assentamentos sobre 
a beira de rios, encostas, córregos, bem como nas áreas de proteção ambiental. 
Com as precariedades urbanísticas, a falta de saneamento básico e o aumento dos 
riscos ambientais e vulnerabilidades sociais, percebesse que o urbanismo no Bra-
sil foi relevado de certa forma, até ser considerado de interesse constitucional, na 
Constituição de 1988. 

A Constituição atual, em seu artigo 182, previu atribuições aos municípios 
de responsabilidade na definição das políticas para o seu desenvolvimento urba-
no, tendo como objetivo ordenar o plano de incremento para as funções sociais 
das cidades, por meio do plano diretor.

Por isso, o presente artigo centra-se em examinar o direito urbanístico 
brasileiro e como este pode auxiliar os municípios para uma gestão ambiental 
sustentável. A pesquisa justifica-se pela busca em verificar como o plano diretor, 
previsto na Lei 10.257/2001(Estatuto das Cidades), pode auxiliar nesta gestão 
sustentável. 

Nesse sentido, o problema de pesquisa evidencia-se na seguinte questão: 
qual o papel do plano diretor, como um possível instrumento para uma gestão 
ambiental sustentável nos municípios? Assim, visando responder o objeto da 
pesquisa, dividiu-se a investigação em três tópicos, sendo o primeiro sobre a 
conceituação do direito urbanístico e das políticas públicas de gestão ambiental 
tendo como referência a Constituição de 1988. No segundo tópico, faz-se um 
breve estudo em relação ao Estatuto das cidades e seus fundamentos. E, por fim, 
centra-se na análise do papel dos planos diretores e seus impactos na organização 
do espaço urbano na gestão ambiental sustentável. 
_____________________________________________________
¹¹Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul - 
UNISC, com bolsa CAPES, modalidade II. Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (2016). 
Advogada. E-mail: betielisauzem@yahoo.com.br.
¹²Graduanda pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com bolsa CNPq iniciação científica. E-mail: lpriebecarva-
lho@gmail.com.
¹³Integrantes do grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul – UNISC.
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A pesquisa foi elaborada por estudos bibliográficos e de diplomas legais, bem 
como com consultas em periódicos acerca da temática. O método de investigação é o 
hipotético-dedutivo. 

2. O URBANISMO NO BRASIL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988

Na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro 
de 1988, o legislador constituinte, preciso aos conflitos provocados pelas adversidades da 
urbanização tardia e instável nas cidades brasileiras, conferiu no Título “da ordem econô-
mica e financeira”, dentro do Capítulo II, um tópico para abordar a Política Urbana, eis 
que foi um dos marcos históricos constitucional no Brasil (SILVA, 2008). 

Consequentemente, a Constituição apresentou como um dos deveres do Poder 
Público e da coletividade, a preservação e defesa do meio ambiente para as gerações da 
atualidade e do futuro, para que todos possam desfrutar de um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. Portanto, foi estabelecido que o Poder Público tem o dever de definir 
espaços territoriais a serem protegidos, os quais serão alterados ou suprimidos somente 
por meio de autorização legal.

Assim, a Constituição deu atenção à matéria urbanística, prevendo dispositivos 
com relação às diretrizes do desenvolvimento urbano, conforme previsão dos artigos 
21, inciso XX e 182, à preservação ambiental, de acordo com os artigos 23, incisos III, 
IV, VI e VII, 24, incisos VII e VII e 225, à respeito dos planos urbanísticos, previsto nos 
artigos 21, inciso IX, 30, inciso VIII e 182, bem como em relação à função urbanística da 
propriedade urbana (SILVA, 2008).

Desta forma, a Constituição definiu competências aos entes da federação para 
legislar em matéria de direito urbanístico. Nesse sentido, a proteção do meio ambiente e 
o desenvolvimento sustentável foram previstos como atividades comuns a todos os entes, 
conforme o artigo 23. Bem como, os artigos 182 e 183  estabeleceram fundamentos para 
a reorganização do espaço urbano, a qual deveria ser promovida conjuntamente pelos 
entes federados e a execução realizada principalmente pelos municípios.

Portanto, o urbanismo pode ser entendido como uma incumbência de todos os 
níveis de governo, bem como se expande a todas as áreas do campo e da cidade, onde as 
realizações humanas ou a preservação da natureza possam contribuir para o bem-estar 
coletivo e individual. Todavia, como nas cidades se centralizam as populações, as suas 
áreas exigem mais e maiores empreendimentos urbanísticos, buscando alcançar o maior 
bem para o maior número de indivíduos, eis que é objetivo supremo do moderno urba-
nismo (BULOS, 2012).

O ordenamento jurídico brasileiro fez a previsão para que os gestores elaborassem 
políticas públicas, as quais busquem o desenvolvimento sustentável das zonas urbanas, 
tornando essencial a gestão do meio ambiente urbano sob a ótica da gestão dos serviços, 
do uso dos solos e da planificação urbana (SILVA, 2008).
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Com relação às políticas públicas para gestão ambiental, Lima e Krüger (2005) 
ensinam que são inúmeros os instrumentos, bem como os desafios para garantir aos in-
divíduos um ambiente saudável e propício a uma boa qualidade de vida, e desenvolvi-
mento pleno da função social da cidade. Assim, esses desafios justificam, de certa forma, 
a necessidade da gestão ambiental urbana, que se configuram como atividades para o 
gerenciamento de uma cidade na expectativa de se obter a melhoria e conservação da 
qualidade ambiental do local.

Bulos (2012) leciona que o direito urbanístico obtém status de direito fundamen-
tal, enquanto para a administração pública é determinado o dever de se alcançar os be-
nefícios aos administrados. Eis que o urbanismo está ligado intimamente ao bem-estar 
dos indivíduos, sendo que através disso poderá se cumprir o objetivo da reorganização 
do espaço urbano.

Ainda, Prestes (2006) complementa que também é necessário gestar os proble-
mas que se apresentam de forma negativa ao meio urbano, os quais estão relacionados à 
doenças, transportes e segurança, que se acumulam devido à falta ou gerência equivocada 
das políticas.

Desse modo, passa-se à abordagem do Estatuto das Cidades, eis que a lei 10.257, 
de 2001 regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, estabelecendo que a política 
urbana deve buscar ordenar o desenvolvimento pleno das funções sociais da propriedade 
urbana e das cidades.

3. O ESTATUTO DAS CIDADES E SEUS FUNDAMENTOS

A União, conforme previsto no artigo 21, inciso XIX, da Constituição, detém 
competência privativa para instituir diretrizes gerais ao desenvolvimento urbano, onde 
se inclui as diretrizes para as políticas de habitação, transporte urbano e saneamento bá-
sico. Quanto às competências concorrentes sobre direito urbanístico, o artigo 24, inciso 
I, dispõe que a União tem atribuição para estabelecer normas gerais de direitos urbanís-
ticos através de lei federal, a qual deve conter as diretrizes de desenvolvimento urbano 
e regional, a regulamentação dos artigos 182 e 18314 da Constituição, os objetivos da 
política urbana nacional, bem como deve prever os instrumentos urbanísticos e o sistema 
da gestão desta política. Consequentemente, surge o Estatuto da Cidade – a Lei 10. 257, 
de 10 de julho de 2001 –que regulamenta os instrumentos de políticas urbanas que devem 
ser aplicados pelos entes federativos (OLIVEIRA FILHO, 2006).
_____________________________________________________
14 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habi-
tantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. § 3º As desapropriações de imó-
veis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, [...]
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininter-
ruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural [...]
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4. O ESTATUTO DAS CIDADES E SEUS FUNDAMENTOS

A União, conforme previsto no artigo 21, inciso XIX, da Constituição, detém 
competência privativa para instituir diretrizes gerais ao desenvolvimento urbano, onde se 
inclui as diretrizes para as políticas de habitação, transporte urbano e saneamento bási-
co. Quanto às competências concorrentes sobre direito urbanístico, o artigo 24, inciso I, 
dispõe que a União tem atribuição para estabelecer normas gerais de direitos urbanísticos 
através de lei federal, a qual deve conter as diretrizes de desenvolvimento urbano e re-
gional, a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição, os objetivos da política 
urbana nacional, bem como deve prever os instrumentos urbanísticos e o sistema da ges-
tão desta política. Consequentemente, surge o Estatuto da Cidade – a Lei 10. 257, de 10 
de julho de 2001 –que regulamenta os instrumentos de políticas urbanas que devem ser 
aplicados pelos entes federativos (OLIVEIRA FILHO, 2006).

Conforme estabelecido no artigo 182 da Constituição Federal e no princípio da 
preponderância de interesse, os municípios são o ente federativo principal para a execu-
ção da política urbana, buscando com isso ordenar o desenvolvimento pleno das funções 
sociais da cidade, conforme os critérios previstos no plano diretor, o qual é o instrumento 
básico da política urbana (OLIVEIRA FILHO, 2006). Nesse sentido, a Constituição pre-
viu a competência ao poder público municipal para execução direta da política urbana, 
com a finalidade de promover mudanças na gestão das cidades, buscando com isso a 
promoção do interesse público.

Quanto ao Estatuto da Cidade, este cumpre a função de uma lei geral de direito 
urbanístico, ao instituir princípios de direito urbanístico e disciplinar os institutos e figu-
ras do direito urbanístico, assim fornecendo instrumentos para a organização dos espaços 
urbanos, como por exemplo: para a observação da proteção ambiental e para buscar so-
luções aos problemas sociais graves – moradia, saneamento -, onde estes atingem os in-
divíduos mais carentes da população (SILVA, 2008). O artigo 2°15 do Estatuto da Cidade 
prevê diretrizes gerais para orientação da construção das políticas urbanas. Já o artigo 4°16  
faz previsão dos instrumentos empregados pelos municípios nas diligências de modifi-
cação do espaço urbano, para se realizar o desígnio socioambiental das cidades, ou seja, 
______________________________________________________  

15Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações; II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e pro-
jetos de desenvolvimento urbano; III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribui-
ção espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar 
e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; V – oferta de equipamentos 
urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características 
locais; VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: [...]
16Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: I – planos nacionais, regionais e estaduais de or-
denação do território e de desenvolvimento econômico e social; II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões; III – planejamento municipal, em especial: a) plano diretor; b) disciplina do parcelamento, do uso e 
da ocupação do solo; c) zoneamento ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f) gestão 
orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; h) planos de desenvolvimento econômico e social; IV – 
institutos tributários e financeiros: [...] V – institutos jurídicos e políticos: [...] VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) 
e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 
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tal dispositivo busca a integração do direito urbanístico como meio de gestão ambiental.   
A norma em comento se relaciona com a importância da função da proprieda-

de urbana, partilhada com as políticas ambientais e urbanas. Assim, ela auxilia para o 
equilíbrio entre as regras ambientais e urbanísticas, eis que, segundo Seraphim (2010), 
o Estatuto da Cidade deve elaborar planos diretores contendo diretrizes que estabeleçam 
critérios de utilização e ocupação do solo, e ainda direcionamentos para preservação, re-
cuperação e conservação do meio ambiente natural. Desse modo, Lima e Krüger (2005) 
ensinam que as políticas públicas, relacionadas ao futuro das cidades, orientam que o 
controle e planejamento para a ocupação e uso do solo urbano necessitam se adequar a 
realidade de cada cidade e cada zona, para que contribuam ao aperfeiçoamento da quali-
dade do meio ambiente urbano.

5. O PAPEL DOS PLANOS DIRETORES E SEUS IMPACTOS NA 
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA GESTÃO AMBIEN-
TAL SUSTENTÁVEL 

O plano diretor como instituto urbanístico tem registros do seu surgimento data-
dos na década de 1930, no Rio de Janeiro um urbanista francês elaborou o primeiro plano 
de ordenação urbanística. Assim, tal ideia presente no plano foi seguida pela arquitetura, 
geologia, geografia e pelas engenharias voltadas para construção (MOREIRA, 2009). O 
referido instrumento tem a função de buscar o desenvolvimento das cidades com quali-
dade de vida.

Na Constituição, o plano diretor foi considerado como o instrumento principal da 
política urbana. O Estatuto das Cidades regulamentou o artigo 182 da Constituição, bem 
como valorizou o plano diretor, visando à construção e definição de um novo modelo de 
cidade, voltada à qualidade de vida dos indivíduos. O Estatuto das Cidades transformou 
o plano diretor no meio principal de garantia da aplicação de instrumentos capazes de 
transformar e modificar a realidade urbana.

O plano diretor, na sua visão atual, se difere de sua concepção anterior, eis que 
anteriormente este instrumento era considerado um mero documento administrativo que 
pretendia a resolução de todos os problemas locais, desconsiderando as práticas sociais. 
Desse modo, o plano diretor assumiu a função de interferir no desenvolvimento local, 
a partir de compreensões que integram os fatores financeiros, políticos, culturais, insti-
tucionais, ambientais, territoriais e sociais que condicionam a situação dos municípios 
(OLIVEIRA, 2001).

Nos artigos 39 ao 42 do Estatuto das Cidades, em seu capítulo III, fica discipli-
nado o plano diretor. Nesse sentido, o legislador começa a normatização apontando, no 
artigo 39, que a propriedade urbana cumpre a sua função social ao atender as exigências 
fundamentais de organização da cidade prevista no plano diretor, buscando assegurar a 
qualidade de vida, o desenvolvimento das atividades econômicas e a justiça social, desde 
que respeite as diretrizes do artigo 182, caput e §2° da Constituição, assim, essa previsão 
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concede caráter especial de lei regulamentadora (CARVALHO; LEUZINGER, 2009).
Quanto ao artigo 40 do Estatuto das Cidades, o legislador adota comandos do arti-

go 182, §1° da Constituição. Desta forma, prevê que o plano diretor deverá englobar todo 
o território municipal, e não apenas a simples área urbana e de expansão urbana. Ainda, 
o plano diretor deve, obrigatoriamente, respeitar as diretrizes previstas pelo Estatuto das 
Cidades, por conta do artigo 2°, inciso VI, alínea “g”, o qual indica que a ordenação e 
controle do uso do solo deverá ser estabelecido no plano diretor e deverá reprimir a de-
gradação e poluição ambiental, ou seja, tal previsão amplia os cuidados com o ambiente 
que o plano diretor deve ter (CARVALHO; LEUZINGER, 2009).

O artigo 40, §3° fixou a obrigação de, a cada 10 anos, se rever a lei que instituiu o 
plano diretor. Esse parágrafo prevê novas ocasiões de se planejar e reproduzir programas 
coletivos, estatais e políticas públicas para a ocupação e uso do solo que evitem ações 
que agridam o meio ambiente, onde, consequentemente, se garanta a qualidade de vida, 
bem como o desenvolvimento municipal e urbano de modo sustentável (CARVALHO; 
LEUZINGER, 2009). Já o artigo 40, §4° prevê a elaboração e fiscalização da execu-
ção do plano diretor, conforme os incisos I a III do referido dispositivo. Desse modo, 
é previsto ao poder executivo e legislativo municipal o dever de garantia de promover 
audiências públicas e debates com participação de associações representativas dos vários 
seguimentos da comunidade e da população (inciso I); a publicização dos documentos e 
informações produzidas (inciso II); e o acesso aos documentos e informações produzidas 
de qualquer dos interessados (inciso III).

Quanto ao artigo 41, este estabelece a elaboração do plano diretor obrigatório. 
Todavia, para as cidades com população inferior a vinte mil habitantes, será uma fa-
culdade do ente local, e, ainda, não poderá se tornar obrigatória por força de lei federal 
ou municipal, sob pena de violação do princípio constitucional da autonomia municipal 
(CARVALHO; LEUZINGER, 2009).

Desta forma, o plano diretor é percebido com um complexo de diretrizes técnicas 
e normas legais para o desenvolvimento constante e global do ente local, sob aspec-
tos econômicos, sociais, físicos e administrativos (MEIRELLES, 2010). Antunes (2009) 
complementa que o plano diretor é considerado um instrumento jurídico importante para 
as cidades, eis que é a partir dele que resultam todas as normativas e diretrizes para a 
ocupação adequada do solo urbano. Meirelles (2010) ainda ensina que o plano diretor 
não pode ser estático, ou seja, deve ser dinâmico e evolutivo, pois o desenvolvimento 
municipal não para nunca e pode variar de acordo com a escala de espaço e de tempo.

Com relação ao conteúdo do plano diretor, este deverá explanar de modo claro 
o objetivo da política urbana. Assim, deverá partir de um processo amplo de leitura da 
realidade local que envolve os mais diversos setores da sociedade. Por consequência, 
passa a prever a destinação específica que deseja dar às diversas regiões do município, 
fundamentando as estratégias e os objetivos. A cartografia das diretrizes corresponde a 
uma divisão do território em unidades que manifestam o destino que o ente local procura 
atribuir às diversas áreas da cidade, sendo que tal conduta é equivalente a um macrozo-
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neamento. Esse macrozoneamento prevê um referencial espacial para a ocupação e uso 
do solo na cidade, em consonância com as estratégias referentes à política urbana. Desse 
modo, inicialmente, são definidas as grandes áreas de ocupação, sendo elas: zona urbana 
– residências, comércio e serviços, indústrias; e zonas rurais – para exploração de miné-
rios, para produção de alimentos ou madeira (ROLNIK, 2002).

Pelas regras e princípios urbanísticos em que se encontram estabelecidas as dire-
trizes da política urbana nacional, se localizam as intenções do legislador, quando este 
prevê que através de uma hierarquização formal, mesmo sem uma hierarquia material, 
é possível se apresentar o direito a cidade sustentável. Tal direito é explicado de forma 
exemplificativa no artigo 2°, inciso I do Estatuto das Cidades, conduzindo, assim, à uma 
visão ambiental, eis que só se é possível o alcance da sustentabilidade de uma cidade 
se ela for alcançada em conjunto com o meio ambiente saudável, conforme previsto no 
artigo.

Dias (2004) relata que sob a ótica teleológica do plano diretor deve-se superar sua 
visão tecnicista, realizando esforços para que sejam amplamente divulgados os direitos 
urbanísticos no cotidiano jurídico, para que assim se possibilite o combate aos graves 
problemas urbanos-ambientais que as cidades passam. Nesse sentido, se verifica que o 
plano diretor é visto como um importante marco legal para que se construam e reestrutu-
rem as cidades de forma sustentável.

Com relação às questões ambientais, o autor Segundo (2003) ensina que essas 
questões devem ser elaboradas no plano diretor, ou seja, o plano deve abordar questões 
referentes ao patrimônio natural, artificial e cultural. Desse modo, o plano diretor deve 
dispor sobre a preservação e utilização dos recursos naturais presentes no município, so-
bre a conservação e utilização do patrimônio cultural e disciplinar o patrimônio artificial.

Portanto, é importante que sejam monitoradas as medidas previstas no plano di-
retor, a fim de que se obtenha a efetividade destas medidas, bem como é necessário que 
exista um sistema que avalie o desenvolvimento urbano e a compatibilidade entre o que 
está previsto no plano diretor e o que é realizado. Logo, no plano diretor é explícita a 
política ambiental municipal, a qual tem como objetivo a implementação de diretrizes 
da política nacional de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, criando instru-
mentos para gestão ambiental e urbana sustentável, sendo eles: zoneamento ambiental e 
disciplina do uso do solo.

Desse modo, Moreira (2008) ensina que os planos diretores demonstram propos-
tas fundamentalmente com relação ao zoneamento, as quais não devem ser confundidas 
com os planos diretores, eis que o zoneamento tem objetivos de natureza socioeconômi-
ca, se referindo ao controle de uso do solo, ao contrário do plano diretor, que abarca todos 
os problemas das cidades, sejam eles: saneamento, educação, saúde, transporte, questões 
ambientais, habitação.
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6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da presente pesquisa constatou-se que o estabelecimento de normas ge-
rais referentes a políticas urbanas com aplicação em âmbito nacional, não se constitui em 
tarefa fácil, mas complexa, eis que as diversas instâncias relacionadas, como conselhos, 
planejamento estratégico, prefeituras e plano diretor, agrupam-se para realizar uma cons-
trução das políticas urbanas.

Temas envolvendo o urbanismo foram abordados, no Brasil, com maior interesse 
e preocupação, à partir da Constituição de 1988, que previu atribuições aos municípios, 
responsabilizando-os na definição das políticas para o desenvolvimento urbano, confor-
me seu artigo 182, o qual teve como objetivo ordenar o plano de incremento para as 
funções sociais das cidades, por meio do plano diretor.

