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PALAVRA DO PRESIDENTE

O atual contexto federativo apresenta como desafio primor-
dial fortalecer os municípios, a partir das capacidades que os mes-
mos possuem de ordenar o processo de desenvolvimento, tendo 
como base suas potencialidades socioeconômicas e territorial. Daí 
a importância de olhar para o funcionamento da estrutura federativa 
nacional com ênfase às porções locais e regionais.

Nos últimos anos, a Comissão de Assuntos Municipais vem 
trazendo à baila uma série de publicações no sentido de incentivar o debate em torno dos prin-
cipais temas do municipalismo. Essa presente edição é mais uma colaboração nesse sentido. 
Para tanto, destaco a qualificada informação que aqui está presente sobre os consórcio intermu-
nicipais, mecanismo que tem se mostrado uma alternativa capaz de responder aos desafios da 
governança em espaços públicos.

A constituição de um consórcio público intermunicipal necessita apoio técnico e opera-
cional para sua realização, razão pela qual essa edição do Grandes Temas do Municipalismo faz 
um aprofundamento deste tema, em mais uma colaboração da Comissão de Assuntos Munici-
pais da Assembleia Legislativa para um debate fundamental ao fortalecimento dos municípios.

Um bom proveito a todos.

Atenciosamente

Deputado Estadual Eduardo Loureiro - PDT
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
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APRESENTAÇÃO

A obra foi desenvolvida pelos integrantes do grupo de pesquisa “Gestão Local e Políti-
cas Públicas” vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC, com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Aborda 
algumas das temáticas atuais que envolvem as várias questões relacionadas a sustentabilidade 
dos municípios. Neste sentido, o livro conta com diversos capítulos - redigidos por graduandos, 
mestrandos, mestres e doutorandos com a organização de Filipe Madsen Etges, Betieli da Rosa 
Sauzem Machado, Daniela Arguilar Camargo e Jamile Brunie Biehl.

O primeiro capítulo foi redigido juntamente com Daniela Arguilar Camargo e Betieli da 
Rosa Sauzem Machado onde analisamos o Princípio da Subsidiariedade e os Consórcios Inter-
municipais como mecanismos de efetivação da sustentabilidade financeira dos municípios. Tra-
ta-se de um importante princípio que pode servir de base para a reordenação de competências 
e auxílio aos governos locais, assim como os consórcios, sendo uma possibilidade de união e 
efetivação de um federalismo brasileiro mais cooperativo. 

Os autores Julia Corrêa e Willyam Cristian Krug seguem na linha dos consórcios intermu-
nicipais, trabalhando-os como alternativa para a sustentabilidade das políticas públicas locais, 
possibilitando a soma de esforços e recursos, com a finalidade de atender a um objetivo comum, 
resultando na chamada sustentabilidade. Ainda nessa perspectiva, Lidia Ritter, Joline Cervi e 
Luma Tejada realizam um estudo de caso no consórcio intermunicipal de gestão multifuncional, 
analisando a correta aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Alterando o debate relacionado aos consórcios, as autoras Bruna Lermen e Tamara 
Pinheiro abordam as cidades sustentáveis como meio de efetivação do desenvolvimento 
sustentável tendo como ferramenta a educação fiscal. A educação fiscal é um meio em que 
se possibilita a formação de cidadãos participativos frente ao planejamento, implementação e 
manutenção de políticas públicas. 

Sob essa perspectiva, Jamile Biehl trabalha com a gestão ambiental integrada nos 
municípios, analisando a aplicação de regras para a Proteção do Meio Ambiente aliado a 
participação da sociedade como instrumento de construção das cidades sustentáveis. E em 
sequência, Viviam Paludo e Márcio da Costa apresentam a moralidade tributária como meio de 
sustentabilidade financeira das cidades, objetivando contribuir para que os entes locais possam 
garantir-se financeiramente, por meio de um planejamento de forma eficiente e eficaz das 
demais ações de sustentabilidade. 

A autora Laura Bitencourt aborda o Princípio da Subsidiariedade e a governança local 
sustentável como resistência à instauração da pós-democracia no Brasil. Na mesma linha teóri-
ca acerca do princípio, a autora Daianne de Siqueira retoma o estudo do Princípio da Subsidia-
riedade, analisando a sustentabilidade e o ODS 11.3 como eixo de cooperação e atuação social.

Já Marcela Zereu e Rafael Pereira apresentam um importante programa adotado pelo 
município de Capão da Canoa, visando a retenção de recursos por meio de parcerias firmadas 
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com a iniciativa privada, conhecido como “adote uma praça”. Eles elencam os fundamentos do 
dever estatal de preservar o patrimônio, discorrendo também sobre o direito fundamental ao 
desenvolvimento sustentável. Por fim, o último artigo é escrito pelo autor Vagner de Oliveira 
que dispõe sobre a construção do comum na elaboração de políticas públicas sustentáveis. 

Expressamos nosso agradecimento para a Comissão de Assuntos Municipais da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que novamente incentiva e colabora com o meio aca-
dêmico, com pesquisa em temas relacionados com o Município.

Ricardo Hermany
Professor do Programa de Mestrado e

 Doutorado em Direito da Unisc
Coordenador do grupo de pesquisa 

“Gestão Local e Políticas Públicas”
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O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS: 
MECANISMOS DE CONCRETIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA DE MUNICÍPIOS12

Betieli da Rosa Sauzem Machado3

Daniela Arguilar Camargo4

Ricardo Hermany5

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A compreensão do Princípio da Subsidiariedade traz à tona um modo específico de con-
cepção e regulação de relações na vida dos indivíduos, sendo essa afirmação resultado das con-
tribuições realizadas por Aristóteles, São Tomás de Aquino e Althusius. A individualidade do 
homem traz a justificação da organização social, que tem por base a realização do bem comum, 
devendo garantir a autonomia do indivíduo e das coletividades, justificando a intervenção de 
um ente maior. 

Nesse meio entre intervenção e autonomia, a subsidiariedade possui uma dimensão du-
pla: negativa, por meio do qual o ente maior deve se abster de agir quando o ente menor tem 
capacidade para atuação; e positiva: onde há a justificação da intervenção comunitária para a 
busca do bem comum, seja porque a comunidade inferior demonstrou ser insuficiente, ou por-
que o superior mostrou ser mais eficiente. 

O princípio limita uma possível intervenção do ente maior, ou seja, a União não deveria 
assumir aquilo que os estados estariam capacitados para realizar, e do mesmo modo ocorre para 
com os municípios, pois a subsidiariedade procura a união do federalismo com a solidariedade, 
uma relação estrita entre autonomia, integração e cooperação. Na federação brasileira, frente 
a luta desenfreada contra a ineficiência de diversos setores, a Constituição Federal de 1988 
continuou a entregar para a União, estados e municípios, algumas competências que estes não 
conseguem realizar efetivamente. Desse modo, os consórcios intermunicipais surgem como um 
meio de concretização de políticas públicas e racionalização de recursos, por meio da união de 
alguns municípios que tenham um problema em comum a ser resolvido. 