Desta forma, é necessária a aplicação dos instrumentos disponibilizados para a 
reorganização do espaço e para gestão sustentável urbana, sendo que o espaço urbano 
é considerado um sistema que adota critérios técnicos-jurídicos, com a finalidade de se 
efetivar as propostas à política urbana, conforme prevista na Constituição, buscando o 
desenvolvimento sustentável nas cidades.

Portanto, é importante que as medidas previstas no plano diretor sejam monitora-
das, sendo que, para serem efetivas, também necessitam que exista um sistema de avalia-
ção de desenvolvimento urbano, o qual avalie a compatibilidade entre o que está previsto 
no plano diretor e o que é realizado. 

Assim, buscando responder o objeto da pesquisa em relação ao plano diretor, é 
possível considerá-lo como parte fundamental do planejamento urbano sustentável, pois 
sem ele é improvável que os municípios consigam alcançar seus objetivos para a or-
denação da cidade. No plano diretor é explícita a política ambiental municipal, a qual 
tem como objetivo a implementação de diretrizes da política nacional de meio ambiente, 
saneamento e recursos hídricos, onde cria instrumentos para gestão ambiental e urbana 
sustentável, sendo eles: zoneamento ambiental e disciplina do uso do solo.
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 POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS E A POLÍTICA UR-
BANA MUNICIPAL: A NECESSÁRIA MUDANÇA DE INICIATIVA 

PARA EFETIVAR O PLENO ACESSO À HABITAÇÃO

           Willyam Cristian Krug17 18

1.  CONSIDERAÇÕES INCIAIS

O Programa Minha Casa Minha Vida é a medida de política pública federal ins-
tituída em 2009 com duplo objetivo: reduzir o déficit habitacional do país e aquecer a 
economia de forma anticíclica em ambiente de crise.

Para alcançar esses objetivos, o modelo do programa se funda na oferta de con-
dições atrativas para o financiamento de moradias, em particular para famílias de baixa 
renda, os quais, por vezes, se dão por meio de projetos de loteamentos habitacionais 
populares, objeto de análise deste capítulo.

A partir do advento do Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001 –, o município 
passou a exercer papel de destaque na política urbana nacional, uma vez que esta deve se 
realizar dentro dos parâmetros normativos estipulados através do Plano Diretor Partici-
pativo e demais normas editadas pelo ente local.

Desse cenário, é possível observar que a política pública habitacional está frag-
mentada entre dois entes federados, sendo parte pela União – planejamento e desenvol-
vimento –, parte pelo município – execução. Como resultado dessa partição, temos a 
ocorrência de dissonâncias normativas e os consequentes problemas na efetivação do 
acesso à moradia, tanto de modo quantitativo, quanto qualitativo.

Partindo do cenário posto, o presente capítulo buscará oferecer resposta à seguinte 
problemática: como possibilitar a plena realização do acesso à habitação popular dentro 
do contexto pátrio? 

Dando início ao estudo pretendido, o tópico inaugural fará uma breve abordagem 
histórica acerca da evolução urbana na sociedade brasileira, culminando com o surgimen-
to do Estatuto da Cidade e a construção da política urbana nacional, destacando como 
protagonista o ente federado local – o município.

Adiante, será trazida uma análise do surgimento do Programa Habitacional Minha 
Casa Minha Vida, a fim de demonstrar como se dá a sua realização e também a sua im-
portância enquanto política pública habitacional.

Por fim, será demonstrada a problemática envolvendo a realização do Programa 
Habitacional Popular com relação às desconformidades entre os entes federados envol-
vidos no processo.
______________________________________________________  
17 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul. Membro do grupo de 
estudos Gestão Local e Políticas Públicas coordenado pelo professor Pós-Doutor Ricardo Hermany. E-mail: willyam_krug@
hotmail.com.
18 Integrante do grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
de Santa Cruz do Sul – UNISC.
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2.  O ESTATUTO DA CIDADE E A POLÍTICA URBANA

Para que seja possível a compreensão da importância das políticas públicas habi-
tacionais no contexto atual, faz-se necessário um breve apanhado histórico da expansão 
populacional urbana no Brasil. A imensa e rápida urbanização pela qual passou a socieda-
de brasileira foi certamente uma das principais questões sociais experimentadas no país 
no século XX. Enquanto em 1960, a população urbana representava 44,7% da população 
total – contra 55,3% de população rural –, dez anos depois essa relação se invertera, com 
números quase idênticos: 55,9% de população urbana e 44,1% de população rural. A 
urbanização vertiginosa, coincidindo com o fim de um período de acelerada expansão da 
economia brasileira, introduziu no território das cidades um novo e dramático significa-
do: mais do que evocar progresso ou desenvolvimento, elas passam a retratar – e reprodu-
zir – de forma paradigmática as injustiças e desigualdades da sociedade (BRASIL, 2001).

Com o desassossego em relação aos problemas urbanos e, também, em atenção à 
exigência constitucional de regulamentar o capítulo da política urbana da Constituição 
Federal de 1988, foi editada, em 2001, a Lei n.º 10.257. O Estatuto da Cidade, como fora 
nomeada a referida Lei, veio regular os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, de 
forma a possibilitar o desenvolvimento de uma política urbana com a aplicação de instru-
mentos de reforma urbana voltados a promover a inclusão social e territorial nas cidades 
brasileiras (DECARLI; FERRAREZE FILHO, 2008).

O Estatuto da Cidade tem como finalidade primordial ordenar o pleno desenvol-
vimento da função social da cidade e da propriedade urbana, além de promover uma 
esperança de mudança no quadro do cenário urbano das cidades brasileiras. O Estatuto 
destaca o princípio da função social da cidade e da propriedade urbana como instrumento 
capaz de introduzir a justiça social, com o foco voltado para o necessário equilíbrio entre 
os interesses públicos e privados dentro do território urbano.

Nesse contexto, o Estatuto da Cidade é a lei federal de desenvolvimento urbano 
exigida constitucionalmente, que regulamenta importantes instrumentos urbanísticos, tri-
butários e jurídicos capazes de salvaguardar a efetividade do Plano Diretor, que se mostra 
como instrumento imprescindível para o estabelecimento da política urbana na esfera 
municipal e como responsável pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cida-
de e da propriedade urbana, como preconiza o artigo 182 da Magna Carta (DECARLI; 
FERRAREZE FILHO, 2008).

Com relação ao Plano Diretor, este se trata de um dos mais relevantes instru-
mentos previstos no Estatuto, previsto com o desiderato de estruturar o planejamento 
do território municipal como um todo, bem como fazer valer demais instrumentos que 
o próprio Estatuto estabelece. Desse modo, o Plano Diretor no Estatuto da Cidade é um 
instrumento criado para permitir a participação social no âmbito da gestão dos interesses 
públicos, uma vez que para sua efetivação é fundamental que exista, na sua formulação, 
a participação popular. É a partir da criação dessa importante inovação jurídica que os 
municípios passam a figurar como protagonistas da Política Urbana nacional, favorecen-
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do a concreta política de desenvolvimento e expansão urbana, em atenção à função social 
da cidade e, por conseguinte, à garantia do bem-estar de seus habitantes (DECARLI; 
FERRAREZE FILHO, 2008).

Nesse sentido, tem-se que a criação do Estatuto da Cidade é apenas o primeiro 
passo, porque praticamente todos os instrumentos trazidos pela nova lei demandarão a 
edição de leis municipais que os implementem. Não poderia ser diferente, pois o Municí-
pio é, por excelência, o locus de solução dos problemas urbanos, devendo os legisladores 
federais apenas criar o suporte jurídico para a atuação das municipalidades na questão 
urbana, jamais impor modelos fechados que dificultem ou impeçam que a execução da 
política de desenvolvimento urbano seja concretizada de diferentes formas, segundo as 
peculiaridades de cada local. 

Assim, o Plano Diretor tem o fito de indicar a forma de desenvolvimento do mu-
nicípio, fixando as regras e as estratégias de planejamento, para que se alcance o efetivo 
desenvolvimento econômico, social e físico de seu território. Essa é a lição de Cristina 
Fortini (2002, p. 29), ao afirmar que “a importância do Plano Diretor é tão evidente que 
mal andou o constituinte ao fixar um número mínimo de habitantes para que a existên-
cia do plano se fizesse obrigatória”. Em suma, o Plano Diretor é peça essencial para a 
implantação e efetivação do Estatuto da Cidade, pois é ele que estabelece os parâmetros 
para o cumprimento da função social.

O Município, com base no artigo 182 e no princípio da preponderância do inte-
resse, é o principal ente federativo responsável em promover a política urbana de modo a 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, de garantir o bem-estar 
de seus habitantes e de garantir que a propriedade urbana cumpra sua função social, de 
acordo com os critérios e instrumentos estabelecidos no Plano Diretor, definido constitu-
cionalmente como o instrumento básico da política urbana (BRASIL, 2001).

3.  O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COMO POLÍ-
TICA PÚBLICA DE HABITAÇÃO POPULAR

Para compreender o cenário contemporâneo das políticas públicas habitacionais 
brasileiras é necessário ter conhecimento acerca da criação do programa Minha Casa 
Minha Vida. Esta política pública tornou-se o carro-chefe do governo federal com rela-
ção ao tema desde sua criação. Todavia, o Programa Minha Casa Minha Vida deve ser 
compreendido num contexto mais amplo, econômico e político, que caracteriza a política 
habitacional brasileira e o cenário internacional a partir da década de 1990.

Do ponto de vista da habitação de interesse social, o período que se estende de 
1988 – quando entra em vigor a atual Constituição Federal – até 2003, quando se cria o 
Ministério das Cidades, é marcado pelo vazio deixado pela extinção do Banco Nacional 
de Habitação – BNH e pela ausência de uma estrutura de âmbito federal organizada para 
a condução das políticas urbana e habitacional (CARVALHO; STEPHAN, 2016).

Em meados da década de 1990, sob forte influência das políticas de recorte neoli-
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beral, inicia-se um processo de estímulo ao mercado imobiliário para a produção de mo-
radias voltadas para as classes média e média-alta, mediante a aprovação de importantes 
marcos institucionais e de instrumentos financeiros, capazes de garantir a segurança de 
investidores no setor habitacional (SHIMBO, 2011). 

Assim, no final do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e no primei-
ro governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), foi se configurando um contexto 
favorável à participação do setor privado na promoção habitacional. A estabilidade ma-
croeconômica do país a partir do final da década de 1990, com o Plano Real, e as novas 
orientações na política econômica a partir do governo Lula, devido especialmente à redu-
ção das taxas de juros, alteraram o interesse dos investidores e de agentes financeiros em 
relação à construção civil e ao mercado imobiliário (CARVALHO; STEPHAN, 2016).

No âmbito da habitação de interesse social, em 2003, já no governo do ex-presi-
dente Lula, começaram a ser implementadas mudanças no quadro geral que caracterizava 
a situação institucional da política habitacional. Criou-se o Ministério das Cidades, que 
passou a ser o órgão responsável pela Política de Desenvolvimento Urbano e pela Política 
de Habitação, ampliando-se os investimentos nos setores da habitação e adequando-se os 
programas existentes às características do déficit habitacional e de infraestrutura urbana 
(CARVALHO; STEPHAN, 2016).

O período que se seguiu à criação do Ministério das Cidades foi marcado pela 
retomada do planejamento estatal no setor habitacional e urbano, bem como pelo au-
mento do volume de recursos e subsídios para a habitação de interesse social (DENAL-
DI, 2012). Em 2004, aprovou-se a Política Nacional de Habitação e o Sistema Nacional 
de Habitação (SNH) e, em 2005, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), com o objetivo 
de garantir que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente a subsidiar a popu-
lação de mais baixa renda (BRASIL, 2005).

Instituído pela Lei n. 11.977, de 07 de julho de 2009, o Programa Minha Casa 
Minha Vida constitui, atualmente, o principal programa habitacional do governo federal, 
cujo objetivo consiste na construção maciça de moradias visando à melhoria do sistema 
habitacional para a população de baixa e média renda. No âmbito do PMCMV estão 
previstos dois subprogramas: o PNHU – Programa Nacional de Habitação Urbana e o 
PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural. O PNHU “tem por objetivo promover 
a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais ou a requalificação de imóveis 
urbanos” (Art. 4º, Lei n. 12.124/2011), enquanto cabe ao PNHR “subsidiar a produção ou 
reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais (...)” (Art. 11, Lei 
n. 12.124/2011), nas propriedades rurais, posses e agrovilas (CARVALHO; STEPHAN, 
2016).

Apesar de ser criado como medida anticíclica para fazer frente à crise econômica, 
o PMCMV representou uma política social de grande escala, que estimulou a criação de 
empregos e de investimentos no setor da construção civil, atendendo à demanda habita-
cional de baixa renda que o mercado por si só não alcançava até então (ARANTES; FIX, 
2009).
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4.  AS DISSONÂNCIAS ENTRE A POLÍTICA PÚBLICA COM 
A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E A NECESSÁRIA MUDANÇA DE 
INICIATIVA

Conforme estudos realizados pela Fundação João Pinheiro, publicados em 2017 
no Jornal do Senado, foram apontadas uma série de problemas de natureza quantitativa 
– demanda por residências próprias ou alugadas – e qualitativa – residências, próprias 
ou não, com carência de infraestrutura básica ou de regularização fundiária. Para os fins 
pretendidos por este tópico, passaremos a analisar as carências de natureza qualitativa.

A primeira crítica diz respeito ao desenho do programa, que tem financiado o 
levantamento de paredes e tetos em lugares remotos e esquece o investimento em mo-
bilidade e acesso a políticas públicas básicas como saúde, educação e saneamento. Os 
consultores afirmam que, “sem a devida implementação de infraestrutura urbana e regu-
larização fundiária nos empreendimentos construídos, o combate ao déficit quantitativo 
acaba tendo por efeito alimentar o déficit qualitativo” (BRASIL, 2017). Tais estruturas a 
serem implementadas fazem parte do rol constante do Plano Diretor e da legislação mu-
nicipal de parcelamento e uso do solo, fato que indica a total inobservância das referidas 
normas quando da implementação do projeto.

 Ademais, as unidades habitacionais populares foram objeto de uma auditoria o 
Tribunal de Contas da União (TCU). O órgão analisou vários empreendimentos e consta-
tou que uma significativa quantidade de moradias foi entregue com problemas relaciona-
dos à execução das obras, como falta de pavimentação asfáltica, calçamento, drenagem 
urbana e sistema de esgoto sanitário ou pluvial (BRASIL, 2017). Assim como antes, tais 
apontamentos corroboram o descaso com atribuições conferidas ao ente local.

Em estudo técnico conjunto desenvolvido no ano de 2017 para avaliar os planos e 
orçamentos da política pública do Minha Casa Minha Vida, fora mencionado que, confor-
me se observa, na modalidade atual, o governo federal decide unilateralmente o desenho 
da intervenção e atribui aos governos municipais encargos e condições que, muitas vezes, 
não guardam aderência com a realidade financeira e administrativa desses entes. Sem a 
devida implementação de infraestrutura urbana e regularização fundiária nos empreendi-
mentos construídos, o combate ao déficit quantitativo acaba tendo por efeito alimentar o 
déficit habitacional qualitativo (BRASIL, 2017).

 Na tentativa de solucionar esses problemas, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) 
apresentou o Projeto de Lei do Senado (PLS) 465/2016, que atribui a responsabilidade 
do provimento dos serviços públicos básicos aos estados, ao Distrito Federal e aos mu-
nicípios. Assim, a entrega dos empreendimentos pelas empreiteiras só seria possível se 
fosse feita em conjunto com os equipamentos de saúde, educação, comércio e lazer. Nas 
palavras do referido Senador, “com a experiência acumulada dos últimos anos, foram 
identificados alguns aspectos para aprimorar o alcance social, a eficiência e a efetividade 
do programa. O projeto quer garantir os serviços complementares à habitação” (BRASIL, 
2017).
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 Outro ponto do projeto diz respeito à regularização fundiária. Muitas unidades 
populares, atualmente, são entregues sem qualquer título que dê aos beneficiários garan-
tia jurídica sobre o terreno. As famílias se tornam donas das casas, mas não da terra, uma 
vez que o local continua público. Essa questão dificulta processos como inventários e 
venda dos imóveis (BRASIL, 2017).

A descentralização no campo das políticas públicas habitacionais, tendo o muni-
cípio como esfera de coordenação e execução, não significava um capítulo distinto das 
relações mais amplas entre governo e sociedade. As críticas à centralização das políticas 
sociais por parte do governo federal convergiram para propostas de gestão participativa e 
da relevância da escala local das decisões.

E, conforme essa linha propositiva, os municípios teriam uma posição decisi-
va como agentes de gestão e execução de políticas públicas, sobretudo em função das 
horizontalidades possíveis das relações de decisão e articulação política e institucional. 
Dentro deste contexto, o processo de descentralização aponta para uma nova forma de 
planejamento e gestão, instituindo uma hierarquia verticalizada, através da articulação 
das secretarias, conselhos, planos e fundos, imprimindo uma nova lógica que partiria de 
baixo para cima, ou seja, dos municípios para os estados, destes para a União. Ao mesmo 
tempo, permitiria uma articulação horizontal através da relação usuários, trabalhadores e 
prestadores de serviços (RAICHELLIS, 1994).

A proposta da escala local como espaço privilegiado da gestão e execução de 
políticas públicas sinaliza três questões fundamentais: a necessária superação da distân-
cia entre os agentes formuladores das ações e o público beneficiado; a correspondência 
efetiva entre a qualidade da ação e as demandas de grupos sociais em situação de vulnera-
bilidade; e, em especial, a realização das ações públicas sob controle social dos cidadãos. 
A municipalização não é apenas expressão de uma reforma do Estado para reduzir custos 
e desresponsabilizar o Estado na garantia de serviços de direito dos cidadãos, mas sim é 
necessária para criar uma governança pautada na participação e democratização da coisa 
pública e, sobretudo, pautada na produção de uma gestão territorial de proximidade, inte-
gralizando atenções ao cidadão com desenvolvimento local (CARVALHO, 2006).

É importante observar que a mudança de escala geográfica preconizada era um 
indicador de transformações no sentido da política pública, uma vez que colocava a par-
ticipação social como decisiva no âmbito da formulação, execução e gestão das ações. 
Portanto, o significado da descentralização assumia um horizonte mais amplo do que 
uma simples passagem de atribuições entre entes federativos, pois assinalava uma pro-
posta radical na direção do empoderamento cidadão pautado em uma gestão territorial 
de proximidade.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos demonstraram que os municípios são recorrentemente instâncias ad-
ministrativas de execução de políticas federais. O papel na formulação de políticas pú-
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blicas não é uma escala de poder inteiramente acessível à esfera municipal. Não há uma 
efetiva descentralização que garanta ao chamado poder local um papel mais abrangente 
de concepção de escopo, de conceituação de público e de definição de recursos das polí-
ticas públicas. Revela-se, portanto, um quadro de reiteração da concentração do Gover-
no Federal no que concerne à proposição, ao financiamento e a regulação das políticas 
públicas habitacionais. Na sua dimensão prática, os municípios não conseguem conver-
ter políticas, programas e projetos federais em políticas municipais fundamentadas em 
demandas locais. Por outro lado, permanecem os conflitos de ordem administrativa e 
jurídica entre os entes federativos em termos de competências e atribuições da gestão e 
execução de políticas públicas, cujos resultados são a incompletude e a descontinuidade 
de programas e projetos.

Nesse sentido, pela análise geral trazida do Programa Minha Casa Minha Vida, 
resta clara a necessidade de inversão do sistema federativo de habitação, de modo que 
as medidas de intervenções habitacionais passem a ser de iniciativa dos municípios, nos 
termos de seus regramentos próprios e dentro de suas necessidades, ficando a cargo do 
governo federal alocar e disponibilizar os recursos, bem como realizar a análise e apro-
vação das prestações de contas.

Ressalta-se, contudo, que a proposta de municipalização das políticas públicas 
habitacionais representa um enorme desafio à tradição centralizadora e concentradora de 
poderes do Estado no Brasil. É evidente que a descentralização da gestão e execução das 
políticas públicas seria permeada por diversos obstáculos de ordem financeira, jurídica 
e política. Esse não é um pressuposto teórico, mas uma tensão explícita do processo 
político- institucional e territorial da descentralização, colocando impasses e obstáculos 
importantes para a realização de políticas públicas. Dentre estes, se destacam os conflitos 
de competências e atribuições dos entes federativos em relação aos usos de recursos e da 
escala territorial de realização de ações públicas.  Tais tensões de ordem político-institu-
cional vêm conduzindo a imprecisão de responsabilidades e a superposição de ações que 
comprometem a realização do acesso à habitação.

Os descompassos das políticas públicas entre governo federal e os municípios é 
notória. Tal fato acarreta na inconsistência de ações governamentais na atenção aos cida-
dãos, à pulverização de recursos e aos baixos impactos em termos da efetivação de direi-
tos sociais. A descontinuidade aliada à fragmentação das políticas públicas abre lacunas 
para promoção de direitos, sendo estas lacunas preenchidas por práticas de clientelismo, 
privatização e hibridismo na aplicação de recursos públicos, na seleção de beneficiados e 
no uso do território como instrumento de reprodução de poderes discricionários.

Conforme fora mencionado no tópico anterior, já existem estudos recentes elabo-
rados pelo governo federal visando corrigir as falhas e aperfeiçoar a política habitacional 
do Programa Minha Casa Minha Vida. Resta saber quando e de que forma tais mudanças 
irão ocorrer; se continuará a dissonância entre os propositores da política pública e as 
normas dos contemplados; se haverá efetividade no seu cumprimento e no alcance dos 
objetivos com ela pretendidos.
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Por fim, o presente artigo se apresenta como um estudo voltado ao fomento do 
debate sobre as políticas públicas e sua efetividade, visando, acima de tudo, contribuir 
com os debates e oferecer subsídios teóricos para promover as melhorias que se esperam 
por parte dos gestores e dos entes governamentais.
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O CIDADÃO QUE É INTERESSEIRO E INTERESSADO NO DE-
SENVOLVIMENTO DA CIDADE: PERSPECTIVAS JURÍDICO-POLÍTI-
CAS NO FENÔMENO DO AVANÇO ESPACIAL E SOCIAL DO ATUAL 

CRESCIMENTO URBANO BRASILEIRO

                                           Jonas Caron19 

      Lázaro Cardoso Pereira20 21

 
1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Utilizando o método indutivo funcionalista, será buscada a relação entre as nor-
mas programáticas constitucionais atuais, relativas aos desenvolvimentos, e os modos 
pelos quais os habitantes das cidades se inserem nesses progressos. Pretende-se trazer 
algumas práticas, modificadoras dos dilemas urbanos, em estágio operacional, e que mo-
difiquem, amenizem ou redesignem elementos que afetam a qualidade de vida urbana no 
Brasil. É buscado refletir primordialmente acerca de uma perspectiva atual da expansão 
metropolitana nacional, principalmente após a consolidação do capitalismo, como forma 
econômica dominante no mundo.

O problema a ser superado é o modo de obtenção do desenvolvimento, conside-
rando a amplitude do termo e sem ignorar a necessidade de sustentabilidade dos proces-
sos urbanos, tanto econômicos quanto de atendimento às necessidades dos assentamentos 
humanos. Dentro da pluralidade de conceitos pertinentes ao tema, oriundos de áreas do 
saber afeitas às ciências sociais aplicadas, tais como a sociologia, a psicologia e a econo-
mia, é feita a análise cruzada dos dados textuais de pesquisadores reconhecidos por seus 
pares e tidos como referência em sua área de atuação.

As comunicações pública, interna e externa, de modo claro e preciso, com re-
des de atendimento ao cidadão, assim como a retomada do sentimento de comunidade, 
são hipóteses preliminares verificadas na coleta dos dados. Após a análise – dentro dos 
parâmetros propostos – das informações obtidas, foram filtradas preliminarmente se as 
pertinentes dão indícios que as novas práticas de gestão dos assentamentos humanos e 
empresariais, voltadas ao bem-estar das pessoas, são possíveis e conciliáveis como inter-
secção de vários aspectos do desenvolvimento previsto na Carta Magna.

______________________________________________________  

19Advogado militante. Especialista em Direito Público e Mestrando em Direitos Sociais e Políticas Públicas. Membro do grupo 
de pesquisas Gestão Local e Políticas Públicas da UNISC. Endereço eletrônico: jcaron@universo.univates.br
20 Mestrando em Políticas Públicas de Inclusão Social pelo Programa de Pós-Graduação em Direito UNISC (PPGD UNISC), 
sob orientação do Prof. Dr. em Direito Ricardo Hermany. E-mail: lazaropereira89@gmail.com
21Integrantes do grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul – UNISC.
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2.  “CIDAD-ÃO”, UMA SEPARAÇÃO ERRADA TANTO NA GRA-
MÁTICA QUANTO NA POLÍTICA

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) apresenta o termo “de-
senvolvimento” 53 vezes, sendo que só no capítulo da Política Nacional Urbana já se 
contam três menções. É almejado o avanço nacional de diversas formas, com cada re-
ferência situada em um quadrante diferente, isolada em cada grupo temático, formando 
assim deveres programáticos segmentados.

As obrigações postas de modo genérico no texto constitucional devem ser ins-
trumentalizadas com normas infraconstitucionais, em um processo que demora décadas. 
Essas diretrizes apresentam três consequências relevantes: a) aplicabilidade direta e ime-
diata; b) função de parâmetro valorativo para o restante das normas do sistema jurídico; e 
c) caráter norteador ao intérprete e/ou ao aplicador do Direito (BARROSO, 2009).

Há, ainda, a obrigatoriedade das funções sociais da cidade e da garantia do bem-
-estar de seus habitantes. Segundo disposto nos artigos 182 e 183, na mencionada política 
urbana, os modos de executar essas metas são entregues aos Municípios, com as dire-
trizes gerais do urbanismo cabendo à União, no seu artigo 21, XX (BRASIL, 1988). A 
federação brasileira dá autonomia jurídica aos seus entes (união, estados e municípios), 
com vínculos que prejudicam a atividade fim, ao construir uma subordinação material-
-financeira.

São basicamente três tipos de competências referentes às tarefas públicas desses 
membros federativos: a decisória, a executória e a de financiamento na “transplantação 
da tripartição de poderes, do plano horizontal para o geográfico” (BERCOVICI, 2004, p. 
41), que é o Estado federal. Cooperação e federalismo se entrelaçam desde a sua etiolo-
gia, pois “federal” é uma palavra que “deriva do latim foedus, que significa pacto, união, 
ajuste, tratado, paz, estando na base associativa do humano, reforçando os laços de ami-
zade (foedus amicitae)” (REVERBEL, 2012, p. 116).

Nesse sentido, uma forte via de execução dessa cooperação é a de subsidiariedade 
em suas múltiplas dimensões. A vertical efetivando federalismo trino e a horizontal com 
a “necessidade de uma apropriação do espaço público estatal pela sociedade” (HER-
MANY, 2012, p. 64). A maneira pela qual devem ser apropriadas as zonas urbanas obri-
gatoriamente acompanha salvaguarde dos direitos de natureza substancial, mesmo que 
após quase trinta anos de constituição cidadã suas delimitações ainda não estejam claras.

O campo da edificação para a qualidade de vida humana demanda análises exter-
nas ao âmbito jurídico, pois a validade se suas normas residem na execução devida, feita 
por profissionais que operam o Direito sem ser “operadores forenses”. A simples criação 
de restrições, que em partes do país podem ser pouco fiscalizadas, não embasam com 
plenitude as necessidades (presentes e/ou futuras) decorrentes da falta de planejamento 
urbano.

O maior exemplo da falta de comunicação do Direito com as áreas que executam 
as normas jurídicas é a não utilização corriqueira do termo “direito urbano”, ao invés de 
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“direito urbanístico”. Dentro dos estudos do planejamento urbano é sabido que o urba-
nismo é seu subconjunto, sendo que “a título analógico, note-se que ninguém fala ‘direito 
agronômico’, mas sim direito agrário” (SOUZA, 2010, p. 56).

O observatório da metrópole (RIBEIRO, et al., 2013) sistematizou os índices ba-
silares para a projeção urbana, ao suplantar prismas de análise da percepção individual e 
coletiva nos assentamentos humanos. Os autores denominaram de “Índice de bem-estar 
urbano” (IBEU) essa forma de quantificar o desenvolvimento fora da compreensão uti-
litarista da economia. Buscaram a viabilidade da satisfação do indivíduo, fora dos bens 
e serviços aferíveis financeiramente e do intuito de maximização da função de utilidade, 
focando na qualidade de vida. O IBEU divide os seus indicadores em quatro dimensões: 
condições ambientais, condições habitacionais, atendimento de serviços e infraestrutura. 
Ainda há subdivisões para o aumento na precisão das conclusões apresentadas, mas o 
grande mérito dessa abordagem, para a corrente pesquisa, foi o modo como os pesquisa-
dores relacionaram todos os objetos de análise.

O interesse político segue o mesmo diapasão, com a ponderação dos fatos sociais 
e a aferição de intervenção ou não da administração pública. O Município deve prezar 
pelo interesse local, a União deve conciliar os interesses dos estados e das outras nações, 
mas o ponto de retroalimentação desse sistema – as pessoas – acabam se interessando 
apenas por elas mesmas, em mundo de Poliana.

Jan Gehl, na sua obra “Cidade para pessoas” (2015), demonstra que as escalas do 
urbanismo e do planejamento urbano demandam estudos e planejamentos muito dife-
rentes e priorizar determinas práticas, ou tendências de construção, prejudica o todo. O 
exemplo mundial mais emblemático é Brasília, onde a perspectiva vista das aeronaves 
certamente é um tributo da evolução do pensamento de toda a humanidade, contudo, ao 
nível dos olhos os espaços urbanos são demasiadamente grandes e amorfos, geram uma 
catástrofe para as necessidades dos moradores, principalmente para os pedestres.

O início do processo de complexidade científica, ao menos na psicologia e no 
direito, levou à diminuição do acúmulo de metafísica e um processo e fragmentação 
e assoberbamento da literatura inextricável e profundíssima sobre as relações humanas 
(MIRANDA, 2002). Assim, o desenvolvimento integrativo da cidade necessita de uma 
descentralização, semelhante com um sistema de produção sem um ponto central e que 
as decisões importantes são tomadas por uma pluralidade de indivíduos. As deliberações, 
feitas fora de uma lógica centralizadora, devem ter como base os conhecimentos especí-
ficos e locais de cada etapa da cadeia humana, ao invés de um planejador onisciente e de 
grande visão. 

Somando-se a isso se tem a tendência nacional de tratar a moradia como ativo fi-
nanceiro comum, mas “a moradia é uma mercadoria especial (porque é vinculada à terra, 
uma condição não reproduzível)” (MARICATO, 2015, p. 39). Essa característica pecu-
liar dos bens imóveis residenciais, de ser o abrigo humano, sobrepõe a ciência jurídica, 
pois antes do direito romano (alicerce primário da legislação civil brasileira) a proteção 
ao território de segurança individual sempre foi fator aglutinador, capaz de mobilizar a 
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coletividade, mesmo com possíveis anomias. 
Tratar esse local de descanso e construção da individualidade de forma diferen-

ciada, de modo a evitar a mais-valia imobiliária, tem previsão no ordenamento jurídico 
nacional, na figura da contribuição de melhoria. Caso aplicada como hipoteticamente 
prevista constitucionalmente, esclareceria a diferença entre lares e ativos econômicos. O 
seu fundamento de imposição do interesse público tem o fato gerador na ocorrência de 
acréscimo valorativo no bem decorrente de obra pública, ou seja, o Estado cumprindo 
o seu papel “platônico” como “república” de base helenística. O direito tributário vem 
no auxílio da política urbana e coibindo o enriquecimento sem justa causa, ao agir com 
caráter compulsório, mesmo que a valoração tenha sido involuntária (KEZIAH, 2012).

                     
3.  UM DESENVOLVIMENTO DE CENTRO PARA SAIR DO 
CENTRO DAS CIDADES BRASILEIRAS E DO SEU NÚCLEO DE
CISÓRIO PÚBLICO

É inegável que algumas proposições de alternância da rotina urbana (de plane-
jamento e de lógica habitacional) dão ares próximos à obra de Thomas More, “Utopia” 
(1995). Até porque seria ótimo residir na cidade imaginada pelo autor, Amaurota, com 
suas vias bem planejadas “tanto para o tráfego fluir como para abrigar-se dos ventos” 
(MORE, 1995, p. 55) e poder conviver com a sustentabilidade de ter por de trás das casas, 
ao longo de toda rua, amplas hortas e jardins. Sonhos que podem ser como sobreviver a 
infeções ou percorrer, em um dia, milhares de quilômetros dentro de uma máquina voa-
dora, impensadas em um pretérito longe de ser perfeito.

São necessárias intercomunicações contínuas, entre órgãos de pesquisa e os mo-
dos de regulamentação da administração pública, que correspondam com as frequentes 
revisões do sistema classificatório territorial e social (IBGE, 2017). Ainda há o predomí-
nio, antiquado e genérico das escalas pequenas como 1:100.000 e 1:50.000, com aproxi-
madamente 40 anos de planificação. É muito difícil pensar em empoderamento local se 
muitas localidades, oficialmente, não existem em todos os bancos de dados das macros 
entidades federativas, e por vezes até nas micro (LOCH, et al., 2007). 

A importância do poder local é reiterada em cada abordagem humana em biomas 
diferentes com fito habitacional. A exemplo das moradias em áreas acidentadas, onde são 
dispostas de modo diferente, de acordo com a vegetação nativa e necessidades de nicho, 
como os aumentos bruscos dos níveis pluviométricos em curtos espaços de tempo, na re-
gião norte, ou a grande diminuição da temperatura, na região sul. Nesse modo uma abor-
dagem empática com essas realidades pelo gestor público é fundamental,  pois a tomada 
de decisão deve ser capaz de atuar efetivamente na alteração da vida dessas pessoas que 
estão distantes do Cerrado, no planalto central que abaliza os recursos.   

Um cadastro técnico multifinalitário pode trazer dados extremamente relevantes 
para uma interação sustentável entre pessoas e suas cidades, ao mapear parcelas e objetos 
urbanos em geral, além formar uma integração de informações sem juízos valorativos. 
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Integração é a palavra chave de qualquer projeto complexo. Sempre que for almejado 
concretizar uma projeção, qual se necessite de uma pluralidade de agentes, a sincronia é 
imprescindível. Inclusive, faz parte da gênese do Estado, em sua forma ideal, a necessi-
dade de integração, sendo que até Hans Kelsen (2003) a trata como a realidade natural 
efetiva do Estado. 

Essa relação cooperativa, abordada pelo doutrinador alemão, existe na medida em 
que é provada uma relação simbiótica que abranja todos os cidadãos que pertencem a um 
Estado real. Ao ignorar a complexidade urbana diariamente e tratar o desenvolvimento 
apenas como um reflexo de progresso econômico, além de restringir o conceito de capital 
à “dinheiro”, o “progresso” permanece apenas uma expressão sem significado na flâmula 
brasileira. Cada prisma de análise é tão somente ver um mesmo objeto de modo diferente 
e modificá-lo de forma não uniforme pode gerar mais prejuízos do que benesses. 

Não há repostas simples para problemas complexos, e superar antigos erros plani-
ficados, que levam à vícios de forma, demanda esforços no cadastramento físico, jurídico 
e econômico, quando de forma atualizada e pública, como é o Cadastro Multifacetário 
(LOCH, et al, 2007). 

A ordem jurídica brasileira obriga a observância das funções sociais da cidade. 
Nesse ínterim, os projetos futuristas, pensados a partir de quimeras ou extremamente 
modernistas, que delimitam os nichos rígidos em cada espaço geográfico, não devem 
prosperar no atual panorama normativo nacional. O aspecto social do direito urbano, ao 
menos legalmente, é visivelmente assegurado. O avanço na construção civil para habita-
ção, até o momento, não está sendo acompanhado pela garantia do espaço coletivo, onde 
os direitos e as garantias constitucionais também devem ser concretizados (DOMIN-
GUES, 2010).

Centros esportivos e educacionais bem estruturados, acompanhados de infraes-
truturas para negócios sociais economicamente sustentáveis, contribuem para o aumento 
do sentimento de dignidade e autoestima de todos os que receberem a oportunidade de 
ingressar na economia global, em vez de serem objeto de caridade (YUNUS, 2010). Os 
bens públicos, nessa realidade, recebem um fortalecimento semântico, que transforma o 
que era “de ninguém” em algo “de todos”.

O ambiente laboral que busca impactos sociais pode auxiliar na eliminação da 
normalidade sofrente resultante da banalização da injustiça social nas cidades. O termo 
“normalidade sofrente”, cunhado por Cristophe Dejours (2007), é o resultado do subpro-
duto das relações de trabalho, ao desestabilizarem psiquicamente o indivíduo de modo 
que leve à insensibilidade dos centros habitacionais. O receio do desemprego, com suas 
consequências de exclusão da massa produtiva e consumista, gera um grande sofrimento, 
por ser o poder aquisitivo um medidor de emancipação do indivíduo e de realização do 
ego.
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4.  CRESCIMENTO DA EMPATIA DOS CITADINOS QUE LEVA 
À UM AUMENTO DO PODER LOCAL: UMA EQUAÇÃO COM-
PLEXA, MAS VIÁVEL

Há indicativos que as gerações mais jovens apresentam maior sensibilidade a uma 
gama maior de preocupações morais, na comparação com as anteriores. Também é perce-
bida uma desvinculação com valores, tradições e imposições formais de regulamentação 
nas decisões relativas à qualidade de vida. Dessa forma, é constituído um terreno fértil 
para a terceira via, entre os pensamentos tradicionais da esquerda e da direita. A econo-
mia é formada de maneira mista, com uma sinergia entre setores públicos e privados, e 
dentro do desenvolvimento nas novas cidades-pessoas é aproveitado o dinamismo dos 
mercados, mas levando em conta o interesse público (GIDDENS, 1999).

Contudo, existe uma força de arrasto que atrasa o progresso: as velhas práticas 
burocráticas. Em 2018, a prática administrativa da União utiliza a análise ex ante como 
forma de gestão, que tem por fito monitorar e avaliar as políticas públicas já existentes 
nos manuais do Ministério da Transparência e da Controladoria-Geral da União, bem 
como nas notas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Ministério do Pla-
nejamento (Casa Civil da Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2018). Essa forma de gerenciamento está centrada no gabinete da presidência 
da república, segundo o decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, ou seja, formando-
-se uma cadeia.

Ao confrontar uma rede de tecnologia da informação com os processos delibe-
rativos da administração pública federal, fica ainda mais clara a fundamentalidade da 
descentralização de poder. Assim sendo, o que foi estabelecido na análise ex ante como 
prática pela União, analogicamente tem em seus processos decisórios um funcionamento 
dentro da classificação de cliente/servidor e com o sentido de sua transmissão em Half-
-duplex22 (COMER, 2001).

Considerando o município como um território único de desenvolvimento humano, 
educacional, cultural e socioeconômico, a observação sistemática de sua geografia poten-
cializa as suas capacidades com o maior entendimento de seu território. O trato centrípeto 
da relação humana com o ambiente, e entre os seus grupos, é o ponto que completa os re-
quisitos para um planejamento conjugado no futuro-do-presente. Diagnóstico municipal 
participativo lastreado nas bases territoriais e nas capacidades do desenvolvimento local 
é um processo que já consta como alternativa dos gestores públicos é um excelente aliado 
nas mudanças de paradigmas progressistas (CNM e PNUD/Br, 2012).

A ação do Estado e da provisão social juntas, no auxílio ao desenvolvimento de 
valores sociais e da formação de um senso de responsabilidade, reduzem a necessida-
de de ações impositivas governamentais (SEN, 2000). A política pública edificadora, de 
bens imóveis integrativos, pode dar sustentação a um fomento dos poderes morais, como 
______________________________________________________  

22 Um ponto central lê, interpreta e direciona as informações recebidas enquanto os demais integrantes da rede orbitam e 
dependem do centro de informações e decisões desse núcleo, além das transmissões ocorrerem apenas em um sentido por vez 
(COMER, 2001).
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forma de inserção de um sentimento de justiça e uma concepção de bem coletivo.
A renda oriunda da terra urbana não segue a lógica de mercado tradicional, da 

oferta e da procura, sendo determinada por quanto o aspirante à adquirente está disposta 
a pagar. A análise estrutural urbana é a base da percepção do crescimento econômico. Por 
sua vez, esse mercado avançado é um processo histórico de mudança global da socieda-
de. As cidades brasileiras mais antigas vivem as criações de “centros antigos” e “centros 
novos”, onde as residências de maior valor e status mudam. Locais onde no passado a 
elite da cidade residia, no presente são zonas de casas noturnas ou de casas de prostitui-
ção. Os donos do poder econômico mudam, mas sempre estão próximos aos focos de 
valorização do espaço urbano (SINGER, 2017).