O artigo tem como finalidade responder a seguinte problemática de pesquisa: o princípio 
da subsidiariedade e os consórcios intermunicipais poderiam ser considerados como mecanis-

1  Este trabalho conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
2  Este trabalho conta com o apoio da Confederação Nacional de Municípios - CNM
3  Mestranda em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universi-

dade de Santa Cruz do Sul, com bolsa PROSUC/CAPES, modalidade II. Pós-Graduanda em Direito Processual 
Público pela Universidade de Santa Cruz do Sul e Centro de Ensino Integrado Santa Cruz. Advogada. E-mail: 
betielisauzem@yahoo.com.br

4  Doutoranda e Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul, com bolsa Prosuc Capes. Advogada. E-mail: danielacamargo68@gmail.com

5  Pós-Doutor na Universidade de Lisboa (2011); Professor da graduação e do Programa de Pós-Graduação em 
Direito- Mestrado/Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC; Coordenador do grupo de estudos 
Gestão Local e Políticas Públicas – UNISC. E-mail: hermany@unisc.br
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mos de efetivação da sustentabilidade financeira de municípios? Para responder ao questiona-
mento utilizou-se o método dedutivo e bibliográfico. A estrutura do estudo parte da definição 
e principais aspectos da subsidiariedade e sua aplicação na federação brasileira; em segundo a 
análise da autonomia financeira dos municípios e por fim a observação da efetivação da susten-
tabilidade financeira por meio dos mecanismos apresentados. 

2.      PRINCÍPIO DA SUBSDIARIEDADE: PRINCIPAIS ASPECTOS E APLICAÇÃO 
NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

As raízes do Princípio da Subsidiariedade podem ser encontradas na Doutrina Social da 
Igreja, sendo que somente na Encíclica de Pio XI Quadragéssimo Anno pode ser visto de modo 
explícito. Tal documento consagra uma nova visão da sociedade e autoridade pública, pois em 
sua época o Estado havia assumido um enorme número de responsabilidades e encargos, geran-
do seu colapso ou até ineficiência. (VILHENA, 2012)

O Princípio da Subsidiariedade é compreendido por Martins (2003) como aquele alheio 
a uma ideologia, ou seja, não exprime uma opção valorativa. Vilhena (2012, p. 27) aponta uma 
importante proibição relacionada ao tema enquanto princípio de boa organização social “tudo 
aquilo que pode ser realizado pelas comunidades inferiores não deve ser levado a cabo pela 
comunidade superior em que aquelas se integram”, ou seja, o que pode ser feito por um ente 
menor (no caso brasileiro, os municípios) ou inclusive pela sociedade, não deve ser realizado 
por um ente maior, trazendo a ideia da supremacia da sociedade diante do Estado.

A partir dessa conceituação é necessário mencionar que o Princípio pode ter aplicabilida-
de horizontal ou vertical. A primeira atua como forma de organização da sociedade, por meio de 
uma cooperação e ordenação que tem como ponto o nível mais baixo dentro de um município, 
qual seja, o indivíduo. Este indivíduo, quando não consegue a resolução de algum enfrenta-
mento, recorre à família e posteriormente ao grupo, ou comunidade, tendo como ponto final, o 
ente local. A segunda determina que se permaneça o máximo possível as competências no nível 
menor, passando as demandas somente para o ente superior quando este não conseguir realizar.

A subsidiariedade possui uma dimensão positiva, ou seja, quando a capacidade do ente 
menor se demonstrar insuficiente para desempenhar determinada tarefa, este deverá ser auxi-
liado pelo ente maior. Para esta última compete suprir as deficiências do município, servindo 
como um princípio de equilíbrio entre os entes. Desse modo, a descentralização que é comum 
quando na aplicação do princípio, passa a ter aplicabilidade no Brasil, pois se apresenta como 
um mecanismo de ajuste para a especificidade dos interesses. 

Registra-se que o princípio também se torna aplicável em regulamentações das relações 
de poder, servindo como escalonador das atribuições para o entendimento dos interesses co-
letivos, obrigando este a redefinir os níveis de atuação social, estatal e individual, diante da 
prossecução dos interesses individuais (GONÇALVES, 2003). Ainda, valorizou a autonomia 
individual e dos grupos, fomentando o expansionismo das capacidades dos entes menores, pela 
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ação dos maiores promovendo a repartição das competências entre o Estado e a Sociedade.
Em primeiro plano, o princípio da subsidiariedade não ganhou expressa menção nas 

constituições brasileiras, em nenhuma das modalidades sociopolítica ou de organização estatal. 
Frente à repartição de competências, a Constituição de 1988 continuou estabelecendo para a 
União competências que muitas vezes esta não consegue realizar com plena efetividade, sendo 
que a aplicação subsidiariedade serviria como um modo de reformulação do pacto federativo, o 
que acabou não sendo utilizado. 

A Constituição Federal de 1988 incluiu os municípios como entes da federação, contudo 
impôs a eles diversas competências sem atribuir-lhes recursos necessários para cumprir, dei-
xando a autonomia financeira fragilizada. Desse modo, o princípio é reconhecido como crucial 
para os governos locais, propiciando a sua participação na busca por cidadania e soluções de in-
teresse local. A função relacional da subsidiariedade é aquela que obriga o Estado a possibilitar 
e promover ações dos entes menores em prol do bem coletivo, ou seja, tem-se a necessidade do 
engajamento do Estado, governantes e comunidade, para a sua concretização. (KRELL, 2008).

Quando examinada a subsidiariedade, pode ser questionada seu cabimento e validade, 
frente as dificuldades de descentralização do poder em setores que algumas vezes ultrapassam 
as fronteiras nacionais. As competências municipais possuem incidência em aspectos adminis-
trativos e financeiros, sendo que em todas elas incidem os limites constitucionais, ensejando em 
uma difícil identificação da subsidiariedade, pois nesse nível estão o maior número de decisões. 

O princípio não está expresso na Constituição Federal, apenas de forma implícita por 
meio da leitura dos artigos 1º, 18º e 34º, inciso VII, alínea “c” da Constituição Federal (KRELL, 
2008). Assim, se faz necessária a expressa definição da subsidiariedade no ordenamento cons-
titucional, pois será um norteador das prioridades de cada ente, para que as falhas na sistema-
tização não venham a causar maiores entraves, como duplicação e superposições de serviços, 
responsabilidades administrativas, bem como excessos de burocracia. Ou seja, ao ser aplicado 
tal princípio, deve-se observar as questões peculiares do Brasil. 