Se a análise do desenvolvimento urbano tiver início em um ponto de consenso, 
como a necessidade em projetar as cidades em forma de plataformas que possibilitam 
a compreensão dos problemas espaciais de seus habitantes, a consequente ligação dos 
problemas locais com os do Estado e/ou do país é esperada (CAMPOS FILHO, 1992). O 
protocolo de comunicação entre todos os envolvidos tem por base o conhecimento tácito 
de cada indivíduo, tanto na experiência de viver no local, quanto nas expertises que a 
prática entrega de acordo com a necessidade singular de cada ambiente de atuação pro-
fissional. Esse formato de conhecimento é aquele que “não pode ser facilmente resumido 
e transmitido aos autores, porque diz respeito a um lugar, um emprego ou experiência 
específica, mas, ainda assim, é grandemente valioso” (SUROWIECKI, 2006, p. 103).

Não há necessidade de modificação, direta e ordinária, do sistema jurídico, no seu 
aspecto formal, para a obtenção dessa redesignação dos conceitos e condutas habituais, 
apenas uma abordagem diferente do cidadão e do gestor público para o cultivo de um 
sentimento mixófilo. Segundo Zygmunt Bauman (2009), os espaços públicos abertos, 
convidativos, acolhedores, que todo cidadão teria vontade de frequentar assiduamente e 
de utilizar cooperativamente, de bom grado, diminuem o medo na cidade e aumentam a 
confiança dos cidadãos, devido ao compartilhamento de experiências.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sustentabilidade na formação de assentamentos humanos, em seu aspecto mais 
amplo, supera a percepção exclusiva nos dilemas do impacto ambiental nas construções 
das habitações. Em um prisma mais agregador, os desenvolvimentos contidos na Consti-
tuição Federal conseguem ser efetivados em boa parte quando se pensando na capacidade 
das cidades de unificar os dados públicos, o trato do setor privado com seu local de inser-
ção e os habitantes, e ligando esses elementos entre si.

A centralização de atuações e a descentralização na tomada de decisão ainda são 
um desafio na federação brasileira, posto que ainda há muitos interessados na valoração 
setorial das cidades. Todavia, quanto ao desenvolvimento de cooperação, que forma pos-
sibilidades incertas de recepção de auxílio, persiste resistência à esse por parte de algu-
mas camadas econômicas. Pensar nos mapas além dos desenhos, das leis, das imposições 
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da economia e do capital, é um esforço que promete resultados positivos.
Os empreendimentos com impacto social, o retorno da cooperação humana das 

comunidades e as normas jurídicas massificando sua eficácia são indícios de alteração 
do status passivo do indivíduo para com o seus grupos sociais (advindos de onde mora, 
trabalha, estuda, vota, deseja um avanço pessoal ou está inserido, propositalmente ou 
não). Viver em centros urbanos como em grandes tribos não é um retrocesso, mas sim 
um objetivo sustentável.
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A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA COMO MEIO DE CUMPRI-
MENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

NOS MUNICÍPIOS

Daniela Arguilar Camargo 23

Jamile Brunie Biehl24 25

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – tratam-se de uma agenda 
mundial que foi adotada quando da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável ocorrido em setembro de 2015, o qual é composto de dezessete objetivos e 
cento e sessenta e nove metas a serem atingidas até o ano de 2030. 

Tais premissas podem e devem ser utilizadas pelos Municípios como ferramenta 
para correções de desigualdades sociais com o auxílio de políticas públicas e parcerias 
público-privada. Neste diálogo, se evidencia e prioriza a participação de três atores prin-
cipais Municipais, quais sejam: O Poder Público, a sociedade civil, e a própria comuni-
dade local na acepção literal do conceito e o investimento social privado com a lógica do 
bem comum.

A parceria pública-privada é meio de introdução de novos hábitos e conceitos na 
sociedade civil de forma não engessada, na medida em que o crescimento local pelas 
empresas e instituições econômicas se dá de acordo com os preceitos da administração 
pública, garantindo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os “pés” estrutu-
rantes do programa, sejam prioritariamente considerados.

2 OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TÁVEL E A GOVERNANÇA LOCAL.

 
Para alcançarmos os padrões de sustentabilidade almejados dentro dos Municí-

pios, os objetivos de desenvolvimento sustentável – ODS representam uma importante 
ferramenta a ser observada e utilizada, já que se trata de um programa não governamental 
que se utiliza de atores locais para a correção de distorções existentes em um determina-
______________________________________________________  
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advogada na empresa Ambientali - Assessoria Jurídica Ambiental. Email:jamilebiehl@gmail.com. Telefone: 051/997400195. 
25 Integrantes do grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul – UNISC.
26 http://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/. Acessado em: 05/08/2018.
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do território (LEAL, 2003, p.159). Cada vez mais, os ODS têm observado a importância 
e pertinência de implementação de tal programa dentro dos territórios municipais, por 
todas peculiaridades existentes em cada território – o que difere uma realidade da outra, 
facilidade de monitoramento e coleta de dados, bem como, clareza no diálogo entre Poder 
Público e atores privados locais.

 As premissas estipuladas por meio dos ODS se referem à ações mundiais nas 
áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, educação, saúde, agricultura, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, água, saneamento, energia, padrões sus-
tentáveis de produção e de consumo, mudanças climáticas, proteção e uso sustentável 
dos oceanos, cidades e municípios sustentáveis, manutenção e proteção dos ecossistemas 
terrestres, crescimento econômico e socioambiental, infraestrutura, industrialização, etc., 
o que, de acordo com o endereço eletrônico - Estratégia ODS, assim dispõe:

Para tanto, a fim de atingir tais objetivos de forma assertiva, é necessário que seja 
realizado nos espaços locais o monitoramento das metas e ações apontadas por meio de 
indicadores detalhados das condições sociais, ambientais e econômicas da população, 
com o escopo de reconhecer as desigualdades dentro dos territórios, as formas como 
se apresentam para então avaliar as medidas de erradicação (MONTIBELLER FILHO, 
2004, p. 19).

 Nesse sentido, as políticas públicas locais, principalmente nos territórios Mu-
nicipais, são formas de auferir com maior precisão tais dados e controlar as mudanças 
mais sutis decorrentes das ações a serem tomadas pelo Poder Público, em participação 
com a comunidade local e o investimento social privado com a lógica do bem comum 
(JARDIM, 2007, p. 99), o que torna o reconhecimento da municipalização dos ODM 
fator determinante para a concretização das premissas.  

O processo de municipalização dos ODM iniciou-se em 2007, sendo que as pri-
meiras iniciativas se deram em Nova Iguaçu (RJ) e Belo Horizonte (MG), por intermédio 
de um projeto de implementação do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos (ONU / Habitat).27

O referido programa se trata de um resultado da Conferência das Nações Unidas 
sobre Assentamentos Humanos, estabelecido em 1978. Com sede no Quênia, em Nairóbi, 
a organização de responsabilidade da agência da ONU é incumbida de abordar e imple-
mentar as questões referentes à urbanização sustentável e aos assentamentos humanos. 
O trabalho do programa é com vistas ao desenvolvimento urbano, social, econômico e 
ambientalmente sustentável com o escopo de propiciar que hajam moradias adequadas 

Os ODS foram construídos em um processo de negociação mundial, que teve início em 
2013 e contou com a participação do Brasil em suas discussões e definições a respeito desta 
agenda. O país tendo se posicionado de forma firme em favor de contemplar a erradicação 
da pobreza como prioridade entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

____________________________________________________  

27 http://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/como-avancar-nos-ods/. Acessado em: 05/08/2018.
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para todos.28 Nesse sentido, desenvolve suas atividades em todos os setores relacionados 
à vida nas cidades e aos atores principais, sejam eles a nível de governo – leia-se federal, 
estadual e municipal, bem como universidades, ONGs, conselhos e demais instituições 
do terceiro setor – ou a nível de iniciativa privada que tenham influência nos parâmetros 
por eles monitorados. 

Em que pese os bons resultados de tal projeto, ainda assim, poucos foram os ter-
ritórios Municipais que os utilizaram como referência para planejamento local. As ex-
periências, em sua maioria, limitaram-se à medidas pontuais de determinadas políticas 
públicas específicas, deixando de considerar a imprescindível possibilidade de obtenção 
de dados e resultados difusos quando da utilização de modelos de planejamentos especí-
ficos para territórios com características similares.

Deste modo, para a concretização do projeto de forma realmente eficaz, a orga-
nização da sociedade civil e dos movimentos atuantes dentro de cada Município é indis-
pensável para acompanhamento das metas e implementação de soluções, ao passo que 
é possível levantar os reais fatores de poder existentes em cada território e utilizá-los a 
favor do crescimento socioeconômico local. 

No mesmo sentido, o setor privado, a fim de alinhar-se com os propositores dos 
ODM, deve deixar de desenvolver projetos isolados e simbólicos, devendo investir no 
desenvolvimento de modelos de negócio sustentáveis na agricultura, indústria e serviços 
locais. Tais formas de desenvolvimento no território local ensejam perspectivas altamen-
te positivas à longo prazo e alteram o padrão comportamental dos habitantes locais, ao 
passo que se adéquam com instrumentos de desenvolvimento socioeconômicos mais sus-
tentáveis, fomentados pela própria iniciativa privada.

O fortalecimento da atuação pública-privada é uma das formas mais eficazes no 
desenvolvimento local, porquanto que na medida em que ambos os atores chaves se ali-
nham em suas metas, os maiores obstáculos possíveis tornam-se verdadeiras engrenagens 
positivas a favor do próprio desenvolvimento local. 

 Para tanto, a estratégia principal dos ODS é justamente uma união de esforços 
que reúne as principais organizações representativas da sociedade civil, do setor privado, 
de governos locais e de academia, com o propósito de ampliar e qualificar os debates e 
estudos a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, mobilizando 
e fomentando a criação e instauração de meios efetivos para cumprimento das metas e 
objetivos principais da agenda.29

 Dentro dos Municípios, a identificação e levantamento destes atores chave é 
mais facilmente assimilado, bem como o reconhecimento e conscientização de seus pa-
péis para o cumprimento da agenda 2030 é possivelmente mais viável, na medida em que 
a complexidade de gerir e obter dados de grandes territórios se torna sempre mais difícil 
e menos eficaz, porquanto dentro dos Municípios os diálogos entre poder público, socie-
dade civil e iniciativa privada, menos burocráticos e cerimoniosos. Nesse sentido:

______________________________________________________  
28 https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/. Acessado em: 16/08/2018. 
29 http://www.estrategiaods.org.br/estrategia-ods/. Acessado em: 16/08/2018.
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Para tanto, diante de tais considerações, a estratégia dos ODS reúnem três atores 
que são considerados indispensáveis neste processo, porquanto suas intenções e colabo-
ração são determinantes no cumprimento das premissas da agenda 2030, quais sejam: a 
sociedade civil, o setor privado e os governos locais. Trabalhando estas três esferas de 
poder de forma integrada, com o estabelecimento de compromissos e obrigações reais e 
viáveis, o investimento de recursos retorna na forma de desenvolvimento local aos pró-
prios agentes envolvidos, e o monitoramento se torna medida a favor de toda federação 
no crescimento e desenvolvimento regional. 

 Os modelos de colaboração atuais, sustentáveis e contemporâneos as novas ex-
pectativas de crescimento e desenvolvimento da sociedade prevêem planos e políticas 
públicas Municipais, baseadas principalmente na descentralização do Poder da União e 
na capacidade dos territórios de se gerir com os governos locais. (SANTIN; MATTIA, 
2007, p. 47). As estratégias e metas dos ODS correspondem ao desejo atual da sociedade 
civil de permitir uma multiplicidade de forças socais para atuarem ativamente no desen-
volvimento socioeconômico dos territórios, com a utilização das ferramentas disponíveis 
a nível municipal, considerando principalmente as forças de poder existentes em cada 
local e as características físicas, culturais e econômicas de desenvolvimento dentro dos 
Municípios.31 

3. OS CINCO “PÉS” ESTRUTURANTES DOS ODS – PESSOAS, 
PLANETA PROSPERIDADE, PAZ E PARCERIA.

A urbanização, indispensável para organização dos territórios, se dá de forma de-
terminante, pontual e eficaz dentro dos Municípios, onde através de uma adequada estru-
turação garante ao meio ambiente e ecossistemas existentes que seu caráter sistêmico seja 
respeitado, notadamente sua capacidade de regeneração. (NUSDEO, 2001, p.158). Nesse 
sentido, o documento sobre os ODS, em seu preâmbulo, afirma no segundo parágrafo: 

A Estratégia ODS é resultado da reunião de organizações histórica e ativamente en-
volvidas com a agenda do desenvolvimento sustentável no Brasil, tendo participa-
do de forma importante da implementação e municipalização dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio (ODM) ao redor do país e, em seguida, profundamente 
implicadas no processo de transição dos ODM para os ODS ao longo dos três anos 
de construção da nova agenda global sobre o desenvolvimento sustentável. A ori-
gem desta coalizão deriva, portanto, dos aprendizados deixados pelos ODM, fren-
te à constatação de que os avanços referentes a essa agenda poderiam ter sido mais 
significativos no Brasil não fosse o tímido e tardio envolvimento de alguns ato-
res da sociedade no cumprimento dos objetivos, sobretudo dos governos locais.30 

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborati-
va, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da ti-
rania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Estamos de-
terminados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente 
necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embar-
carmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás.

______________________________________________________  
30 http://www.estrategiaods.org.br/estrategia-ods/. Acessado em: 16/08/2018.
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Do trecho acima colacionado, extrai-se que o caráter difuso e indivisível da pro-
teção ambiental, que transcende os limites territoriais das nações, é conceito superado, 
perante o qual somente por meio da cooperação entre os povos que se atingirão os obje-
tivos e premissas da agenda 2030.

 Esta cooperação que o texto faz alusão já foi conceitualmente esmiuçada, na 
medida em que se reconheceu que a “jornada coletiva” a que se refere trata-se do em-
penho não só de diferentes nações, mas de diferentes atores chaves que são estruturas 
determinantes de poder dentro dos territórios. 

Analisando-se as políticas preconizadas, em sua maioria, estas se referem a po-
líticas urbanas a serem geridas pelo poder local, perante o qual leia-se poder em relação 
às três esferas principais estruturantes da sociedade: sociedade civil, poder público e 
iniciativa privada.

 A nova agenda urbana, instituído pelo Habitat III, aponta que os cinco pés es-
truturantes dos ODS são as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria, que 
estabelecem políticas públicas a serem instituídas nos territórios locais – onde a vida das 
pessoas efetivamente acontece.

 Nesse sentido, os preceitos da agenda 2030 não só farão sentido se forem in-
terdisciplinares, interdependentes, sistêmicos e instituídos mediante políticas públicas, 
como também, se dialogarão diretamente com dinâmicas locais das comunidades onde as 
pessoas vivem, por meio de programas governamentais que sejam apoiados pela iniciati-
va privada.

 Neste processo, deve ser considerado como são legitimadas as tomadas de de-
cisões locais, e se são elementos catalisadores e de transformação cultural das realidades 
locais. Os municípios possuem um grau de auto-organização que é pouco explorado, 
debatido e considerado pelos agentes públicos quando da implementação de políticas, 
que em muitas ocasiões não se adéquam com as realidades locais mais específicas nestes 
territórios (SORRENTINO, 2005, p.285). 

Nos espaços locais, os conselhos locais e movimentos de poder já existentes de-
vem fazer parte deste processo de implementação e incorporação dos preceitos da agenda 
2030 pela comunidade local, porquanto são núcleos poderosos de poder que detêm o co-
nhecimento da realidade local e forma de operacionalização das decisões e transformação 
do meio em que estão inseridos (RECH; RECH, 2010, p. 222).

 Nesse sentido, os cincos pilares que representam os objetivos do desenvolvi-
mento sustentável proposto pela ODS justamente se relacionam a garantia de uma vida 
mais digna e igualitária, como também as sociedades se estruturam pela forma que vivem 
as pessoas – medidas estas almejadas quando na busca pelo desenvolvimento sustentável 
dentro dos Municípios.31

 Dentro dos referidos “pés”, a prosperidade diz respeito ao molde em que as 
pessoas vivem suas vidas, na medida em que a vida é para ser vivida com dignidade. O 

_____________________________________________________  
31 http://www.estrategiaods.org.br/estrategia-ods/. Acessado em: 16/08/2018.
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planeta se dá pelo reconhecimento do caráter não renovável dos recursos naturais, onde 
o ser humano compõe o meio biótico em que vive e não se dissocia da forma em que a 
natureza vive. 

A paz se refere aos meios de reduzir as diversas formas de violência, abuso, ex-
ploração, tráfico e tortura ainda tão presentes na sociedade atual. A promoção do estado 
de direito, garantia fundamental de todos seres vivos, contempla o acesso universal aos 
meios dignos de vida. Por fim, as parcerias fazem alusão ao reconhecimento de que a 
cooperação é medida básica para gerar maiores igualdades nas condições de vida da po-
pulação, que quando faz referência ao âmbito municipal, dá-se justamente pelo reconhe-
cimento e promoção das parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento socioe-
conômico regional e consequente promoção dos demais pilares já citados (MORAND, 
1999, p.196).

4.  O INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO MUNICIPAL PELA
LÓGICA DO BEM COMUM COMO MEIO DE MINIMIZAÇÃO DE 
PROBLEMAS COMPLEXOS.

 A iniciativa privada, nos dias atuais, é um dos grandes atores responsá-
veis pelo rumo socioeconômico de um determinado território, sendo fator de-
terminante para o controle, proteção e promoção dos direitos socioambientais 
dentro dos Municípios.

 Nesse sentido, perante tais considerações, o investimento social privado 
é uma política de desenvolvimento local altamente eficaz, na medida em que 
erradicam problemas locais complexos que são fatores contrários ao crescimento 
saudável do Município. O investimento social privado se trata do repasse volun-
tário de recursos do setor privado de forma coordenada, planejada, sistemática e 
monitorada para projetos sociais, ambientais, culturais e científicos de interesse 
público.32

 Considerando que cada território possui características próprias especí-
ficas e peculiares que correspondem aos hábitos dos cidadãos que ali residem, a 
cultura, tradição, vegetação, economia e historicidade, estes devem ser respeita-
dos e considerados, pois o investimento social privado é meio de mitigação dos 
problemas sociais locais na medida em que prioriza o bem estar comum consi-
derando tais características, bem como soluciona problemas complexos, já que a 
iniciativa privada, juntamente com o Poder Público local, possui conhecimento 
das deficiências e potencialidades do Município (PRESTES, 2008, p. 36). 

 Nesse sentido, o alinhamento de investimento social privado com políti-
cas públicas locais é uma medida altamente eficaz em efeitos práticos, já que gera 
______________________________________________________  
32 https://gife.org.br/investimento-social-privado/. Acessado em: 16/08/2018.
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O investimento social privado, nesse cenário, assume um papel relevante como promo-
tor de causas sociais, ambientais e culturais, experimentando elevação de seu potencial 
de impacto quando realizado de forma articulada com políticas públicas. Observamos 
em contextos assim avanços de agendas de interesse público, maiores possibilida-
des de inovação, ampliação de escala e de sua capacidade de articulação com outros 
atores públicos. Porém, a conjugação de esforços entre investidores sociais e agentes 
públicos exige, no caso dos primeiros, uma melhor compreensão dos novos desa-
fios e complexidades que condicionam a produção de políticas públicas no Brasil 
contemporâneo, tanto do ponto de vista do Estado, quanto por parte da sociedade.33 

Neste universo de investimento social privado em ações sociais locais, os princi-
pais atores responsáveis pelas medidas são as empresas, fundações e institutos de origem 
empresarial ou instituídos por famílias, comunidades ou indivíduos, ou seja, aqueles que 
possuem maior consistência sobre as mazelas do município. Em contrapartida, tais proje-
tos podem ser alavancados por meio de incentivos fiscais concedidos pelo poder público 
e pela alocação de recursos não-financeiros e intangíveis.

Dentro do conceito de investimento social privado, quatro são os elementos prin-
cipais que são considerados – que se diferem diretamente das ações socialistas –, que são: 
planejamento, monitoramento e avaliação dos projetos de forma consistente, estratégias 
para resultados sustentáveis de impacto e transformação social, bem como envolvimento 
da comunidade no desenvolvimento das ações.34

  A sociedade, de forma involuntária, se organiza em arranjos institucionais dos 
quais se denomina governança territorial. Esta governança local, para se operar de forma 
saudável e equilibrada, deve se reinventar e considerar que o setor público enfrenta situa-
ções novas que ficam além da capacidade de gestão tradicional atribuída aos membros 
da administração pública e orçamentária, perante o qual o reconhecimento da necessida-
de do planejamento e fortalecimento de diálogos públicos-privados se faz indispensável 
para executar com consistência as políticas de desenvolvimento socioambientais e eco-
nômicas locais.35

A própria coordenação federativa deve se adequar e aderir cada vez mais à lógi-
ca de implementação de políticas de desenvolvimento de forma descentralizada, o qual 
exige o reconhecimento do papel indispensável dos Municípios e o respeito às suas ca-
racterísticas mais básicas para lidar com os problemas complexos e multidimensionais 
que existem. O destaque aos Municípios se dá principalmente pelo seu caráter de proxi-
midade com a comunidade local. 

Portanto, as políticas sócias podem ser “mecanismos eficientes para a democrati-
zação do acesso a bens e serviços para a população e atuam como condições necessárias 
ao desenvolvimento econômico e social” (COSTA, 2015, p. 68). A construção de uma 
política de igualdade social no Brasil exige que a universalização dos direitos sociais, po-
______________________________________________________  
33 https://gife.org.br/o-alinhamento-do-investimento-social-privado-as-politicas-publicas/. Acessado em: 16/08/2018.34 https://gife.org.br/investimento-social-privado/. Acessado em: 15/08/2018.35 https://gife.org.br/o-alinhamento-do-investimento-social-privado-as-politicas-publicas/. Acessado em: 15/08/2018.

maior impacto, abrangência e viabilidade do que aquelas que são consideradas a
nível Federativo. Nesse sentido, dispõe Ana Leticia Silva:
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líticos e civis ocorra, e é nesse sentido que estes programas devem, com vistas à prioriza-
ção do bem comum, possibilitar serviços aos cidadãos, como exemplo, educação pública 
de qualidade a todos. 

Neste contexto, reconhecer a realidade social e econômica do território – o que 
é possível pelos Atores Municipais – é meio de mitigação da instabilidade financeira e 
social, com possibilidade de efetiva emancipação humana local. Tais situações, em que 
pese tratarem-se de desafios complexos, tornam-se possíveis pela implementação ade-
quada e envolvimento de todos agentes locais (PRADO, 1992, p. 82). 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – a nível Mu-
nicipal é altamente eficaz e possível, o que, no entanto, requer seja percebido que o seu 
implemento é como uma estratégia de mão dupla, no qual institutos e fundações ficam 
mais próximos da realidade empresarial, ampliando seu conhecimento de negócio, mas 
exigindo, com igual intensidade, maior abertura e permeabilidade das instâncias de deci-
são dentro do centros de poder público local.

Trata-se de uma grande possibilidade de maior aproveitamento ou integração de 
saberes acumulados dentro dos principais atores Municipais, fator importante para dar 
mais qualidade à aproximação entre o investimento social privado, pela lógica do bem 
comum e integração pública-privada, com vistas a tutelar os cincos “pés” principais do 
desenvolvimento sustentável. 

Neste processo, além de o poder público ser responsável pela facilitação destes 
diálogos dentro dos Municípios, a reavaliação dos hábitos da sociedade é medida impres-
cindível e urgente, seja pela sobrecarga na produção de alimentos que esgotam os recur-
sos naturais de forma irreversível, sejam pelos efeitos cumulativos dos níveis de poluição 
atmosférica nas alterações climáticas – medida esta a ser determinada pelo setor privado 
na condição dos rumos para uma economia mais sustentável. 

Este diálogo e reconhecimento servem não somente para fortalecer perspectivas 
mais afeitas ao sentido público do investimento social, mas também para ampliar as pos-
sibilidades de trocas de experiências e, com isso, contribuir os saberes da comunidade 
local ao posicionamento estratégico das empresas. 
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GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CA-
PÃO DA CANOA

Mirella Luana Brito Caran36 37

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente capítulo visa abordar a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos 
sob o aspecto local, para tanto, delimita-se o foco da pesquisa na análise das políticas 
públicas adotada pelo município de Capão da Canoa/RS no trato da matéria. 

O tema foi escolhido devido à sua relevância social e jurídica, bem como visando 
ampliar e enriquecer o trato de tal matéria nos eventos cotidianos, tão frequentes que 
esses se materializam.

Diante da necessidade da implantação de programas de gestão ambiental, criou-
-se, dentre outros mecanismos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, que 
tem por finalidade estabelecer objetivos, diretrizes e instrumentos para o gerenciamento 
adequado dos resíduos sólidos, bem como apontar possibilidades de reversão do quadro 
de inoperância em que atualmente emerge a problemática dos resíduos sólidos. 

Diante da necessidade da implantação de programas de gestão ambiental, criou-
-se, dentre outros mecanismos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, que 
tem por finalidade estabelecer objetivos, diretrizes e instrumentos para o gerenciamento 
adequado dos resíduos sólidos, bem como apontar possibilidades de reversão do quadro 
de inoperância em que atualmente emerge a problemática dos resíduos sólidos. 

Objetivando-se alcançar o resultado pretendido, bem como estabelecer melhor 
compreensão da matéria proposta, o procedimento metodológico adotado será o deduti-
vo. O estudo será desenvolvido a partir de análise documental, isto é, do levantamento de 
fontes teóricas previstas nas legislações, jurisprudência e revisões bibliográficas.

Para melhor compreensão da matéria em apreço, inicialmente, pretende-se dis-
correr sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 
fundamental. Em seguida, busca-se verificar os pilares, objetivos, propostas diretrizes 
e instrumentos voltados à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos apli-
cáveis. Igualmente, busca-se estabelecer as conceituações, classificações e distinções 
necessárias à melhor compreensão do estudo proposto. No terceiro tópico, pretende-se 
abordar a competência no trato da matéria ambiental, dando ênfase ao gerenciamento dos 
resíduos sólidos no município de Capão da Canoa/RS. 

Por derradeiro, apresentar-se-á as considerações finais sobre o estudo realizado, 
discutindo-se de maneira conclusiva sobre os pontos trabalhados, reafirmando-se, nesta 
ocasião, sua relevância social e jurídica.
______________________________________________________  
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dade de Santa Cruz do Sul – UNISC.



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 65

Comissão de Assuntos MunicipaisMeio Ambiente e Urbanismo - Volume V

2. DIREITO FUNDAMENTAL AO AMBIENTE ECOLOGI-
CAMENTE EQUILIBRADO 

As finalidades do Estado encontram respaldo na Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988, que, em seu Título I, estabelece a composição do Estado 
Democrático de Direito, seus fundamentos, objetivos e princípios e, a partir do Título II, 
determina os direitos e garantias fundamentais, os quais devem alcançar todas as pessoas 
de forma justa e igualitária, sem distinção de qualquer natureza, se estruturando a partir 
das concepções de dignidade da pessoa humana. Em que pese o Título II versar sobre os 
direitos e garantias fundamentais, cabe referir que os desdobramentos do princípio da 
dignidade humana não se esgotam nas disposições estabelecidas neste título (CFRB/88, 
art 5º, §2º). Ademais, considerando que a sadia qualidade de vida da população depende 
diretamente de um ambiente ecologicamente equilibrado, este último foi elevado ao pa-
tamar dos direitos fundamentais. E assim se legitimou o direito fundamental ao ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Como visto, por meio de uma construção hermenêutica, o constitucionalismo mo-
derno agregou ao Estado brasileiro o viés social e ambiental, na medida em que o texto 
constitucional preconiza ações públicas afirmativas voltadas à garantia da segurança, do 
bem-estar e da sadia qualidade de vida dos cidadãos (CRFB/1988, artigos 5º, 6º, 225 e 
outros). 

Para Édis Milaré “a inserção do meio ambiente no texto constitucional, como 
realidade natural e, ao mesmo tempo, social, deixa manifesto do constituinte o escopo de 
tratar o assunto como de suma importância para a nação brasileira” (2011, p. 175-176), 
tendo em vista que, ao tutelar a proteção do meio ambiente como um todo, garante-se a 
existência harmônica de todas as formas de vida no planeta, em especial a humana. 

Assim, uma vez legitimada a busca pelo bem-estar social, somada ao reconheci-
mento dos reflexos catastróficos da exploração desordenada dos recursos naturais, ga-
nhou força a legislação de proteção ao meio ambiente (MARCHESAN, 2011, p. 26). 
Entretanto, a partir do reconhecimento de que os avanços em matéria ambiental não são 
suficientemente eficazes para combater os reflexos causados pela aceleração do aqueci-
mento global, da produção desenfreada de resíduos sólidos, bem como de todos os de-
mais resultados negativos do gerenciamento inadequado dos recursos naturais, emerge, 
no cenário ambiental, a necessidade de reafirmação da responsabilização conjunta entre 
os setores econômicos e sociais com o Poder Público. Assim, após quase vinte aos de 
tramitação, foi promulgada a Lei nº. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS).

O caráter difuso da tutela ambiental aliado aos preceitos de solidariedade e equi-
______________________________________________________  
38 Tratam-se de valores morais reconhecidos como de alta relevância social e encontram fundamento jurídico no próprio texto 
constitucional (CRFB, art. 1º, §1º e art. 3º, I).
39 Art. 1º, §1º. Estão sujeitos à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou provado, responsá-
veis, direta ou indiretamente, prela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvem ações relativas à gestão integrada ou ao 
gerenciamento de resíduos sólidos.
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dade intergeracioanal38 é o fundamento jurídico utilizado pelo legislador constituinte para 
a imposição obrigatória da corresponsabilidade do Poder Público e da coletividade, que 
posteriormente foi ratificado pela PNRS (YOSHIDA, 2014, p. 8).

Por todo o exposto, a PNRS se constituiu como um divisor de águas na gestão 
compartilhada da tutela ambiental, na medida em que impõe a obrigatoriedade da res-
ponsabilização conjunta do poder público e dos atores econômicos e sociais na gestão e 
gerenciamento dos resíduos sólidos (art. 1º, §1º)39 , constituindo-se, inclusive, como um 
de seus princípios (art. 6º, VI) e objetivos (art. 7º, VIII) fundamentais.

2.1   ASPECTOS  GERAIS  SOBRE  A  POLÍTICA  NACIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Nas últimas décadas, tem se tornado cada vez maior a preocupação com o impac-
to ambiental causado em nome do “progresso e desenvolvimento econômico”. Devido 
a isso, a legislação teve que se estruturar impondo freios às ações nocivas causadas por 
empresas e consumidores. Surgiu, assim, a necessidade da implantação dos programas 
de gestão ambiental, dentre os quais se inclui o gerenciamento de resíduos sólidos (MI-
LARÉ, 2011, p. 850-851).

Devido ao reconhecimento e urgência da implantação dos referidos programas 
de gestão, o legislador instituiu a PNRS, que dispõe sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerencia-
mento de resíduos sólidos, dando destaque especial à figura dos catadores de materiais 
recicláveis. Neste contexto, cabe destacar a importância da educação ambiental, como 
mecanismo de conscientização social, e da coleta seletiva40 dos resíduos gerados, não só 
durante a criação dos produtos, como também após o consumo, visando propiciar seu 
devido reaproveitamento ou reciclagem, ou ainda, não sendo possível, viabilizando a 
adequada destinação desses. 

Para melhor compreensão dos objetivos propostos pela Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, a própria Lei estabelece, em seu artigo 3º e incisos, alguns conceitos 
relevantes para discussão da matéria proposta, tais como as distinções entre reciclagem, 
reutilização, rejeito, resíduo sólido e lixo. 

Em síntese, reciclagem é o processo de transformação dos resíduos com alteração 
de suas propriedades dando origem um novo produto (art. 3º, XIV). Diferentemente do 
que ocorre no processo de reciclagem, na reutilização o produto não será submetido às 
transformações, na medida em que a única finalidade é o reaproveitamento do resíduo em 
sua formação original (art. 3º, XVIII). 

Já no inciso XV do art. 3º, o legislador estabeleceu o conceito de rejeito como 
sendo resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades de tratamento e recu-
______________________________________________________  
38 Tratam-se de valores morais reconhecidos como de alta relevância social e encontram fundamento jurídico no próprio texto 
constitucional (CRFB, art. 1º, §1º e art. 3º, I).
39 Art. 1º, §1º. Estão sujeitos à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou provado, responsá-
veis, direta ou indiretamente, prela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvem ações relativas à gestão integrada ou ao 
gerenciamento de resíduos sólidos.
40 Entende-se por coleta seletiva a segregação dos matérias, conforme sua composição ou constituição (art. 3º, V).
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peração [...], não apresentem outra possiblidade que não a disposição final ambiental-
mente adequada”. Por sua vez, o inciso subsequente determinou o conceito de resíduo               
sólido41 como qualquer “material, substância, objeto ou bem descartado do resultante de 
atividades humanas em sociedade [...]”. Por fim, lixo42 é resultado da mistura desordena-
da de objetos e alimentos (matéria orgânica e inorgânica), de modo que se torne inviável 
a separação adequada e, na melhor das hipóteses, sua destinação passa a ser um aterro.

Superada as definições acima expostas, se mostra necessária a compreensão dos 
princípios e objetivos norteadores da PNRS. Dentre os princípios estabelecidos pela Lei, 
destaca-se o princípio do protetor-recebedor e o da ecoeficiência. O primeiro princípio 
nada mais é do que um mecanismo de incentivar a proteção ambiental, mediante compen-
sações ou retribuições financeiras, tais como incentivos e isenções fiscais ou creditícios 
(MACHADO, 2014, p. 46). Ao passo que o princípio da ecoeficiência é corolário do 
princípio do desenvolvimento sustentável, previsto no artigo 6º, V, da Lei 12.305/2010 e 
tem por finalidade a compatibilização entre as necessidades de consumo e de manutenção 
da economia com a redução do impacto ambiental. Além dos princípios específicos es-
tabelecidos no artigo 6º, a PNRS ainda incorporou cinco princípios gerais que alicerçam 
o direito ambiental, quais sejam: o princípio da prevenção e da precaução; do poluidor-
-pagador; do desenvolvimento sustentável; da cooperação entre os entes federados e seg-
mentos da sociedade; e, o direito à informação e ao controle social (MACHADO, 2011, 
p. 597).

O art. 7º, por sua vez, estabelece quinze objetivos a serem atingidos, viabilizando 
assim o alcance dos fins propostos pela Lei. Em síntese, pode-se afirmar que a PNRS 
tem por objetivo “a eficiência nos serviços e o estabelecimento de um sistema de gestão 
integrada de resíduos sólidos voltados ao aproveitamento de recursos” (FILHO, 2014, p. 
378).

Outro ponto que merece destaque são os instrumentos e diretrizes a serem aplica-
dos na gestão e gerenciamentos dos resíduos sólidos. Os instrumentos estabelecidos pela 
Lei encontram respaldo legal no artigo 8º e nada mais são do que mecanismos materiais 
para viabilizar a consecução dos objetivos finais da PNRS que, em sentido amplo, pode 
ser compreendida como um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, 
por meio da responsabilidade compartilhada entre o poder público e os segmentos sociais 
e empresariais já mencionados, bem como a inclusão social dos catadores de materiais 
recicláveis (SIRVINSKAS, 2012, p. 432). 

Por sua vez, o artigo 9º da Lei estabelece as diretrizes aplicáveis aos resíduos 
sólidos, determinando para tanto a observância da seguinte ordem de prioridade: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos e disposição ambien-
______________________________________________________  
41 No que tange os requisitos de classificação destes resíduos, a norma da ABNT NBR 10004/2004, estabelece que: “envolve 
a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes 
constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido”. Em consonância 
com a referida norma, o artigo 13 da Lei estabelece a classificação dos resíduos quanto à origem e quanto à periculosidade. 
42 Do acumulo inadequado de lixo originam-se os lixões. O impacto ambiental oriundo destes é, em regra, a contaminação do 
ar atmosférico, do solo e subsolo, dos rios e mananciais, havendo proximidade entre estes com as áreas de lixão; supressão da 
vegetação; proliferação de doenças; entre outros.



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul68

Meio Ambiente e Urbanismo - Volume V

talmente adequada dos rejeitos. 
Sem dúvida, um dos aspectos mais relevantes desta Lei é a determinação de que as 

Administrações Públicas Municipais encerrem as atividades dos lixões, promovendo, no 
prazo de até quatro anos após a data da publicação da Lei, Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, os quais deverão respeitar os procedimentos de destina-
ção e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos, observadas as 
disposições estabelecidas pelo artigo 9º. Igualmente, merece destaque a valorização da 
figura do catador de materiais recicláveis e reutilizáveis. O legislador prestigiou os cata-
dores, ao prever a integração destes nas atividades relativas à responsabilidade compar-
tilhada do ciclo de vida dos produtos (art. 7º, XII); o incentivo a criação de cooperativas 
ou de outras formas de associação de catadores (art. 8º, IV); e, a parceria dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes (de produtos que contenham em sua forma-
ção substâncias perigosas) com as associações de catadores, na coleta dos resíduos gera-
dos pós-consumo (art. 33, §§1º e 3º, III) (MACHADO, 2011, p. 600). A respeito disso, 
Consuelo Yoshida leciona que: “a preocupação e inserção das cooperativas de catadores 
em muito contribuem para a promoção do ‘desenvolvimento sustentável com inclusão 
social’, fundamental na realidade brasileira” (2014, p. 11).

A partir da edição da Lei, pode-se observar que o gerenciamento dos resíduos só-
lidos deixa de seguir um procedimento linear, que se esgota somente na geração, coleta, 
transporte e destino, para se tornar um sistema cíclico, que segue a ordem de prioridade 
na gestão e gerenciamento dos resíduos, e abrange não só a disposição ambientalmente 
adequada dos resíduos gerados pós-consumo, como também daqueles gerados durante a 
produção.

3.  PLANO MUNICIPAL DA COLETA DE RESÍDUOS 
 
Como dito, a PNRS se constitui como um divisor de águas na legislação ambien-

tal, na medida em que estabelece importantes distinções, objetivos, diretrizes e instru-
mentos no trato da destinação e disposição ambientalmente adequada dos resíduos sóli-
dos, por todas as esferas públicas. Com base nas disposições estabelecidas pela PNRS, 
Carlos R. V. Silva Filho, leciona que:

Os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, acima menciona-
dos, possuem previsão legal nos artigos 18 e 19 da Lei 12.305/2010 e estabelecem a obri-
gatoriedade da implantação dos planos municipais como requisitos para o recebimento 
de repasses da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou ainda, incentivos e financiamentos de entida-

[...] nos Planos Municipais de Gestão Integrada, que entre outros fatores, deve-
rão indicar os procedimentos operacionais e especificações mínimas para os ser-
viços de limpeza urbana e explicitar os indicadores de desempenho de tais serviços, 
além das metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem (2014, p. 368).3 
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des federais de crédito ou fomento das atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos; 
e os requisitos mínimos a serem respeitos pelos municípios, quando da elaboração de 
seus respectivos planos municipais. 

A adequada disposição dos resíduos sólidos se relaciona diretamente com a ques-
tão da limpeza urbana, sendo está última um problema de saúde pública. Assim, em que 
pese a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre 
matéria ambiental, conforme estabelece o artigo 23, VI da CRFB/88, a atuação nos ser-
viços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos43 é dever atribuído somente aos 
municípios, conforme dispõe o artigo 30, I, da CRFB/88 (SIRVINSKAS, 2012, p. 427).

Em consonância com o texto constitucional, a PNRS ratificou, em seus artigos 
4º e 30, o regime de cooperação e responsabilização conjunta entre os entes federados e 
particulares na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. A referida responsabilidade 
compartilhada estabelecida pela Lei, segundo os ensinamentos de Paulo Afonso Macha-
do, tem por finalidade “diminuir o volume dos resíduos e reduzir o impacto a saúde e ao 
ambiente em tudo o que disser respeito ao resíduo sólido” (2011, p. 605). 

Outro ponto que merece destaque é o frequente desrespeito às vedações estabe-
lecidas pela PNRS em relação à destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 
rejeitos (arts. 47, 48 e 49). 

Diante da impossibilidade da reutilização, reciclagem ou compostagem dos resí-
duos sólidos, destaca-se dentre os mecanismos apropriados de disposição final ambien-
talmente adequada dos resíduos sólidos, os aterros (sanitários e industriais) e os proce-
dimentos de incineração controlados. Nos modelos de aterros sanitários estabelecidos 
pela Lei, só poderão ser depositados resíduos sem qualquer possibilidade de reciclagem 
ou reaproveitamento. Cabe destacar que o legislador prestigiou a figura dos aterros por 
se tratar de uma das formas mais adequadas e menos onerosas de disposição final de 
resíduos sólidos. Ademais, é possível que estes se transformem em aterros energéticos, 
devido ao aproveitamento da produção de gás metano extraídos do chorume (MILARÉ, 
2011, p. 856).