A União deve ter competências apenas matérias em nível nacional e concentrar serviços 
que condizem a soberania, a unidade econômica e relações exteriores ou aqueles que não pode-
riam ser prestados senão pela centralidade. A flexibilidade da federação permite os ajustes que 
se mostram necessários, sem o perigo de causar uma asfixia dos municípios. O ideal trazido 
pelo princípio poderia ser uma ferramenta para a reformulação do pacto federativo no Brasil, 
vindo a ser utilizado na repartição de competências, sendo uma reforma possível de se realizar, 
tendo em vista que não aboliria a forma federativa, mas sim reforçaria o respectivo pacto

3.    O MUNICÍPIO NO BRASIL COMO ENTE FEDERADO E SUA AUTONOMIA 
FINANCEIRA

Os municípios são cooperações territoriais de direito público, os quais são dotados de 
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governo próprio para uma administração descentralizada de serviços públicos, onde o governo 
próprio se realiza mediante a eletividade dos seus órgãos Legislativo e Executivo. Além disso, 
são atribuídos aos referidos órgãos a competência para arrecadar e aplicar rendas. (FERREIRA, 
1989). Destaca-se que no Brasil as Constituições republicanas adotavam o modelo de Estado 
federativo, porém este não permitiu uma maior organização do Estado até o advento da Consti-
tuição de 1988 (FERREIRA, 2012). 

Nesse sentido, verifica-se que a Constituição de 1988 revigorou o papel dos municípios 
no Estado brasileiro, considerando-os como entes integrantes da federação, bem como assegu-
rou-lhes autonomias de auto-organização, política, administrativa, legislativa e financeira. Des-
se modo, a Constituição concebeu uma federação por desagregação – em decorrência da divisão 
do poder dentro do Estado unitário; cooperativa – por prever além de competências especificas 
para cada ente, também prevê competências comuns e concorrentes; e assimétrica – por conta 
das desigualdades entre os entes pactuantes. (CORRALO, 2011).

Além disso, a Constituição passou a vedar o direito de secessão, para todos os entes da 
federação e em qualquer hipótese ou condição, como uma consequência da indissolubilidade do 
vínculo federativo, conforme previsto no artigo 1° da Constituição (TAVARES, 2012). Já o ar-
tigo 60, § 4°, inciso I, da Constituição, complementa que a forma federativa no Brasil apresenta 
status de cláusula pétrea, sendo vedada à abolição da federação. Com relação a autonomia e os 
entes federativos, verifica-se que elas estão previstas no artigo 18 da Constituição6. 

Dessa maneira, salienta-se que os municípios além de integrar Estado Federal também são 
entidades político-administrativas dotadas de autonomia. Nota-se que a autonomia municipal é 
consagrada por meio do processo de descentralização administrativa, política e financeira, a qual 
é repartida entre os entes da federação, os quais se consubstanciam em princípios norteadores 
e os tornam capazes de fornecer as bases legítimas para se auto organizar (ZIMMERMANN, 
1999). Assim, como o artigo 34 reconhece e assegura a autonomia municipal (TAVARES, 2012).

A autonomia administrativa foi a primeira a ser atribuída aos municípios, a qual concede 
a eles condições especiais para execução de serviços locais. Já a autonomia política consiste 
na eletividade dos dirigentes políticos por meio de eleições direta. Com relação a autonomia a 
auto-organização, representa a autorização para que os municípios se constituam a partir de leis 
locais, ou seja, através de Leis Orgânicas, as quais devem estar em consonância com as Cons-
tituições federal e estadual. (COSTA, 2015).

Por fim, destaca-se a autonomia financeira que significa a atribuição de receitas e liberda-
de de gestão. A referida autonomia é vista como um instrumento que permite que a autonomia 
administrativa seja exercida da melhor forma possível, eis que com a captação de recursos 
locais podem ser empregados conforme as necessidades dos indivíduos. (COSTA, 2015). Por-
tanto, pouco poderia ser feito pelos municípios se fosse outorgado apenas autonomia política e 
administrativa a eles, visto que sem autonomia financeira não seria possível a realização de tra-
balhos e obras públicas, assim como a organização, funcionamento e manutenção dos serviços 
6  Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Esta-

dos, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 1988). 
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públicos nos entes locais. (CRETELLA JÚNIOR, 1981).
Desse modo, a Constituição prevê no artigo 30, instituição inciso III que compete aos 

municípios a instituição e arrecadação de tributos. Assim, compete aos municípios, especifi-
cadamente, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; transmissão inter vivos, a 
qualquer titular, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis; bem como serviços de qualquer natureza, conforme o artigo 156. Já o 
artigo 145, incisos I e II, preveem que também compete a instituição de taxas e contribuições 
de melhoria, além das contribuições cobradas de seus servidores, para o custeio do sistema de 
previdência e assistência social, para o benefício destes. (COSTA, 2015).

Além disso, os municípios recebem a arrecadação do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, de acor-
do com o artigo 158, inciso I. E parte do produto do imposto territorial rural, sobre a proprieda-
de de veículos automotores e sobre operação referentes a circulação de mercadorias e prestação 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conforme o artigo 
158, inciso II ao IV. (COSTA, 2015).

A autonomia financeira também se encontra delineada nos artigos 146, 149A, 150 e 159 
da Constituição, tais artigos são referentes ao poder dos municípios criarem tributos próprios, 
bem como definem as transferências constitucionais compulsórias. No entanto, a situação atual 
dos municípios brasileiros demonstra uma distância profunda entre o ideário constitucional e a 
realidade efetiva no tocante à existência de recursos compatíveis com as demandas locais.

Importante ressaltar que os municípios são os entes que se encontram mais próximos 
dos indivíduos, portanto são os mais indicados para que se faça o reconhecimento e atendimen-
to das necessidades dos indivíduos local, em decorrência das maiores condições de participação 
destes na elaboração e implantação de políticas públicas. 

4.      MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DE 
MUNICÍPIOS

Conforme salientado nos capítulos anteriores os municípios brasileiros, principalmente 
aqueles conhecidos como rurais, não possuem condições financeiras suficientes para arcar com 
todos os custos necessários para o financiamento de todas as políticas públicas locais, depen-
dendo altamente das transferências constitucionais. Uma das formas de se manter a sustentabi-
lidade financeira dos municípios foi apresentada no capítulo primeiro, o Princípio da subsidia-
riedade serve como ordenador de competências e de aporte para os entes locais. Apresenta-se 
agora um outro meio, que é efetivado pela subsidiariedade e potencializa o ideal do federalismo 
cooperativo, os consórcios intermunicipais.

Desse modo, um dos meios eficazes para a cooperação entre os entes é a criação de con-
sórcios, conhecidos como entidades que reúnem vários municípios com a finalidade de realizar 
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ações conjuntas, em que não conseguiriam fazer individualmente. Tais entes possuem perso-
nalidade jurídica, estrutura e gestão autônoma e ainda orçamento próprio, onde os recursos 
surgem de receitas próprias, produzidos por suas atividades, ou a partir de contribuições dos 
municípios que integram o consórcio, podendo variar em cada município (CRUZ, 2002).

Então os consórcios podem ser compreendidos formas de acordos realizados entre os mu-
nicípios, com a finalidade de efetivação e busca pela resolução de conflitos de interesse comum, 
com o uso dos recursos que cada um possui (CRUZ, 2002). Lacalle (2002), atribui ao conceito 
de consórcio intermunicipal como o envolvimento dos municípios vizinhos com a finalidade de 
solucionar problemas em comum. O consórcio intermunicipal é uma forma de união, ligação, 
cooperação que envolve diversos governos locais para a resolução de problemas que os identi-
ficam entre si. 

Permite-se que, por meio de estudos, acompanhamentos e diagnósticos dos problemas, 
seja possível o autofinanciamento dos municípios por serviços públicos, onde cada consorcia-
do colabora com uma parte, seja ela material, financeira, administrativa ou humana, e a união 
dessas forças resulta na realização de projetos, difíceis de serem realizados por um único Muni-
cípio. São considerados por Krell (2003) como pactos cooperativos horizontais, que buscam a 
soma de recursos materiais, humanos, técnicos bem como financeiros para ação conjunta diante 
dos problemas. Aponta a iniciativa parte das prefeituras, quando não conseguem resolver seus 
problemas sozinhos - como principal razão para a formação dos consórcios, a de agrupar um 
número de municípios de forma que esta atividade venha a atingir uma escala mínima de ren-
tabilidade. 

Os consórcios podem ainda ser formados sem um número específico de municípios e 
conforme Lacalle (2002) o tamanho é importante na estruturação de um consórcio, pois a or-
ganização e o direcionamento do mesmo ideal, onde o maior número de atores virá a ocasionar 
em maiores dificuldades para que se chegue a um denominador igual, e quanto menos municí-
pios participantes, maiores seriam as dificuldades de alcançar um capital para a execução das 
finalidades.

No Brasil, a quantidade de municípios que participam de Consórcios Públicos, vem cres-
cendo consideravelmente, conforme a Confederação Nacional de Municípios, estes dados to-
talizam 3.295 municípios que participam nas seguintes modalidades: – município; município 
– estado; - estado – União, e assim sucessivamente. A formação de consórcios pode auxiliar na 
união de pequenos municípios como uma forma de racionalização do gasto público, sendo que 
poderá ocorrer ainda uma racionalização na distribuição de infraestrutura e de equipamentos 
públicos, possibilitando o acesso por parte da população aos serviços públicos mais eficientes 
e com melhor qualidade.  

Frente a essa proposta para racionalização e eficiência do gasto público, por meio da 
realização de consórcios entre municípios, fica evidenciado que este se demonstra como um 
instrumento eficaz para o aumento da autonomia dos entes locais, com o fortalecimento do 
princípio da subsidiariedade e solidariedade; um aumento significativo no diálogo entre os go-
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vernos locais, diminuindo as suas desavenças e ampliando a cooperação; e principalmente a 
superação das incapacidades financeiras municipais e racionalização e de recursos públicos e 
eficiência do gasto público.  

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo buscou responder o seguinte problema de pesquisa: o princípio da subsidia-
riedade e os consórcios intermunicipais poderiam ser considerados como um mecanismo de 
efetivação da sustentabilidade financeira de municípios? Para responder ao questionamento 
utilizou-se o método dedutivo e bibliográfico.

No Brasil o Princípio da Subsidiariedade teve sua aplicabilidade evidenciada, uma vez 
que se demonstra como um instrumento de ajuste para a especificidade dos interesses, bem 
como das ações eficazes. A subsidiariedade vem defender, dentro de estruturas federalistas, o 
escalonamento também de forma vertical, onde se permaneça o máximo possível, as competên-
cias no nível menor. Em que os estados e união só deverão ceder determinadas competências 
que eles mesmos não são capazes de assumir. 

Esse princípio é tido como crucial aos governos locais, para que estes participem nacio-
nalmente na busca por cidadania e soluções de interesse local, onde a participação ativa do 
cidadão deve ser realizada diante dos contextos políticos e social. O ideal trazido pelo princípio, 
poderia ser uma ferramenta para a reformulação do pacto federativo no Brasil, vindo a ser utili-
zado na repartição de competências, sendo uma reforma possível de se realizar, tendo em vista 
que não aboliria a forma federativa, mas sim reforçaria o pacto. 

O consórcio intermunicipal é uma forma de união, ligação, cooperação que envolve mu-
nicípios vizinhos para o enfrentamento de questões que os identificam entre si. Esse convênio 
permite que, por meio de estudos, de acompanhamentos e diagnósticos dos problemas, seja 
possível o autofinanciamento dos municípios por serviços públicos, onde cada consorciado co-
labora com uma parte, seja ela material, financeira, administrativa ou humana, e a união dessas 
forças resulta na realização de projetos, difíceis de serem realizados por um único município.

Os consórcios entre municípios são uma forma diminuir a dependência dos repasses, 
e observando a formação destes, pode auxiliar na união de pequenos municípios como uma 
forma de racionalização do gasto público, sendo que poderá haver ainda uma racionalização 
na distribuição de infraestrutura e de equipamentos públicos, facilitando o acesso por parte da 
população aos serviços públicos mais eficientes e com melhor qualidade. Possibilita então que 
municípios em conjunto consigam efetivar e concretizar os interesses e necessidades comuns 
dos seus cidadãos, que se considerados individualmente não conseguiriam, por absoluta impro-
bidade orçamentária.
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OS CONSÓRCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS COMO ALTERNATIVA PARA A 
SUSTENTABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS7

Julia Corrêa8

Willyam Cristian Krug9

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças significativas na organização do Estado, 
sendo a principal delas a elevação dos municípios a uma posição de destaque dentro da estrutu-
ra federativa. Essa elevação de seu status, de meras subdivisões administrativas dos estados à 
posição de Ente Federado, trouxe consigo a autonomia política, administrativa e financeira ne-
cessárias para a sua autogestão. Todavia, essa mudança não veio acompanhada de mecanismos 
hábeis a garantir tais prerrogativas, em especial às finanças.

Em razão das competências comuns entre os entes federados e de sua proximidade ime-
diata com a sociedade, diariamente batem às portas dos municípios uma série de demandas que 
visam dar cumprimento às necessidades mais urgentes e vitais dos indivíduos. Todavia, dada à 
falta de recursos técnicos e, especialmente, financeiros, o ente local não dá conta de suprir com 
as demandas ou, quando consegue, o faz de modo ineficiente. Daí a importância de olhar para o 
funcionamento da estrutura federativa nacional com ênfase às porções locais e regionais, visua-
lizando no Município o potencial de atuar como indutor de novas possibilidades na condução 
da coisa pública e imprimir maior participação democrática nesse processo.