Os modelos de aterros industriais visam à diminuição dos impactos ambientais, 
na medida em que evitam que os resíduos – que, na maioria das vezes são perigosos, eis 
que oriundos de atividades industriais – sejam lançados nas redes públicas de esgotos. 
Igualmente, as usinas de incineração se caracterizam como um dos mecanismos de dis-
posição ambientalmente adequada de resíduos sólidos, sendo, no entanto, mais oneroso 
em relação aos demais. Trata-se de um procedimento de eliminação de resíduos sólidos, 
urbanos e industriais, por meio da queima controlada. O referido procedimento deve ser 
adotado como última solução de disposição de resíduos sólidos, pois apesar de reduzir 
significativamente seu volume, libera gases tóxicos na atmosfera, mesmo com a instala-

_____________________________________________________  
43 Os referidos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos integram os serviços de saneamento básico urbano, 
estabelecidos pela Lei 11.445/2007 e podem ser compreendidos como um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da 
varrição e limpeza dos logradouros e vias públicas. A integração de todos os mecanismos estabelecidos pelo artigo 3º da lei 
colaboram para a manutenção da salubridade dos municípios
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ção de filtros e equipamentos de especiais (SIRVINSKAS, 2012, p. 451).
Assim, conforme já mencionado, por se tratar de uma questão de saúde pública o 

gerenciamento, a destinação e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, 
é questão de extrema relevância para a sociedade, razão pela qual o poder público e a 
coletividade não podem permanecer inertes. No entanto, a concretização das políticas 
ambientais em um país de grande proporção territorial e disparidades econômicas deman-
da maior esforço de todos os setores da sociedade e do Poder Público, sendo este o único 
meio de efetivar no plano prático os mecanismos de controle e preservação ambiental 
referidos pela CRFB/88 e pela legislação infraconstitucional. 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS DE 
CAPÃO DA CANOA/RS NO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS

Não é recente a preocupação com os reflexos do aumento da população mundial, 
que expandiu ao longo dos séculos, em ritmo sempre crescente44. Atualmente, uma das 
preocupações em relação ao crescimento da população diz respeito à produção desen-
freada de resíduos sólidos (FREITAS, 2002, p. 29). O desordenado processo de urbani-
zação, somado ao aumento da produção industrial e, por conseguinte, do consumo, são 
fenômenos que impulsionam o crescimento desenfreado da produção de resíduos sólidos. 
O resultado desta junção tem ocasionado diversos impactos e problemas ambientais, os 
quais necessitam urgentemente serem minimizados (FIORILLO, 2007, p. 197). Para tan-
to, indispensável se mostra o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos, de modo a 
compatibilizar a gestão ambiental com os interesses econômicos e desenvolvimento do 
país. Nesse contexto, a PNRS tornou-se um marco legislativo no avanço da matéria. 

Entretanto, a sistemática estabelecida pela PNRS alterou somente o plano teóri-
co, na medida em que esgotado o prazo estabelecido para implantação dos mecanismos 
de gerenciamentos dos resíduos sólidos, não se verificou significativa adesão por parte 
dos entes políticos. A principal alegação utilizada por estes para justificar a omissão de 
investimentos voltados ao gerenciamento dos resíduos sólidos é a carência de recursos 
disponíveis para este fim (FILHO, 2014, p. 374).

A questão do gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos em diversos municí-
pios não se esgota somente pela não edição de um Plano Municipal de Gestão Integrada 
dos Resíduos Sólidos, como também pela prestação inadequada dos serviços de sanea-
mento básico, estabelecidos pela Lei nº. 11.445/2007. Em situações ainda mais graves, é 
possível verificar áreas, bairros ou cidades que sequer possuem saneamento básico.

Diante do reconhecimento de que a inobservância de políticas públicas de geren-
ciamento de resíduos sólidos tende a agravar problemas de saúde pública, de saneamento 
_____________________________________________________  
44 Como exemplo, cabe destacar a teoria criada por Thomas Malthus, segundo a qual o crescimento da população superaria 
a produção de alimento. Em 1798, sua obra Essay on the Principle of Popilation sustentava que o crescimento da população 
obedeceria uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos obedeceria uma progressão aritmética.
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básico, da paisagem urbana e do próprio desenvolvimento econômico, o município de 
Capão da Canoa/RS firmou, em 2009, com o município de Tramandaí/RS, um Convênio 
objetivando a criação de um Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
Ocorre que, até a data de 2011, nenhuma medida foi tomada para que o referido Convênio 
entrasse em vigor.

Já no ano de 2015, verificou-se a promulgação do Decreto Municipal nº 141, que 
determinou a criação do Comitê de Coordenação e o Comitê executivo para Elaboração 
da Política Pública de Saneamento Básico. No ano seguinte, foi editado o Plano Muni-
cipal de Saneamento Básico estabelecendo propostas de alternativas para efetivação dos 
serviços de saneamento básico e manejo dos resíduos sólidos, bem como levantamento 
de dados para compatibilização com o orçamento do Município. De igual sorte, até o 
momento, a execução das atividades previstas pelo Plano de Saneamento Básico não 
entraram em vigor. 

Em última análise, pode-se verificar que até o primeiro semestre de 2018 o muni-
cípio de Capão da Canoa/RS não adotou qualquer política pública de criação, fiscalização 
ou gerenciamento dos resíduos sólidos, tampouco projetos de incentivo aos setores eco-
nômicos envolvidos na produção de resíduos sólidos em grande escala. 

4.       CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos direitos e garantias individuais no qual se assenta o ideal de democracia, 
bem como a defesa ao princípio da dignidade humana, o Estado Democrático de Direito 
é constituído por um rol de direitos e garantias extensivo, abarcando-se aí os ideais de 
Estado Social e Ambiental. Deste modo, a interpretação dada a tais direitos é ampliada de 
forma a assegurar efetivamente seu exercício a todos os cidadãos, alcançando-se assim 
o ideal de bem comum, o qual se constitui como sendo a finalidade principal do Estado.

A instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sem dúvida, preencheu 
uma enorme lacuna na legislação ambiental. Dentre os avanços estabelecidos pela Lei, 
ganha destaque especial a responsabilização conjunta, do poder público com os segmen-
tos empresariais e sociais, em relação ao ciclo de vida dos resíduos, bem como a valori-
zação da figura do catador de materiais recicláveis, elevando essa categoria a um novo 
patamar. 

O assunto abordado neste artigo é relevante pela frequência com que ocorre nos 
eventos fenomênicos, e assume especial importância em face aos imensuráveis reflexos 
ambientais oriundos do inadequado gerenciamento dos recursos naturais, bem como em 
relação às recentes alterações legislativas, já mencionadas durante o desenvolvimento do 
presente artigo.  Ademais, frisa-se a relevância da matéria em apreço, na medida em que, 
além de permear a vida cotidiana das pessoas, é um tema intimamente ligado às políticas 
estatais de manutenção e impulsão de ordem social, ambiental e econômica.

Verificou-se, ao longo desta pesquisa, que a sistemática estabelecida pela PNRS 
alterou somente o plano teórico, na medida em que esgotado o prazo estabelecido para 
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implantação dos mecanismos de gerenciamentos dos resíduos sólidos, não se verificou 
significativa adesão por parte dos entes políticos. No município de Capão da Canoa/
RS, apesar do crescente e desordenado aumento da produção de resíduos sólidos, espe-
cialmente daqueles oriundos da construção civil e dos resultantes dos períodos de alta 
temporada, pode-se observar que até o presente momento nenhuma política pública para 
o gerenciamento de resíduos sólidos está em vigor.

Em que pese a dificuldade de se calcular a extensão do impacto ambiental das 
atividades humanas no meio ambiente, seus reflexos já podem ser observados. A dispo-
sição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente resulta na poluição do solo, da 
água (superficiais e subterrâneas), do ar e modifica paisagens (rurais e urbanas), causando 
problemas à saúde do homem, seja através da proliferação de agentes patogênicos ou 
químicos, seja influindo no seu bem-estar e sadia qualidade de vida da população. É nesse 
contexto que os processos de coleta seletiva, compostagem, reutilização e reciclagem, 
insculpidos pela Lei 12.305/2010, se revelam como sendo algumas das mais importantes 
alternativas na busca pelo bem-estar e sadia qualidade de vida da população.  Semelhante 
destaque merece as políticas públicas voltadas à educação e conscientização ambiental, 
pois se constituem como fator determinante para a compreensão da necessidade da pre-
servação e proteção ambiental.
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URBANISMO E AUTONOMIA FINACEIRA LOCAL: APONTAMEN-
TOS SOBRE A POLÍTICA URBANA DE XANGRI-LÁ NO ANO DE 2017.

Rafael Verdum Cardoso Figueiró 45

Jamili Meyer de Matos 46 47

1.      CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O crescimento populacional das cidades localizadas na região do litoral norte do 
estado do Rio Grande do Sul, verificado na última década, notadamente naquelas que 
fazem limite com a orla marítima, fez emergir novas demandas por políticas públicas. O 
aumento populacional trouxe à reboque a expansão urbana e, com ela, novos contornos 
territoriais, criando-se um novo mercado de consumo. 

É a partir deste contexto que o presente capítulo aborda a questão da organiza-
ção territorial urbana, procurando responder à seguinte indagação: as novas formas de 
organização do espaço urbano, notadamente o tipo de empreendimento denominado de 
condomínio ou loteamento fechado, são capazes de modificar a receita municipal?

Na procura por respostas, optou-se pela análise do ano de 2017 – a última receita 
anual completa –, tendo como centro de estudo a cidade de Xangri-lá. Neste sentido, o es-
tudo traz uma abordagem inicial acerca da lógica que percorre a estrutura urbana. Assim 
sendo, em um primeiro momento, traça uma análise alargada da lógica que conduz(iu) o 
homem a organizar-se em torno de centros urbanos; em um segundo momento o artigo 
demonstra como a organização política do espaço nacional igualou cidades e municípios.

Diante dessas premissas, ao final, o trabalho apresenta um comparativo entre duas 
cidades do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, com políticas de organização do 
espaço urbano bem diferentes.

2.      A CIDADE E SUA LÓGICA

Falar sobre a cidade é, antes de tudo, (re)pensar o espaço. É a partir desta afirma-
ção que Garbosa e Silva (2016) introduzem o questionamento a respeito de quem vem 
_____________________________________________________  
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a ser a cidade, chegando à conclusão de que a cidade é a projeção da sociedade sobre 
um determinado território. Este conceito deve ser de certa forma aprofundado, a fim de 
verificar-se as origens e os motivos que levaram os homens a organizar-se em torno (ou 
em meio) às cidades.

Assim sendo, conforme adverte Mumford (1998, p. 11), para que se possa atingir 
o real sentido da cidade, é necessário abandonar o trabalho arqueológico, baseado na 
busca vertical de suas origens. Em termos lógicos, as primeiras fixações territoriais de-
senvolvidas pelo homem se fizeram em torno do medo/respeito aos mortos; algo de certa 
forma paradoxal e na contramão da ideia comum de que as cidades se desenvolveram 
no interesse daqueles que nelas vivem. Ao demonstrar esta assertiva, Mumford (1998) 
afirma que o homem paleolítico, embora fosse nômade, procurou dar a seus mortos um 
ponto territorial de fixação.

Foram os mortos, e não os vivos, que tiveram as primeiras moradias permanentes: 
uma caverna, uma cova de perdas, um grande túmulo coletivo. Em termos lógicos, a ci-
dade dedicada e idealizada aos mortos é anterior àquela construída para os vivos; de certa 
forma, toda cidade dos mortos é o núcleo da cidade dos vivos (MUMFORD, 1998, p. 13).

Aliás, a afirmação de que os homens construíram sua organização social e territo-
rial a partir do temor, do respeito e da veneração aos mortos, é bem denunciada por Freud 
(2015), ao identificar no culto aos antepassados e no estabelecimento de interdições totê-
micas toda uma série de tabus, que as gerações vão replicando, uma após outra, e dessa 
forma dando forma à cultura. 

As cidades, nesse sentido, acabam identificadas como espaços onde se replicam 
tabus, locais onde são erguidos e reverenciados totens; para confirmar isto, basta ver o 
número de espaços dedicados a bustos, estátuas, monumentos e toda uma série de defe-
rências em torno dos patronos de determinado lugar.

Todas essas pequenas afirmações têm apenas a intenção de confirmar que não se 
pode ter sucesso na empreitada de construir um conceito de maneira universal, a ponto 
de abranger todas as cidades; do mesmo modo, estará fadada ao fracasso a tentativa de 
singularizar o fenômeno urbano, uma vez que os contornos teleológicos da cidade não 
comportam uma única qualificação (MUNFORD,1998, p. 09).

Ainda assim, por questões de fidelidade acadêmica, se faz necessária a adoção de 
certos critérios, mais ou menos seguros e, de certa forma, abordados de forma geral por 
aqueles que se debruçam nas questões da formação urbana.

Nesse sentido, a noção de que a cidade é lugar onde historicamente se desenvol-
veram as atividades de circulação de riqueza, é um fator apontado por considerável parte 
dos estudiosos ligados à questão urbana. Ao trabalhar o assunto, Weber (1970) demonstra 
que a história do surgimento das cidades está invariavelmente relacionada com locais 
onde há uma maior aglomeração populacional e, por consequência, um desenvolvimento 
das atividades econômicas.

No mesmo sentido, Sennet (2003) demonstra que as aglomerações européias, no-
tadamente aquelas verificadas no final do século XII, tem como escopo o surgimento de 
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atividades ligadas ao comércio. Por consequência disto, as antigas formas urbanas – até 
então vinculadas na relação soberano-vassalo – começaram a ganhar novos contornos, 
fator que contribuiu sobremaneira para a remodelagem do espaço físico da época.

Se no âmbito europeu, a identificação dos centros urbanos está intimamente ligada 
à circulação de mercadorias, no cenário brasileiro o fato também não é diferente. Sobre 
o assunto, Caldeira (2017) faz um apanhado da organização econômica e territorial do 
território nacional, desde antes da chegada dos portugueses, para demonstrar que a cir-
culação local de mercadorias era, e sempre foi, o motivo da organização territorial. Até 
mesmo antes dos europeus aportarem nestas terras, os nativos já acumulavam riquezas; 
este excesso servia como moeda de troca, destinando-se à formação de alianças com 
outras tribos de nativos.

Ao desembarcarem, os portugueses apenas deram continuidade ao comércio que 
já se fazia entre as tribos. Porém, ao invés de ofertarem produtos locais, os portugueses 
introduziram materiais inéditos como armas, facas e machados. Em troca, ganharam po-
deres políticos e acumularam riquezas, tendo condições de iniciarem a construção de 
pequenos arranjos territoriais muito próximos daquilo que na Europa se conhecia por 
vilas ou cidades (CALDEIRA, 2017, p. 34).

Por essas razões, a análise do fenômeno urbano ganha, aqui, um tratamento mais 
particular, voltada à identificação das consequências políticas que o fenômeno da urbani-
zação incutiu na organização territorial do Estado Brasileiro. 

3.  O MUNICÍPIO NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL: 
MAIS AUTONOMIA MAIS ATRIBUIÇÕES

A nova Ordem Constitucional, inaugurada no final da década de 80, passou a 
refletir no federalismo nacional uma peculiaridade pouco observada em outros arranjos 
federativos. É que, diferentemente das outras constituições, a Carta Brasileira elencou as 
cidades como integrantes da federação, atribuindo-lhes poderes e autonomias até então 
apenas observadas nos estados e na União (KRELL, 2008, p. 35). 

A partir dessa identificação, este tópico visa abordar o alargamento da autonomia 
financeira dada aos municípios, mais especificamente sobre quais as receitas tributárias 
municipais para, ao final, identificar o impacto dessas receitas no orçamento municipal. 

No que pese os tributos, é importante destacar que sua cobrança apresenta ser a 
principal fonte das receitas públicas. Sobre o assunto, Sabbag (2016, p. 50) afirma que 
a exação tributária é a principal fonte de custeio das necessidades públicas, nitidamente 
voltada à questão do financiamento dos objetivos fundamentais da Constituição Federal. 
Desta forma, fica claro que a cobrança de tributos pelo ente público é necessária e in-
dispensável para captação de receitas, visando manter sua estrutura, e, por conseguinte, 
disponibilizar aos cidadãos os serviços que lhes são devidos.

Nesse diapasão, a Constituição Federal garantiu a autonomia e competência aos 
municípios para criarem e cobrarem diretamente tributos, a fim de ver configurada a 
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autonomia financeira local. Nesse sentido, Meirelles (2013, p. 150) refere que o poder 
outorgado aos municípios advém de sua autonomia financeira, estabelecida na Constitui-
ção da República, a qual assegura a instituição e arrecadação de exações próprias para 
aplicação local.

Assim como a União, Estados e Distrito Federal, os Municípios necessitam de 
receita pública para realizar seus diversos fins administrativos. Uma forma de adquirir 
receita é com a arrecadação de tributos, uma vez que as rendas municipais – deveriam 
–constituir-se da capacidade de cobrar e receber tributos. (MEIRELLES, 2013, p.152).

O tributo está conceituado no artigo 3º do Código Tributário Nacional estabe-
lecendo que, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada (BRASIL, 1966).  No entanto, 
a Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar, sendo que, segundo Sabbag, 
(2016, p. 78), estes limites repelem a percepção estatal de cobrar tributos de invadir e 
destruir a esfera patrimonial do cidadão. Essas limitações advêm, basicamente, dos prin-
cípios e das imunidades constitucionais tributárias e estão inseridas nos artigos 150, 151 
e 152 da Carta Magna. 

Nos termos da Constituição Federal nos artigos 145, 149-A e 156, o Município 
pode instituir, cobrar e arrecadar os seguintes tributos: Imposto sobre a Propriedade pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN), Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens e Imóveis e de direitos reais a ele 
relativos (ITBI), taxas, contribuição de iluminação pública e contribuições de melhoria. 

Por questões metodológicas, será abordado de forma pormenorizada o IPTU e o 
ITBI, que são as receitas tipicamente municipais.

No plano arrecadatório, o IPTU representa um importante imposto para as cida-
des. O artigo 32 do Código Tributário Nacional, por sua vez, dispõe que o fato gerador 
do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 
acessão física, localizado na zona urbana do Município.  A alíquota do IPTU em Xangri-
-lá, de acordo com o seu Código Tributário, é de 3%, baseado no valor venal do imóvel 
(XANGRI-LÁ, 1993).

Já no que se refere ao imposto de Transmissão de Bens imóveis intervivos, o ITBI, 
este representa uma exação cuja cobrança fica a cargo de cada município onde ocorre a 
transação imobiliária (v.g. compra de um imóvel). Tem previsão na Constituição Federal, 
onde resta expresso que a fonte geradora de cobrança do ITBI é a transmissão inter vivos, 
a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição (BRASIL,1988).  

No ITBI, a fixação do valor da alíquota também compete aos municípios, variando 
de acordo com a localidade. A alíquota do ITBI no município de Xangri-¬lá está fixada 
em 2%, incidentes sobre o valor atribuído pela Fazenda Municipal ao imóvel transmitido, 
que corresponde ao valor de mercado do imóvel, apurado pelo Agente Fiscal da Secreta-
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ria da Fazenda Municipal no momento da estimativa (XANGRI-LÁ, 1993).
Pode-se perceber que a nova ordem constitucional trouxe uma nova roupagem 

para as cidades, havendo agora uma autonomia financeira que até então era apenas re-
legada aos Estados Membros da federação e à própria União Federal. Os municípios 
passaram a ter competência de instituir e cobrar impostos e, com isso, puderam aumentar 
significativamente a sua receita.

No próximo capitulo será analisado o impacto dos impostos arrecadados com os 
condomínios fechados na receita do município de Xangri-lá.

4.    A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E SEU REFLEXO NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL

Ao analisar o fenômeno urbano, Santos (1982, p. 22) demonstra que as estruturas 
e as condições do consumo têm alterado consideravelmente com forma de organização 
espacial. Daí, porquê, ser possível afirmar que o ato de consumir não é apenas a causa da 
aglomeração urbana, mas é também o seu efeito mais direto.

A consequência mais visível de todo esse movimento é o fato do território urbano 
acabar refletindo a mesma lógica e organização que se observa no mercado: nas cidades, 
os proprietários, os consumidores e os trabalhadores são divididos em espaços que repli-
cam sua condição econômico-social.