Neste diapasão, a criação dos Consórcios Públicos Intermunicipais surge como alterna-
tiva para a constituição de uma estrutura pública plural, inclusiva e responsiva aos anseios da 
população, com aptidão para enfrentar as dificuldades que extrapolam a rigidez das competên-
cias de cada ente federativo. Com a definição de uma agenda de cooperação e a contribuição 
mútua para o fortalecimento da capacidade de gestão pública, os municípios passam a deter as 
ferramentas necessárias para promover a superação dos desafios impostos pela realidade local 
e, assim, concretizar políticas públicas que resultem em qualidade de vida e prosperidade à po-
pulação. É a partir de tais premissas que o presente trabalho pretende apresentar os Consórcios 
Intermunicipais como uma solução sustentável à efetivação das políticas públicas locais.

7  Parte deste trabalho foi obtido através de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul, a qual encontra-se referenciada ao fim.

8  Graduanda do Curso de 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: jhu.correa99@
gmail.com

9  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 Her-
many. E-mail: willyam_krug@hotmail.com
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2.      HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

A redefinição do papel do Estado brasileiro vivenciada nas últimas décadas promoveu a 
construção de um novo arranjo federativo marcado pela descentralização do poder. Nessa pers-
pectiva sobressaiu a atuação dos Municípios, os quais, a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, receberam destaque na cena político-institucional à medida que assumiram a 
execução de políticas públicas que antes ficavam a encargo da União ou dos Estados, restando-
-lhes dois desafios: assegurar as condições mínimas de bem-estar social à população e promo-
ver o desenvolvimento a partir das ações locais (CNM, 2016).

O protagonismo municipal e a atuação voltada ao desenvolvimento local, no curso da 
reforma do Estado, desvendaram feições gerenciais que terminaram por romper as formas clás-
sicas de ação governamental importando na evolução do relacionamento entre os entes federa-
tivos (CNM, 2016).

Acontece que o panorama fiscal-financeiro não acompanhou a descentralização política, 
pelo contrário, remanesceu em muitos aspectos a centralização financeira nas mãos da União, 
ocasionando na fragilização da capacidade de formulação e implementação de políticas públicas 
no âmbito local. Em suma, as obrigações aumentaram de forma desproporcional à capacidade 
operacional e financeira dos Municípios. Referido dilema se agravou nos Municípios menores, 
historicamente ressentidos de peso político e capacidade financeiro-operacional (CNM, 2016).

A repartição de competências entre os Entes federativos adotadas na Constituição Federal 
de 1988 se dá em dois sentidos: vertical e horizontal.

O sentido vertical se caracteriza pela atuação conjunta ou concorrente de dois ou mais 
entes federados, havendo, no entanto, limites legais a serem observados para o exercício da 
competência objeto da concorrência. A título de exemplificação, trata-se do caso de  atuações 
na área de meio ambiente, educação, assistência social, entre outras competências materiais 
(Artigo 23 CF/88) e legislativas (Artigo 24 CF/88) (CNM, 2016).

Já no sentido horizontal determinadas competências se restringem a um Ente apenas, 
ou seja, não são compartilhadas com os demais. A partir dessa técnica, a Constituição Federal 
(CF) estabeleceu no art. 21 as competências materiais ou administrativas que serão exercidas 
de modo exclusivo pela União. Já o art. 25, § 2º e 3º, da CF define o que está reservado exclusi-
vamente aos Estados, enquanto que o art. 30, I, da CF, prescreve a competência dos Municípios 
nos aspectos de interesse local (CNM, 2016).

Neste ponto, é importante destacar a estreita ligação entre os sentidos vertical e horizon-
tal da repartição de competências, tratados anteriormente, com as perspectivas de interrelação 
previstas pela teoria oriunda do Princípio da Subsidiariedade, o qual será pormenorizado no 
tópico seguinte.

Esta circunstância do formato da distribuição de competências, somada à questão da re-
partição de recursos, demonstra que o diálogo e a cooperação federativa no cenário nacional são 
fundamentais para o êxito do desenvolvimento do país (CNM, 2016).
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Para tanto, os consórcios públicos intermunicipais despontam como uma alternativa de 
fortalecimento e integração dos governos locais a partir da colaboração recíproca para a con-
secução de fins convergentes que não se solucionariam pela atuação isolada dos Municípios. 
Os consórcios públicos intermunicipais trazem consigo inovações na gestão que propiciam a 
execução de serviços e políticas públicas com maior eficiência, agilidade, transparência, assim 
como racionaliza e otimiza o uso dos recursos públicos (CNM, 2016).

No cenário jurídico-institucional, a figura dos consórcios públicos intermunicipais foi 
referenciada pela primeira vez na Constituição de 1937, em seu art. 29, autorizando que Muni-
cípios da mesma região pudessem formar agrupamentos dotados de personalidade jurídica limi-
tada a seus fins, visando a instalação, exploração e administração de serviços públicos comuns. 
No entanto, estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) apontam 
que somente a partir da década de 1980 esse arranjo prosperou frente à política descentraliza-
dora estimulada na Constituição Federal de 1988 (CNM, 2016).

É válido lembrar que inicialmente os consórcios podiam ser considerados como convênios. 
Hoje, a conceituação de consórcios o define como sendo um meio através do qual pessoas 
jurídicas de direito público – não obstando que pessoas jurídicas de direito privado também 
se utilizem de consórcios como um instrumento de contrato entre mais de uma pessoa jurídica 
de direito privado –, compactuam entre si direitos e obrigações que sejam de interesse mutuo, 
ou seja, são negócios jurídicos, os quais são ser considerados como contratos multilaterais. 
Porém, não se pode caracterizar tais pactos como um contrato propriamente dito, pois estes 
admitem a participação de um número indefinido de pactuantes sem estes estarem sujeitos ao 
regime de contraposição uns perante os outros. Nesse sentido, as partes podem expressar seus 
interesses sendo todas beneficiadas sem que haja a necessidade de cobrança entre os consortes 
(CARVALHO FILHO, 2017).

Tem-se, no ordenamento jurídico atual, como ponto de partida para entendimento do que 
são as funções de um consorcio o artigo 241 da CF/88, que diz:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes fede-
rados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos.

Ocorre que, pela falta de regulamentação precisa, as conjugações consorciadas que se 
formaram não passavam de meros ajustes de colaboração sem a existência de obrigações re-
cíprocas a serem atendidas. A fragilidade institucional foi estabilizada com o advento da Lei 
11.107/2005, que instituiu as normas gerais para estabelecimento dos consórcios públicos. A 
referida lei regulamentou o art. 241 da Constituição Federal, o qual previu, a partir da Emenda 
Constitucional 19/1998, a gestão associada de serviços públicos entre os Entes federados. Dois 
anos após editou-se o Decreto 6.017/2007, que regulamentou particularidades a respeito da Lei 
11.107/2005 (CNM, 2016).
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O Artigo 2º, Inciso I, do Decreto 6.017/2007, estabelece o conceito de consórcio público, o 
qual consiste na:

[…] pessoa jurídica formada exclusivamente por Entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive 
a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 
com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa 
jurídica de direito privado sem fins econômicos.