Assim a cidade vai se estruturando e se organizando por meio da repetição das 
mesmas relações jurídicas verificadas no seio do mercado de consumo. Não é por outra 
razão que Santos (1982, p. 68) adverte sobre a necessidade da existência de uma política 
urbana que disperse a tensão existente no mercado, de modo a impedir que ela se instale 
no espaço territorial urbano. Se esta ação não é bem planejada – de modo a conter o 
avanço do mercado sobre a organização territorial –, se tem a proliferação de habitações 
subnormais, como guetos de trabalhadores, bairros da lata, favelas, loteamento irregula-
res, invasões e toda uma série de transtornos que impedem o desenvolvimento racional 
da geografia urbana.

Nessa linha de pensamento, Dowbor (2007), refere que o solo urbano passou a ser 
um produto. A empresa privada pode desenvolver atividades que geram qualquer produto 
vendável, mas quando se trata de solucionar por completo a organização territorial, a 
questão ganha uma complexidade que toca na própria estrutura de mercado. Talvez, para 
que seja possível eliminar a tensão instalada na organização do espaço urbano, seja ne-
cessário eliminar algumas estruturas criadas pelo mercado, como o consumo, por exem-
plo, mas isso equivale a eliminar o próprio criador.

A saída para esse paradoxo é encontrada dentro do próprio mercado. Consideran-
do que a lógica do consumo funciona sobre a relação de disponibilidade e oferta, ou seja, 
que quanto mais raro o produto, mais valor ele obtém, a saída é encontrar um produto 
tão raro que seja capaz de reformular a organização territorial. Assim sendo, interesses 
difusos da sociedade, como o rio limpo, o espaço milimetricamente organizado, a grama 
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impecavelmente aparada, o sistema de iluminação eficaz, um lugar sadio para as crian-
ças brincarem, e toda a estrutura urbana (desejada e sonhada) tornam-se o produto a ser 
vendido.

Não há empresa que possa vender isto, a não ser cercando uma região, e gerando 
os monstruosos condomínios, guetos de riqueza que preparam novos dramas para ama-
nhã. Em termos econômicos, a dinâmica é poderosa: trata-se de reduzir a disponibilidade 
dos bens livres, enxugar a sua oferta, para transformá-los em produtos vendáveis (DOW-
BOR, 2007, p. 41).

Os incorporadores imobiliários divulgam o produto imobiliário com a alegação de 
que os moradores ficarão seguros e, assim, incorporam no preço do produto a mercadoria 
segurança como se a ele pertencesse. A segregação socioespacial com a produção destes 
loteamentos murados e condomínios fechados se justificam como sendo lugares mais 
seguros para os seus moradores, os protegendo da violência urbana generalizada. 

Segundo Rodrigues (2013, p. 153), os loteamentos murados se expandem e o se-
tor imobiliário o considera como o produto mais lucrativo do setor. Embora de duvidosa 
constitucionalidade, na medida em que as áreas públicas (ruas, praças, e uso institucio-
nal) não são entregues à municipalidade e sobre elas não incide o IPTU, esses empreen-
dimentos são cada vez mais visíveis nas cidades brasileiras.

Por outro lado, no âmbito dos princípios que regem a propriedade privada, a atri-
buição municipal é a de promover política de desenvolvimento urbano com o objetivo de 
cumprir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, visando 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Nestes empreendimentos incita-se a contradição 
entre a função social da cidade e a propriedade privada. (RODRIGUES, 2013, p. 158).

É sobre esse panorama que se passa à análise específica da cidade de Xangri-lá, 
no ano de 2017, a respeito das consequências orçamentárias trazidas pela implantação da 
política pública de incentivo aos empreendimentos denominados condomínios fechados.

A cidade de Xangri-lá possui mais de 30 empreendimentos dessa ordem, sendo 
que a quantidade de condomínios que se instalaram na cidade faz com que o município 
auto intitule-se de a Capital Nacional dos Condomínios Fechados (SOUZA, 2013, p. 70).

Oficialmente, essa política teve início com a publicação da Lei Municipal 012 de 
2005, a qual estabeleceu as primeiras diretrizes sobre a possibilidade de construção dos 
empreendimentos denominados condomínios fechados (Xangri-lá, 2005). Daí para fren-
te, consideráveis mudanças passaram a ocorrer, tanto na disposição espacial da cidade, 
quanto na densidade habitacional, impactando de forma significativa na receita bruta 
municipal.

Frente à essas afirmações, surge o momento de fazer-se a união entre os pontos 
teóricos e práticos a respeito da organização territorial e da autonomia municipal. Neste 
sentido, toma-se como partida a análise de dois municípios gaúchos, ambos situados na 
orla litorânea-norte do estado, os quais são apontados por Forchezatto (2014) como os 
detentores dos maiores índices de crescimento populacional na última década.

Em tal análise, serão comparados os dados quantitativos de extensão territorial e 
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presença populacional, receita líquida corrente (RLC), arrecadação de recursos próprios 
e impacto do IPTU na RLC.

A primeira dessas comparações tem como base a extensão territorial e a densidade 
demográfica. Mediante análise dos dados obtidos na plataforma do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas, é possível observar que Xangri-lá possui um território de 60 Km² 
(sessenta quilômetros quadrados), enquanto Arroio do Sal possui 120 Km² (cento e vinte 
quilômetros quadrados). A população de Xangri-lá é de aproximadamente 15.000 (quinze 
mil) habitantes, já a de Arroio do Sal é de 10.000 (dez mil) habitantes. (IBGE, 2018).

Ao lado do território e da população, o critério que vai decidir sobre a autonomia 
local é o total de recursos arrecadados em cada município. Assim sendo, a receita líquida 
corrente em Xangri-lá no ano de 2018 foi de R$ 107 milhões (cento e sete milhões de 
Reais), enquanto em Arroio do Sal o total arrecada foi de pouco mais de R$ 40 milhões 
(quarenta milhões de Reais).

Extensão territorial, densidade demográfica e receita líquida corrente são fatores 
decisivos para gestão municipal. A conjugação destes três elementos é o cerne da autono-
mia municipal; a autonomia financeira requer um equilíbrio destes elementos.

No que concerne à expansão territorial e crescimento da população, via de regra, 
são elementos que escapam ao domínio do gestor. É daí que surge a importância de ser 
analisada a arrecadação financeira local, entendida como o total de verbas auferidas pela 
competência financeira de cada município.

Diante da análise dos dados dos dois municípios é possível afirmar que Xangri-lá 
conta com a metade da área territorial de Arroio do Sal, a qual está ocupada pelo dobro 
de moradores. O reflexo destes dados está exposto na arrecadação municipal. Enquanto 
Arroio do Sal tem um total de R$ 40,7 milhões arrecadados em 2017, Xangri-lá tem uma 
receita de R$ 106,7 milhões.

Sem sombra de dúvidas, o fator que mais contribui para verificação da autono-
mia financeira local é a possibilidade de instituir e cobrar tributos locais. Nesse sentido 
ressalta a importância do comparativo entres as receitas municipais de cada município. 
Tomando-se por base os valores indicados no Portal da Transparência, é possível verificar 
a seguinte situação: Embora Xangri-lá possua a metade do território de Arroio do Sal, 
arrecada um percentual muito superior à receita desta última cidade.

Isso só é possível porque a política pública de urbanização desenvolvida no Mu-
nicípio de Xangri-lá privilegia a implantação de condomínios fechados, fato que não se 
observa em Arroio do Sal. Daí resulta que dentro do total arrecadado em Xangri-lá, 55% 
(cinquenta e cinco por cento) provêm de tributos próprios; já em Arroio do Sal, esses 
indicativos chegam apenas a 17% (dezessete por cento). 

Diante desses dados, é possível concluir que a política pública desenvolvida em 
Xangri-lá a partir do ano de 2005, representa importante incremento na arrecadação mu-
nicipal, contribuindo para a verificação de considerável autonomia financeira local. 



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul80

Meio Ambiente e Urbanismo - Volume V

5.       CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade é o lugar onde historicamente se desenvolveram as atividades de circula-
ção de riqueza, estando invariavelmente relacionada com ambientes onde há uma maior 
aglomeração populacional e desenvolvimento das atividades econômicas. Nesse senti-
do é possível observar que, no cenário nacional, a formação das aglomerações urbanas 
deriva da mesma tendência (ou necessidade) dos homens instituírem entre si a troca do 
excedente econômico.

Dentro do arranjo federativo nacional, o município ganhou mais autonomia e mais 
atribuições a partir da Carta Brasileira de 1988, quando as cidades foram consideradas 
como membros diretamente integrantes da federação. Nesse diapasão, a Constituição 
Federal garantiu a autonomia e competência aos municípios para criarem e cobrarem 
diretamente tributos, a fim de ver configurada a autonomia financeira local.

Ao lado dessa autonomia, as cidades foram atingidas por profundas alterações na 
organização do espaço urbano, situação derivada do aumento do consumo coletivo e das 
relações cada vez mais íntimas entre espaço urbano e mercado de consumo. 

Neste sentido, os loteamentos murados e condomínios fechados constituem uma 
das formas pelas quais se apresenta, no atual período histórico, a organização geográfica 
do espaço da cidade. A segurança e a urbanização perfeita tornaram-se o produto a ser 
negociado pelos empreendedores imobiliários.

Em Xangri-lá, essa nova mercadoria reflete consequências diretas na arrecadação 
municipal, a qual contribui de maneira significativa para o incremento da arrecadação 
local e aprimoramento da autonomia local.
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A CRIAÇÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS E SEU IMPACTO NA OR-
GANIZAÇÃO DO ESPAÇO TERRITORIAL URBANO.

Filipe Madsen Etges 48

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 foi inovadora no sentido de determinar 
ampla autonomia aos municípios, tornando-os entes da federação ao lado dos Es-
tados e da União. Assim, tendo sua condição de importância destacada, o surgi-
mento 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 pré-
via de plebiscitos com o objetivo de consultar 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 emanci-
pação municipal ficou na dependência de lei complementar federal que determi-
nasse os critérios a serem atendidos, bem como período em que as emancipações 
poderiam ser realizadas. Desde então, na ausência da referida regulamentação, as 
comunidades brasileiras estão obstadas de 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 interessadas 
em emancipar-se, uma vez que se tratava de interesse nacional o regramento da 
matéria. Desde então, inúmeras tentativas de normatizar a questão tramitaram no 
Congresso Nacional sem sucesso, deixando uma lacuna no ordenamento jurídico 
que perdura quase 20 anos.

Em junho de 2013 o Congresso Nacional finalmente resolveu impulsionar 
a regulamentação da matéria através do 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.

No entanto, o PLC n.º 416/2008 foi vetado pela Presidência da República, 
sob o entendimento de que suas limitações à criação de municípios eram muito 
permissivas e resultariam em uma explosão de novos municípios e gastos públi-
cos.

Após uma nova rodada de negociações entre o Governo Federal e o Con-
gresso Nacional, acertou-se suposto consenso em torno da aprovação do Projeto 
de Lei Complementar do Senado n.º 104/2014, com base em substitutivo decor-
_____________________________________________________  
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rente dos acertos políticos que o tornaram mais restritivo em relação ao projeto 
de lei vetado anteriormente.

O PLC 104/2014 foi aprovado em 06 de agosto de 2014, e surpreenden-
temente também recebeu veto presidencial sob o mesmo fundamento anterior 
de elevação de gastos públicos. Este veto ainda pende de análise do Congresso 
Nacional e, sendo derrubado, vai deixar um legado de priorização de centros 
urbanos com mais de 20.000 habitantes e restrição à criação de pequenos mu-
nicípios, os quais, conforme estudos que serão apontados ao longo do trabalho, 
demonstram ser locais de alto desenvolvimento econômico e social.

Assim, o objetivo do trabalho é verificar, à luz das regras que estão para se-
rem impostas às alterações territoriais, se é correto impedir a criação de municí-
pios de pequeno porte no Brasil. Para tanto, a abordagem transpassará o processo 
histórico-constitucional de criação de municípios no Brasil e a regulamentação 
legislativa que ora se impõe sobre o tema.

1   A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS NO BRASIL: PERÍO-
DO 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 administrativos no 
País deve ter por início o texto constitucional, mesmo porque “verificar os princí-
pios 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 cé-
lulas 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 independência, a 
elite brasileira urbana, influenciada pelo Iluminismo, pensou o municipalismo 
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 concretamente. Nesse aspecto, cabe 
a ressalva de que houve um protagonismo da União sobre Estados e municípios.

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 Constitui-
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ção 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).

 Já a Constituição de 1934 garantiu um plexo de autonomia aos entes lo-
cais, sendo, entretanto, sufocada pela de 1937; em 1946, houve um ressurgi-
mento do poder municipal, o qual se manteve até o golpe de 1964, que também 
sufocou as potencialidades do poder local até a democratização de 1988, quando 
o município passou a exercer posição de verdadeira autonomia 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 das emancipações, mesmo 
porque estes eram entes não dotados de autonomia, pois texto constitucional re-
conhecia como membros da União apenas os Estados, Territórios e Distrito Fede-
ral. 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 Estados 
Territórios, mas foram mais incisivas com relação a garantia de autonomia aos 
municípios, 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:

Por fim, o que se pode perceber é um movimento pendular de maior ou 
menor autonomia dos municípios e, em consequência, de mais ou menos facili-
dade para a criação de entes municipais de acordo com o grau de centralização 
de poder do governo vigente. Assim também percebe Bonavides quando pondera 
que em todos os sistemas constitucionais a história da autonomia 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.

“O processo de redemocratização do Estado brasileiro, durante a década de 1980, transfor-
mou profundamente o ambiente político-institucional do país. Além da liberalização polí-
tica, 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 subnacionais, 
tanto pelo restabelecimento de competências usurpadas pelo regime ditatorial, quanto pela 
criação, sobretudo no caso dos municípios, de novos mecanismos de autonomia política.”
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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 municipalidades 
tanto na questão de autonomia quanto na possibilidade de suas localidades se organi-
zarem em novos municípios. Tendo sua autonomia elevada 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 original49 dada em 1988, com a edição da nova Constituição, ao § 4º do 
art. 18, que regrou as emancipações, era a seguinte: “A criação, a incorporação, a fusão 
e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-
-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previs-
tos 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 prerro-
gativa de tratar de emancipações, a Constituição de 1988 expressamente deu aos Esta-
dos 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 obter sua emancipa-
ção, atendendo ao princípio da subsidiariedade50, 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 sistema federativo, cujo exame, análise e 
interpretação deve considerar a dimensão trilateral deste novo modelo (BONAVIDES, 
2008, p. 344).

Entretanto, essa competência foi observada somente no período compreendido en-
tre 1988 e 1996, até o momento em que o Projeto de Emenda Constitucional n.º 22/1996, 
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 paradigma cons-
titucional sobre o tema, com fundamento no que se chamou a “farra das emancipações”, 
_____________________________________________________  
49Cabe destacar que o § 4º do art. 18 foi oriundo de proposta popular de emenda ao Projeto 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.
50Segundo Ricardo Hermany (2012, p. 20), o princípio da subsidiariedade pode ser compreendido como uma “atribuição de 
preferência das esferas menores e mais próximas do cidadão em relação aos arranjos institucionais maiores ou centrais”. Ela 
transmite um sentido de duplicidade, uma vez que possui faceta horizontal, que compreende uma maior valorização e amplia-
ção dos espaços democráticos locais, ensejando maior participação popular, e um cunho vertical, que por sua vez compreende 
uma transposição de competências das esferas mais distantes da comunidade (Estado, União, no caso brasileiro) para esferas 
mais próximas (municípios, distritos).
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devido ao grande número de municípios que se emanciparam, no período 1988-1996. 
Essa alteração resultou na Emenda Constitucional nº 15, que modificou a redação do § 4º 
do art. 18 da Carta Federal.

A nova e atual redação diz que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembra-
mento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei 
complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às popu-
lações diretamente envolvidas, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei (BRASIL, Constituição, 1988).

Dessa maneira, manteve-se a competência do Estado para criar municípios, atra-
vés 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 dentro do período determinado por lei complementar 
federal. 

Além disso, estabeleceu, em substituição às normativas regulamentadores esta-
duais – agora não recebidas pela nova redação constitucional –, a necessidade de Estudos 
de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

É de destacar que a lei que deveria regular os Estudos de Viabilidade Municipal, 
embora não expresso literalmente no § 4º do art. 18 da CF, é presumida como lei fede-
ral, pois “embora não especifique a esfera legislativa, a interpretação mais sensata do 
dispositivo indica tratar-se de uma lei ordinária federal, afinal, nos casos em que a Carta 
da República quis remeter um determinado tema à esfera estadual o fez explicitamente” 
(DIAS; GARRIDO, 2008, p. 02).

Em análise à justificativa contida na Proposta de Emenda Constitucional 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:

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 cria-
dos os municípios e a apresentação dos Estudos de Viabilidade Municipal.

Portanto, desde 1996 o Congresso tem a obrigação constitucional de regulamentar 
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 no-

O aparecimento de um número elevado de municípios novos, no País, tem chamado aten-
ção para o caráter essencialmente eleitoreiro que envolve suas criações, fato este lamentá-
vel. Ao determinar a responsabilidade da criação de municípios aos Estados, a Constitui-
ção Federal considerou corretamente as particularidades regionais a que devem obedecer 
os requisitos para a criação de municípios. Contudo, o texto do § 4º do art. 18 não apresen-
tou as restrições necessárias ao cometimento dos abusos, hoje observados, e que não le-
vam 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, dis-
torções que ameacem a transparência e o amadurecimento da decisão técnica e política .51

_____________________________________________________  
51 Disponível em www.senado.gov.br, acesso em 19 de junho de 2012.



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 87

Comissão de Assuntos MunicipaisMeio Ambiente e Urbanismo - Volume V

vos municípios. No entanto, desde lá, não o fez. 
Nesse meio tempo, a discussão intercalou-se entre a esfera jurídica e política, 

como, por exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2395, proposta 
pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 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 violando, de 
certa maneira, o pacto federativo, de que os entes são autônomos entre si. 

Pelo viés político, inúmeras iniciativas tramitaram e tramitam no Congresso Na-
cional, tanto com o intuito de regulamentar a matéria52, quanto para alterar53 novamente o 
próprio § 4º do art. 18 da Constituição. No entanto, nenhuma delas obteve sucesso junto 
ao Parlamento Nacional pelos mais diversos motivos.

No ano de 2008, para aliviar a pressão política e resolver dúvidas decorrentes 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 dispo-
sições constitucionais provisórias. Este dispositivo convalidou os atos de criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios, desde que a lei que editara o ato tivesse 
sido publicada até 31 de dezembro de 2006, bem como atendidos os requisitos estabe-
lecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. A emenda 57/2008 
amenizou de uma forma injusta a falta de regulamentação quanto às emancipações, posto 
que aquelas áreas que aguardaram a legislação federal ficaram preteridas em comparação 
àquelas onde os parlamentos, mesmo sem previsão legal, afrontando o princípio da lega-
lidade, criaram novos municípios. 

Assim, muitas localidades e mesmo os parlamentos estaduais, sentindo-se lesa-
dos 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 entendi-
mento em prol da necessidade de regulamentação efetiva da matéria54, o que na prática 
em nada alterou o panorama do país.

3. A REGULAMENTAÇÃO DA CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, 
FUSÃO E DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS.

Conforme tudo que já foi dito até agora, a ausência de regulamentação das eman-
cipações resulta na obstaculização de um direito diretamente oriundo da Constituição 
Federal. Assim, finalmente, depois de muitos anos e de muitas propostas que tramitaram 
pelo Congresso Federal, uma proposição parece ter avançado, do ponto de vista de tra-
mitação legislativa, a ponto de se poder afirmar que esta será a regulamentação do tema 
em debate.

_____________________________________________________  
52 Temos como exemplos o PLS 98/2002, PLP 130/1996, PLP 561/2010, PLP 587/2010, PLP 416/2008.53 Podemos citar, por exemplo, a PEC 13/2003 e a PEC 52/2003.54 Nesse sentido vide a ADI 2.395-1, ADI 3.682-3 e ADI 2.240, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e Acórdão 552/2011 
do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
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3.1 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 416/2008

A primeira tentativa recente, que logrou aprovação junto ao Congresso Nacional 
foi o Projeto de Lei Complementar n.º 416/2008, que dispôs 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 referido projeto conta como seus principais aspectos: a) necessidade de apre-
sentação, pelas áreas interessadas, de Estudos de Viabilidade Municipal; b) realização de 
plebiscito; c) limitações de ordem populacional; d) exigência de núcleo urbano constituí-
do e e) estabelecimento de um período determinado para a realização dos procedimentos 
que ela dispõe.