Nos termos do art. 18 da Constituição Federal, são considerados Entes da Federação a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Decorrente lógico, os consórcios públi-
cos intermunicipais são aqueles arranjos formados entre Municípios, embora seja possível a 
participação dos Estados e da União. (CNM, 2016).

Tem-se também como parâmetro legal a lei 11.107/2005, a qual versa especificamente so-
bre consórcios. Em seu artigo inaugural, estabelece que o consorcio intermunicipal constituirá 
associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, especificando, ainda, que consórcios 
na área da saúde devem obedecer às normas e diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde. 
(CARVALHO FILHO, 2017).

Os consórcios por sua vez para realizar de forma concreta os fins aos quais foram criados 
podem receber ou firmar qualquer tipo de convenio ou contrato que lhes de contribuição econô-
mica, também visando o seu sustento econômico poderão emitir documentos de cobrança ou ter 
cobrança de tarifas ou demais valores públicos para realização de seus serviços. (CARVALHO 
FILHO, 2017).

Para a constituição de um consorcio dependerá da previa subscrição do protocolo de 
inscrição, e será ratificado mediante lei do protocolo de intenções, são clausulas necessárias as 
taxadas no rol do Artigo 4° da lei 11.107/2005.

O consorcio público poderá adquirir tanto personalidade jurídica de direito público quan-
to de direito privado, o que diferencia as duas é que na primeira, são os casos em que se 
constitui associa pública, estando mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de 
interesse como já mencionadas, também nessa possibilidade integra a administração indireta e 
consequentemente todos os entes da federação consorciada, na segunda hipótese ocorre quando 
o consorcio simplesmente atende os requisitos da legislação civil, nesses casos seguiram as nor-
mas de direito público de cada ato referente as relações do consorcio, terá a seus funcionários 
contratados perante as obrigações e direitos expressos na legislação trabalhista  (CARVALHO 
FILHO, 2017).

Seguindo a proposta deste trabalho, o tópico seguinte irá apresentar a perspectiva hori-
zontal do Princípio da Subsidiariedade.

3.  APROXIMAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

O termo subsidiariedade, enquanto considerado etimologicamente, denota de um período 
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recente. É certo que sua origem vem da palavra latina “subsidium”, a qual tem como significado 
socorro, ajuda ou auxílio de caráter extraordinário. Do termo subsídio provém um significado 
de reforço, de secundariedade. Todavia, é da substantivação do adjetivo subsidiário (do latim 
subsidiarius) que se tem origem o termo subsidiariedade, sendo aquela expressão portadora de 
maior afinidade semântica com o que se atribui originalmente à palavra subsidium (MARTINS, 
2003).

As acepções da subsidiariedade supra elencadas, via de regra, não são dissociáveis. Neste 
sentido, Baracho (1996, p. 24) explica que:

[...] A suplementariedade é o que se acrescenta, entende-se que ela representa a questão 
subsidiária, destinada suplementariamente a desempatar os concorrentes. Em certas 
ocasiões, a questão subsidiária não é de todo secundária, desde que permite designar 
os vencedores, sendo que na questão subsidiária ocorre a idéia de decidir. A subsi-
diariedade implica, nesse aspecto, em conservar a repartição entre duas categorias de 
atribuições, meios, órgãos que se distinguem uns dos outros por suas relações entre si.

A idéia de complementariedade explica, de maneira ampla, a utilização feita em di-
reito, da noção de subsidiariedade. As organizações são o fruto dos compromissos de 
exigências diferentes, desde que a pluralidade de direitos aplicáveis são resultado de 
reivindicações opostas.

De acordo com essa perspectiva, notam-se dois tipos de repartição de competências em 
relação à organização do poder político, sendo uma em sentido vertical e outra em sentido 
horizontal. A primeira tem referência nas distinções funcionais entre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário; enquanto a segunda, a qual possui grande relevância para os estudos do 
presente trabalho, estabelece as competências e as relações de controle conforme os parâmetros 
estritamente territoriais. Sendo assim, é fundamental analisar quais as formas pelas quais se 
apresenta a subsidiariedade administrativa em suas perspectivas vertical e horizontal.

Em sua perspectiva vertical, o princípio da subsidiariedade administrativa encontra-se 
apoiado na autonomia, uma vez que, segundo Martins (2003, p. 460), a “subsidiariedade é 
incompatível com a centralização” e está assentada na cisão dos poderes entre as entidades, 
com iguais objetivos, mas em diferentes níveis. Desse modo, a subsidiariedade consolidada na 
autonomia pode sofrer variações conforme o nível de descentralização, sendo esta política-le-
gislativa ou mesmo na descentralização administrativa tida em cada local.

A partir desse entendimento, temos que o princípio da subsidiariedade irá funcionar, con-
forme leciona Martins (2003, p. 462), como “um critério de distribuição de poderes entre o 
Estado e os outros entes territoriais sempre que a Constituição não disponha ela própria ou 
remetendo para outros critérios ou princípios jurídicos acerca das atribuições e competências 
dos referidos entes”. Assim, define-se a subsidiariedade como sendo o princípio pelo qual as 
competências e atribuições deverão necessariamente ser exercidas pelo âmbito da administra-
ção mais baixa, a fim de obter uma melhor colocação em relação à sua proximidade com os 
cidadãos.

Sendo assim, entende-se que as relações entre os órgãos devem ser de companheirismo e 
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de divisão de tarefas. Ao tratar do tema, Torres (2001) entende a subsidiariedade como sendo:

[...] um princípio de divisão de competências e de cooperação, que procura definir os 
domínios próprios dos indivíduos, dos grupos intermediários e do Estado, exigindo 
que se atribuam as responsabilidades públicas às autoridades mais próximas dos cida-
dãos, que se encontram em condições de exercê-las de forma mais eficiente.

No contexto constitucional brasileiro, o princípio da subsidiariedade encontra-se engaja-
do no viés democrático participativo criado pelo constituinte originário. Sendo assim, verifica-
-se a existência dos preceitos necessários para que se estabeleça uma relação eficaz e harmonio-
sa entre a sociedade e o Estado, o que se coaduna com os pressupostos da dimensão horizontal 
da subsidiariedade (PEREIRA, 2014). Este contexto se alia ao pensamento de Hermany (2012, 
p. 51) quando este menciona:

 [...] que o texto constitucional brasileiro, ao consagrar a ideia de Estado Democrático 
de Direito, já no art. 1º, permite que se estabeleça um liameentre a ordem constitu-
cional e o novo paradigma de legitimação das decisões públicas. Vale destacar que 
o caráter transformador deste princípio, plenamente identificado com o Estado de 
Direito Democrático, encontra-se vinculado à salvaguarda dos direitos fundamentais. 
Por essa razão, a ampliação da atuação da sociedade, a partir da assunção de um papel 
de sujeito ativo no processo de construção das decisões públicas, deve ter como fator 
condicionante a atuação dos atores sociais como efetivos intérpretes da Constituição 
e, portanto, vinculado ao conjunto de direitos nela previstos.

Pelo exposto, tem-se demonstrada a compatibilidade entre o texto constitucional com 
os ideais multidimensionais da subsidiariedade, em sua perspectiva horizontal - ao mencionar 
que é preciso uma apropriação do espaço público pela sociedade – e vertical – enfatizando a 
tri dimensão do federalismo nacional, destacando o município com o status de ente federado. 
Através destes preceitos, é possível uma concretização de um campo intermediário situado entre 
o procedimentalismo, no que tange a democratização, e o substancialismo, face à materialidade 
decorrente do princípio do Estado Democrático de Direito. Sendo assim, demonstra-se que a 
subsidiariedade em sua dimensão horizontal não está confinada ao pressuposto da ampliação 
de espaços para a atuação social, utilizando-se dos meios disponíveis de democratização 
(PEREIRA, 2014).

Portanto entende-se que as decisões que devem serem tomadas não sejam deixadas para 
órgãos de escalão maior; quanto mais próximo do problema ou do conflito estiver o responsável 
por tomar as decisões, este terá um acesso mais facilitado ao entendimento das necessidades 
que estão em jogo; por isso é de estrema importância que a comunidade e todos os seus cida-
dãos devam estar diretamente envolvidos; a fusão entre popular e público no atual momento 
seria talvez umas das formas de diminuir o crescente número de demandas populacionais e ao 
mesmo tempo aumentar o nível de satisfação dos indivíduos quanto a dedicação que o poder 
público tem por eles.

A subsidiariedade não é apenas um simples princípio de repartição de competências entre 
os órgãos ou coletividades estatais, ela fixa o próprio princípio de competências, daí decorre 
que a subsidiariedade possa ser um princípio do Direito Constitucional. A busca do princípio da 
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subsidiariedade, como princípio de Direito Constitucional, aparece na organização administrativa 
do Estado, sendo que o debate não é apenas o da descentralização, mas o da desconcentração.

4.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Cidadã de 1988 confere aos entes federados a árdua tarefa de promover o 
bem comum a todos os brasileiros, indistintamente, cabendo aos mesmos traçar estratégias de 
ação visando concretizar da melhor forma possível tal premissa. Ocorre que a disparidade entre 
os entes para atingir tal finalidade acaba por vitimar os municípios, seja pela falta de recursos 
técnicos e financeiros, seja pela alta demanda promovida pela população.

Como forma de mitigar esta cruel realidade, a própria Constituição prevê a possibilidade 
da organzação entre os entes na forma de Consórcios Públicos, possibilitando a soma de esfor-
ços e recursos em prol de uma causa/demanda comum, o que resulta em sustentabilidade na 
efetivação de políticas públicas.

Indo ao encontro desta perspectiva jurídica, tem-se como pressuposto teórico o Princípio 
da Subsidiariedade. Por este princípio, as associações entre os entes visam promover uma auto-
nomia local a partir da elevação do município – numa ótica sobre o modelo federalista nacional 
– à uma posição de destaque como promotor e efetivador das ações voltadas ao bem comum dos 
cidadãos, agindo em consonância com a sua realidade.

Nesse sentido, em que pese o cenário e as teorias expostas ao longo deste trabalho, resta 
clara a relevância da criação dos Consórcios Públicos Intermunicipais como meio de fortaleci-
mento dos municípios brasileiros, de modo a oferecer a estes condições de atuação efetiva no 
atendimento das necessidades oriundas de sua população, garantindo, assim, a sustentabilidade 
das políticas públicas, sejam estas em caráter local ou regional.

Por fim, cabe ressaltar que este trabalho não visa ser uma abordagem plena da temática 
dos Consórcios, bem como da Subsidiariedade, constituindo-se, assim, como uma colaboração 
aos estudos da matéria e um meio de fomento aos debates acadêmicos.
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MULTIFUNCIONAL (CITEGEM): CORRETA APLICAÇÃO DA POLÍTICA 
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1.        CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A produção de resíduos sólidos está ligada a todas as fases da vida do ser humano, além 
de estar correlacionada ao fenômeno da globalização e consumismo, os quais estão ligados 
diretamente na geração de grandes quantidades de resíduos, nocivos ao meio ambiente, desen-
volvimento sustentável das cidades e consequentemente à saúde humana. 

Por tais motivos, são necessárias maiores precauções com o destino dos resíduos, bem 
como cumprimento da Lei nº 12.305/2010 a qual instituiu a regulamentação da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Foi realizado um estudo de caso, tendo como objeto o Consórcio Público, criado no ano 
1997 e, inicialmente denominado Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sóli-
dos Urbanos (CITRESU), este que, no ano de 2010, passou a denominar-se Consórcio Inter-
municipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM). O CITEGEM possui sede no Município de 
Bom Progresso/RS, e sua atividade consiste no processamento de resíduos sólidos urbanos, 
contemplando as etapas de recebimento, triagem, comercialização de materiais recicláveis e 
aterramento de rejeitos. 

Durante o desenvolvimento do artigo, foi analisado a quantidade de resíduos recebi-
dos em função da coleta seletiva de 12 municípios da região e após averiguada a quantidade 
de resíduos que são efetivamente reciclados e comercializados, bem como o que não pode 
ser reciclado em função da não-separação e também da falta de equipamentos, sendo pos-
teriormente encaminhado para o aterro.

A partir disso, pretendeu-se avaliar a correta aplicação do disposto na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, no que tange ao funcionamento do CITEGEM, situado na cidade de Bom 
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Progresso/RS, buscando o desenvolvimento sustentável de cidades, com a implementação de 
políticas públicas, se necessário. 

2.      GLOBALIZAÇÃO E CONSUMISMO: INSTIGAÇÃO AO DESCARTE  

Durante o desenvolvimento deste capítulo será aduzido sobre os impactos que a globa-
lização provoca nas relações de consumo, visto que, nos tempos atuais o acesso à mídia e a 
rapidez com que as informações chegam provocam sérias mudanças no comportamento da co-
letividade, mais precisando no que tange ao consumo desenfreado e consequentemente geração 
de lixo.

Ademais, a globalização é “fenômeno político, econômico, tecnológico e cultural, di-
fundido pelo avanço e desenvolvimento das comunicações, que transmitem, em tempo real, as 
mesmas informações a todos os locais do mundo” (GIDDENS, 2007. p. 21).

Outrossim, podem-se referir que os fatores da globalização influenciam diretamente nas 
relações de consumo, uma vez que está “caracteriza-se pela superação do binômio espaço/tem-
po pela instantaneidade/agilidade de informações, onde o mundo todo possa ter acesso ao mes-
mo tempo. Em tempos de globalização as distancias não importam” (BAUMAN, 1999, p.145).