O início do procedimento de alteração territorial é vedado durante o ano de elei-
ções municipais e se dará via participação popular, uma vez que o pedido 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. 

Quanto aos estudos de viabilidade municipal (EVM), devem ser apresentados pela 
área que pretende ter suas divisas territoriais alteradas e, através deles, pretende-se de-
monstrar 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 interes-
sada deverá comprovar, preliminarmente, dois requisitos: 1) mínimo populacional e 2) 
núcleo urbano consolidado.

Como mínimo populacional, aplicando-se o cálculo previsto na proposta, 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%)

Uma vez comprovado o mínimo populacional e a existência de núcleo urbano 
consolidado, a área poderia encaminhar efetivamente 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 
viabilidade econômico-financeira, a viabilidade político-administrativa e a viabilidade 
socioambiental.

Assim, sendo confirmada a viabilidade do processo de alteração territorial, através 
do EVM, a Assembleia Legislativa do Estado homologaria os estudos e solicitaria ao 
Tribunal Regional Eleitoral a realização de plebiscito, que ocorreria em conjunto com as 
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eleições federais e estaduais, preferencialmente. 
Por fim, aprovada a alteração territorial pela população, através do plebiscito, o 

projeto de lei seria encaminhado pelo legislativo estadual, deliberando pela aprovação, 
ou não, da lei alteradora.

Essa proposta, já considerada restritiva por parte das áreas interessadas e movi-
mentos municipalistas, entretanto, foi vetada pela presidenta Dilma Rousseff e teve o 
veto mantido pelo Congresso Nacional, com a promessa de encaminhamento de novo 
projeto de lei que contemplasse o entendimento governista quanto ao tema.

3.2 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 
104/2014 (SUBSTITUTIVO)

O Projeto de Lei Complementar Federal n.º 104/2014, ou o texto apre-
sentado como seu substitutivo durante a tramitação legislativa, apareceu como a 
regulamentação de consenso entre executivo e legislativo federal sobre a questão 
das emancipações e alterações territoriais.

Este projeto segue, em linhas gerais, a estrutura do seu antecessor, PLC 
n.º 416/2008, com algumas diferenças fundamentais no sentido de dificultar o 
acesso das áreas emancipandas à condição de município.

Primeiramente, conceitua as modalidades abarcadas por sua regulamenta-
ção, a saber: a) criação de municípios – separação de área integrante de um ou 
mais municípios preexistentes, originando um novo município com personali-
dade jurídica própria; b) incorporação – completa integração de um município 
a outro preexistente, perdendo o município integrado sua personalidade jurídi-
ca e prevalecendo a do município incorporador; c) fusão – completa integração 
de dois ou mais municípios preexistentes, originando um novo município com 
personalidade jurídica própria; e d) desmembramento (anexação) – separação 
de área de município preexistente, para integrar-se a outro município também 
preexistente.

O início do procedimento de alteração territorial manteve-se vedado du-
rante o ano de eleições municipais e se dará com a apresentação, à Assembleia 
Legislativa Estadual, de requerimento subscrito por 20% dos eleitores da área 
afetada, no caso da criação e desmembramento e de 3% dos eleitores de cada 
município no caso de fusão ou incorporação. 

Quanto às condições necessárias para a criação de um município, conven-
cionaremos dividi-las em condições primárias ou básicas e condições secundá-
rias ou específicas.  As condições primárias ou básicas se referem àquelas ca-
racterísticas sem as quais a área interessada não tem nem mesmo condições de 
apresentar o processo solicitando sua emancipação. Já as condições secundárias 
ou específicas são aquelas que permitirão auferir se a área tem condições de se 
tornar município, de subsistir enquanto município e que seu surgimento não in-
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viabiliza a existência ou manutenção do município ou dos municípios dos quais 
ela se originou.

Assim, as condições primárias pressupõem requisitos de ordem popu-
lacional, de localização geográfica e de urbanização mínima. Nesse sentido, o 
PLC 104/2014 exige que a área urbana do novo município não esteja localizada 
geograficamente dentro de reserva indígena, área de preservação ambiental ou 
pertencente à União, suas autarquias e fundações. Além disso, requer um número 
de imóveis superior à média observada nos município que constituam os 10% de 
menor população do Estado. Por fim, tanto o novo município quanto aquele ou 
aqueles dos quais este se originou, tenham uma população mínima de:  

REGIÃO POPULAÇÃO
Norte e Centro-Oeste 6.000

Nordeste 12.000
Sul e Sudeste 20.000

Uma vez superadas as condições primárias, a área emancipanda pode 
realizar os Estudos de Viabilidade Municipal (EVM) com intuito de cumprir as 
condições secundárias. O EVM foi uma inovação registrada a partir da Emenda 
Constitucional n.º 15/96, mas a norma constitucional não deu nenhuma pista do 
que compunha o conteúdo desses estudos, o que ficou na dependência da regula-
mentação que aqui se analisa. 

O EVM vai contemplar aspectos relativos ao município a ser criado e aos 
demais envolvidos, de ordem a permitir a análise de sua viabilidade econômico-
-financeira, político-administrativa, socioambiental e urbana.

Pelo viés econômico-financeiro deverá apresentar estimativas quanto a sua 
arrecadação, despesas, cumprimento dos mínimos constitucionais de investimen-
tos previstos para educação e saúde, atendimento dos serviços público de inte-
resse local e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000). 
Do ponto de vista da viabilidade político-administrativa deverá observar certa 
proporção entre o número de servidores e a população estimada. Na comprova-
ção da viabilidade socioambiental e urbana, o EVM necessitará demonstrar qual 
município será responsável por passivos e potenciais impactos ambientais, além 
de trazer a situação de continuidade da mancha de ocupação urbana e dependên-
cia funcional entre os núcleos urbanos dos município envolvidos, o levantamento 
da rede de água e esgoto, perspectiva de crescimento geográfico, aumento da 
produção de resíduos sólidos, entre outros.

Com essas circunstâncias demonstradas, os estudos, que são válidos por 
24 meses, deverão concluir pela viabilidade ou não da criação, fusão, incorpo-
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ração ou desmembramento dos municípios em questão. Além disso, devem ser 
publicizados, serem objeto de consulta popular e audiências públicas em cada 
um dos municípios envolvidos. Uma situação carece ser destacada que é a deter-
minação de que os governos estadual custeiem os EVM e, caso não aprovados, 
ainda contratem e paguem outra instituição para refazer ou readequar os estudos, 
o que é uma determinação de constitucionalidade discutível. 

Existem ainda, e devem ser consideradas, circunstâncias impeditivas, as 
quais, se apresentadas, inviabilizam a alteração territorial e que dizem respeito 
a: a) perda da continuidade territorial e da unidade histórico-cultural do ambien-
te urbano; b) quebra da continuidade territorial de qualquer um dos municípios 
envolvidos, exceto no caso de ilhas e arquipélagos; c) municípios cujos limi-
tes territoriais sejam exclusivamente a área de um único município; d) alterem 
divisas territoriais dos Estados ou e) implicarem inviabilidade de qualquer dos 
municípios envolvidos.

Através de todo esse processo, alcançadas e comprovadas as condições 
primárias e secundárias, evitadas as circunstâncias impeditivas e dada a publici-
dade requerida aos estudos, e, especialmente, sendo aprovados pelo Poder Legis-
lativo Estadual, se acessa o estágio democrático direto das emancipações, com a 
consulta às populações interessadas através do plebiscito.

Desta maneira, a Assembleia Legislativa do Estado solicitará ao Tribu-
nal Regional Eleitoral a realização de plebiscito, que ocorrerá em conjunto com 
as eleições federais e estaduais, preferencialmente. É importante destacar que 
o PLC 104/2014 vem esclarecer um debate antigo sobre a abrangência do ple-
biscito 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 envolvidos estará apta a votar no plebiscito.

Por fim, aprovada a alteração territorial através do plebiscito, o projeto de 
lei será encaminhado pelo legislativo estadual que deliberará pela aprovação, ou 
não, da lei que cria o município, a qual definirá o nome, sede e limites territoriais, 
destinação de bens, direitos e obrigações dos municípios envolvidos, servidores 
públicos, entre outros aspectos relevantes.

Com isso se dá fim ao processo de criação de municípios proposto pela le-
gislação recentemente aprovada. A proposição legislativa traz ainda regras sobre 
a instalação dos novos municípios e obriga os Estados a promoverem revisão dos 
limites de seus municípios no prazo de cinco anos, o que também é de constitu-
cionalidade duvidosa, dada a autonomia dos Estados na questão.

Esse procedimento é, em resumo, aquilo que o Congresso Nacional enten-
deu como razoável no sentido de regrar as alterações territoriais no país, afas-
tando os municípios e Estados praticamente de todo o poder decisório sobre o 
assunto. 
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Entretanto, também essa proposta, após aprovada no Congresso Nacional com a 
pecha de ser havida como consensual entre o Governo Federal e o Parlamento foi vetada 
pelas seguintes razões:

O veto reiterou a posição do Governo Federal de não permitir a criação de muni-
cípios e, principalmente, do surgimento de pequenas municipalidades, sempre com base 
no argumento econômico e sem uma análise criteriosa do que os municípios criados 
oferecem a nível de cidadania e qualidade de vida, conforme veremos.

4. OS PEQUENOS MUNICÍPIOS E O DESENVOLVIMEN-
TO TERRITORIAL.

O Projeto de Lei Complementar Federal 104/2014, conforme o que foi analisado 
até o momento, inviabilizará a criação de novos municípios com menos de 6.000 habi-
tantes, sendo que no Sul e Sudeste, não poderão surgir cidades com população inferior a 
20.000 moradores.

As experiências percebidas em municípios de pequeno porte, além de estudos rea-
lizados nestes locais, registram um alto grau de qualidade de vida e de desenvolvimento 
na maioria dessas cidades. Os níveis observados são iguais ou até maiores do que os ve-
rificados em municípios de grande porte, o que torna injustificável restringir sua criação, 
conforme imposto pela regulamentação da matéria no Congresso Nacional. 

No estudo de Klering sobre o tema, o questionamento principal gira em torno 
da possibilidade de os pequenos municípios cumprirem, comparativamente aos grandes, 
com seus papéis e responsabilidades enquanto entes federados, além de verificar qual 
deles apresenta maior eficiência e efetividade em suas gestões, mormente na melhoria da 
qualidade de vida e promoção da cidadania de seus habitantes. 

Para tanto, o autor se utiliza de dois instrumentos de avaliação para verificar se os 
pequenos municípios são capazes de realizar boas gestões. O primeiro é o Índice de Res-
ponsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IFRS), utilizado pela Confederação Nacional 
dos Municípios – CNM para compreender e estimular melhorias nas gestões municipais. 
Esse índice atribui aos municípios brasileiros notas anuais de desempenho para quinze 
indicadores, individualmente, quais sejam: endividamento, suficiência de caixa, superá-
vit primário, custeio da máquina, gasto com o legislativo, custo do legislativo per capita, 
grau de investimento, gasto em educação, matrículas na rede municipal/população, per-

Embora se reconheça o esforço de construção de um texto mais criterioso, a pro-
posta não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação. Depreende-
-se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que 
haja a correspondente geração de novas receitas. Mantidos os atuais critérios de 
repartição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o desmembramen-
to de um Município causa desequilíbrio de recursos dentro do seu Estado, acarre-
tando dificuldades financeiras não gerenciáveis para os Municípios já existentes.55

_____________________________________________________  
55Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Msg/VET/VET-250.htm. Consulta em 03/09/2014.
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centual de professores com nível superior na rede municipal, taxa de abandono escolar, 
gasto líquido em saúde, taxa de cobertura vacinal, taxa de mortalidade infantil e média de 
consultas médicas por habitante (KLERING, KRUEL e STRANZ, 2012, p. 36).

Da verificação do IFRS se pode extrair, que, segundo o ranking do ano de 2009, 
os municípios com até 3 mil habitantes alcançam a melhor média geral, sendo que a mé-
dia decresce para municípios maiores, na faixa de 15 a 25 mil habitantes, volta a crescer 
até alcançar municípios na faixa de 100 a 300 mil habitantes, e volta a decrescer até o 
ponto mínimo, referente aos municípios com mais de 1 milhão de habitantes (KLERING, 
KRUEL e STRANZ, 2012, p. 38). 

 O segundo instrumento utilizado por Klering, Índice Firjan de Gestão Fiscal 
– IFGF, criado pela Gerência de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), tem com o objetivo estimular a cultura da responsa-
bilidade administrativa, através da geração e divulgação de indicadores capazes de aper-
feiçoar as decisões dos gestores municipais quanto à utilização dos recursos públicos, 
além de gerar maior controle da gestão fiscal dos municípios.  

O IFGF é calculado a partir de cinco indicadores: Receita Própria (% em relação à 
Receita Corrente Líquida-RCL), Pessoal (% de gastos em relação à RCL), Investimentos 
(% em relação à RCL), Liquidez (relação dos restos a pagar com ativo financeiro) e Custo 
da Dívida (juros e amortizações em relação à receita líquida total). Na composição do 
índice, os quatro primeiros indicadores tem peso de 22,5%; e o último, de 10%. Como 
fonte, utiliza os dados disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (KLERING, 
KRUEL e STRANZ, 2012, p. 40).

Embora o IFGF apresente algumas diferenças metodológicas importantes, que, 
no ponto de vista do autor, desfavorecem os pequenos municípios56, os resultados gerais 
do IFGF acabam sendo bem semelhantes aos apresentados pelo Índice IFRS. Ou seja, 
apresenta um grande número de municípios de pequeno porte entre os conceitos A e B, 
considerados excelente e bom, respetivamente.

Assim, o estudo tende a demonstrar o equívoco dos índices populacionais estabe-
lecidos no PLC 104/2014, uma vez que pequenos municípios apresentam, no geral, bons 
índices de desenvolvimento em todas as esferas, como se vê no exemplo do Estado do 
Rio Grande do Sul:

O fato prático ocorrido no Estado do RS nos últimos anos é que a descentralização promo-
vida via emancipações de localidades trouxe melhorias significativas à quase totalidade dos 
municípios pequenos emancipados, cujas comunidades optaram em assumir  suas autonomias 
e responsabilidades de administração pública, libertando-se da tutela de municípios maiores. 
Desta forma, ocorreu maior capilarização da qualidade de vida, especialmente em áreas como 
saúde e educação, assim como em economia, cultura, lazer e outras. Os municípios menores 
puderam adquirir maior identidade, personalidade e mesmo auto-estima, com melhor aprovei-

_____________________________________________________  
56 Em comparação ao IRFS da CNM, a metodologia do IFGF da FIRJAN tem algumas diferenças importantes: a) O IFGF 
avalia essencialmente indicadores fiscais, sem avaliar outras dimensões, como a de Gestão Interna e Social do IRFS; b) O 
IFGF inclui na avaliação o indicador Receita Própria, cuja ocorrência é mais expressiva em municípios urbanos, com presen-
ça de serviços, de turismo e balneários, onde é possível cobrar tributos como o IPTU e ISS; em municípios de perfil rural e 
pequenos, a cobrança de tais tributos é difícil e até inviável; por isso, esse indicador não expressa corretamente o esforço de 
arrecadação própria de prefeituras..
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É muito importante destacar, segundo nos ensina Klering, que, para o estabe-
lecimento de requisitos para aprovação de emancipações municipais, “não somente os 
aspectos econômicos são relevantes nesta decisão, mas também os aspectos políticos, 
sociais e culturais” (KLERING, 1990, p. 09). Ou seja, não se pode analisar a questão 
por um viés economicista-liberal, por uma equação simples entre custos financeiros de 
uma nova municipalidade e sua arrecadação. O que deve ser percebido, em mesma linha 
de grandeza com o critério econômico, é o quanto se ganha em matéria de cidadania, de 
participação democrática, de sentimento de pertencimento republicano, de felicidade e 
autoestima gerados na população de um novo município. 

Também pode ser citado o bom rendimento dos pequenos municípios em outros 
indicadores do índice FIRJAN57, seguindo com a utilização do exemplo gaúcho, onde dos 
227 municípios com menos de 5.000 habitantes existentes no Rio Grande do Sul58, em 
torno de 80% possuem conceito A ou B no índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 
o que representa um fator de moderado a alto em matéria de educação, saúde, emprego e 
renda. Também segundo pesquisa divulgada pela Revista Exame59, esse Estado possui 8 
entre as 10 cidades mais igualitárias do país, com a mais equitativa distribuição de renda. 
Todas elas com menos de 7.000 habitantes, sendo São José do Hortêncio quem lidera o 
ranking nacional, aproximando-se, inclusive, dos níveis de igualdade imputados a cida-
des norueguesas.  

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A negativa do Congresso Nacional em regular a matéria das emancipações impe-
diu, e ainda impede, aos cidadãos o exercício de um direito constitucional de alterar a 
organização territorial do espaço geográfico onde vivem. 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 ma-
duros para tornarem-se municípios.

De outra ponta, a regulamentação, nos moldes do Projeto de Lei Complementar 
n.º 104/2014, causou inegável impacto na autonomia dos entes federados, uma vez que 
está sendo regulamentada de forma plena a matéria, não deixando espaço nenhum para 
que Estados e Municípios possam legislar supletivamente, com intuito de agregar ao 
_____________________________________________________  
57 Disponível em http://www.firjan.org.br/ifdm. Consulta em 07 de agosto de 2014.58 O Estado do Rio Grande do Sul possui um total de 497 municípios.59 Disponível em http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/parecem-a-noruega-as-cidades-mais-igualitarias-do-brasil. Consul-
ta em 07 de agosto de 2014.

tamento dos recursos, que se traduziu em melhores níveis de desenvolvimento e de qualidade 
de vida para as populações locais. Muitos municípios conseguiram multiplicar por várias vezes 
seus Produtos Internos Brutos (PIBs) em poucos anos de autonomia. (KLERING, 2003, p. 04)
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tema suas características regionais e assim aproximar a legislação à realidade da popula-
ção, muito complexa e diferenciada em um país continental como o Brasil.

É compreensível que devam existir regras gerais de uniformidade nacional para 
regular a criação de novos municípios, mesmo porque este vai se tornar membro autôno-
mo da federação, recebendo diretamente da Constituição Federal inúmeras competências 
comuns (art. 23) ou exclusivas (art. 30), podendo instituir e arrecadar tributos, além de 
participar no produto de impostos federais 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.

Mas não foi o que ocorreu, uma vez que a regulamentação será total, atribuindo, 
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 exemplo, de 
20.000 habitantes, cerca de aproximadamente 80% dos atuais municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul não teriam população suficiente para atingir essa condição, o que de-
monstra a demasiada exigência imposta pela regulamentação que está prestes a se tornar 
lei. O mesmo ocorre em outros Estados como, por exemplo, o Piauí com 80% e Santa 
Catarina com 77% dos seus municípios atuais que não atingiriam o mínimo de popula-
ção exigida para sua respectiva região. Na mesma linha, Minas gerais apresenta 79% de 
municípios que não existiriam segundo a nova regra60. Isto demonstra que o Brasil é pre-
dominantemente formado por pequenos municípios onde, evidentemente, as condições 
de cidadania e prosperidade possuem índices mais elevados do que os das grandes metró-
poles, 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 das regiões Sul, Sudeste 
e Nordeste para os mesmos patamares 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 populacional.

É importante analisar a resistência à criação de novas municipalidades, ancorada 
no requisito econômico, posto que novos entes federativos criam despesas com admi-
nistrações e cargos públicos, bem como repartem os parcos recursos distribuídos aos 
municípios pela União. Entretanto, quando se argumenta que muitos municípios vivem 
apenas do Fundo de Participação Municipal vindo de Brasília, é de lembrar que esse 
fundo é composto pela arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, gerados nos municípios. Ou seja, a União nada mais faz do que devolver 
_____________________________________________________  
60 Levantamento obtido a partir dos dados do censo de 2010 fornecidos pelo IBGE em www.ibge.gov.br. Consulta em 09 de 
setembro de 2014.
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aos municípios o que lhes pertence.
Mesmo sendo possível a defesa nessa linha, não é correto analisar a criação de 

novos municípios somente pelo viés econômico, como equação simples entre custos fi-
nanceiros de uma nova municipalidade e sua arrecadação. O que deve ser percebido é 
o quanto se ganha em matéria de cidadania, participação democrática, sentimento de 
pertencimento comunitário, felicidade e autoestima, gerados na população de um novo 
município. E nesses quesitos, os pequenos levam larga vantagem.
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