Conforme aduz o renomado Bauman em seu livro ‘Globalização: as consequências huma-
nas’, para alguns representa felicidade, mas que, para outros, vem sendo motivo de infelicidade:

 
[...] a globalização está na ordem do dia; uma palavra da moda que se transforma rapi-
damente em um lema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as portas de 
todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns, “globalização” é o que devemos 
fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, 
porém, “globalização” é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível; 
é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. 
Estamos todos sendo “globalizados” — e isso significa basicamente o mesmo para 
todos. (BAUMAN, 1999, p. 145).

Nesse ínterim, da mesma forma que a ocorrência da globalização suprime as barreiras de 
espaço e do tempo, não sendo mais necessária a presença física, abre também verdadeiros abis-
mos sociais entre o ‘poder’, reforçando as desigualdades sociais enfrentadas nos tempos atuais. 
Assim, “[...] o novo centro dá um novo verniz às distinções tradicionais entre ricos e pobres, 
nômades e sedentários, “normais” e anormais ou à margem da lei” (BAUMAN, 1999, p. 8).

A partir do disposto, pode-se verificar que o fenômeno da globalização atinge as relações 
sociais e econômicas, transforma os métodos de produção, promove a integração dos mercados, 
a internacionalização das empresas e dos mercados financeiros e fomenta uma verdadeira revo-
lução tecnológica; vivemos em uma sociedade globalizada, estruturada em bases tecnológicas 
de informação e comunicação, cujas engrenagens são os consumidores que movimentam a 
máquina: capitalismo. 

Contudo, a globalização produz exclusão social e exclusão do ‘diferente’, isso porque, 
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quem não está disposto a ser consumidor assíduo e perseverante, acaba por ser “escanteado” por 
não acompanhar as tendências nos diversos aspectos, moda, eletrônicos, automóveis e demais. 
É importante dizer que o consumo não é mais utilizado como algo necessário, mas sim, como 
algo indispensável, ligado diretamente à ideia de felicidade, sem consumo, não há felicidade.

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea fizeram emergir uma verda-
deira “era do hiperconsumismo” que reflete o desejo de comprar novos objetos como forma de 
gozo pleno de felicidade. 

Em função de hábitos de consumo exacerbado, a atual sociedade é marcada pela destreza 
da população, a partir da forma de pensar e de se comportar de modo “irrefletida”, “sem pensar 
no que consideram ser seu objetivo de vida e o que acreditam ser os meios corretos de alcançá-
-lo, sobre como separam as coisas e os atos relevantes para esse fim” (BAUMAN, 2008, p. 70).

Resultando e tendo como uma das principais consequências dessa crise de valores é tam-
bém a falta de solidariedade que estamos vivenciando, de preocupação com os bens da coleti-
vidade e, principalmente, de exercício de uma cidadania ativa (SILVA; PILAU SOBRINHO, 
2012, p. 45). A sociedade de consumidores “representa o tipo de sociedade que promove, enco-
raja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e rejeita 
todas as opções culturais alternativas” (BAUMAN, 2008, p. 71). 

Assim, importante lembrar que essa prática acarreta em uma série de fatores prejudi-
ciais à saúde e a qualidade de vida sustentável, visto que, gera enormes danos colaterais para 
a sociedade, além de direcionar toneladas de produtos inutilizáveis por conta de seus defeitos 
planejados, diretamente para o lixo.

Ademais, a crescente urbanização, o aumento populacional, as novas formas de consumo 
e o consumo de materiais eletrônicos, bem como o desperdício exacerbado são fatores que leva-
ram um aumento significativo de lixo, levando em consideração todos os tipos de lixo, inclusive 
os plásticos de uso único. Acarretando que muitas vezes a correria do dia a dia faz com que 
a sociedade não perceba os prejuízos à saúde que a má disposição e a ausência de tratamento 
desses resíduos podem causar.

A partir do exposto, surge um grande desafio, como desenvolver um modelo que consiga 
na prática implementar o disposto na legislação vigente, mais precisamente na Lei 12.305 de 
2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e elenca como objetivos, a prote-
ção da saúde pública e da qualidade ambiental; não geração, redução, reutilização, reciclagem 
e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos; estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 
adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais; gestão integrada de resíduos sólidos; articulação entre as diferentes es-
feras do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e 
financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; capacitação técnica continuada na área 
de resíduos sólidos.
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3.     ESTUDO DE CASO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO MUL-
TIFUNCIONAL – CITEGEM: APLICAÇÃO PRÁTICA DE MANEJO DE LIXO

O Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional – CITEGEM, está situado na BR 
468, Esquina RS 207, cidade de Bom Progresso/RS, sendo que atualmente recebe lixo de 12 
cidades da região, quais sejam: Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiu-
mal, Esperança do Sul, Humaitá, Sede Nova, São Martinho, São Valério do Sul, Tiradentes do 
Sul e Três Passos.

Importante referir que em todos os municípios em que o CITEGEM atua na coleta de lixo, 
é realizada a coleta seletiva, pois apresenta-se como a mais benéfica para o desenvolvimento 
sustentável das cidades, “a coleta seletiva apresenta vantagens econômicas frente à coleta unifi-
cada com triagem, pois reduz a intensidade do processo de triagem, reduzindo o custo; se obtém 
qualidade dos resíduos, aumentando a aceitação no mercado; melhorando o preço de venda, 
alcançando-se percentuais de reciclagem mais elevados”.

Em prosseguimento, tendo como objetivo principal deste estudo maneiras de obter o de-
senvolvimento sustentável de cidades através do descarte, destino e manejo do lixo, foi reali-
zado estudo de caso no CITEGEM, durante os períodos de dezembro de 2018 a maio de 2019, 
com o intuito de saber se realmente a coleta seletiva está sendo eficaz, bem como qual a quan-
tidade de lixo que chega até o CITEGEM é passível de reciclagem.

Assim, foi averiguado a quantidade mensal de resíduos recebidos durante os meses cita-
dos acima, conforme tabela abaixo:

Quantidade em toneladas de RSU recebidos (dezembro/2018 a maio/2019)
Município Dez Jan Fev Mar Abr Mai Média

Bom Progresso 22,64 33,46 27,82 20,3 38,02 28,52 28,46
Braga 55,1 60,36 43,04 66,66 34,92 57,8 52,98

Campo Novo 104,24 99,56 84,9 85,8 100,86 99,26 95,77
Coronel Bicaco 48,86 60,38 44,34 50,37 44,74 53,62 50,39

Crissiumal 129,85 144,65 104,26 124,75 120,3 139,84 127,28
Esperança do Sul 15,72 10,04 9,4 10,5 25,6 10,1 13,56

Humaitá 48,78 48,24 39,61 43,02 44,31 58,54 47,08
Sede Nova 29,8 22,18 16,56 13,87 18,44 26,12 21,16

São Martinho 66,23 71,38 50,32 53,25 53,36 60,9 59,24
São Valério do Sul 8,88 8,22 8,84 8,78 5,75 16,28 9,46
Tiradentes do Sul 28,51 36,22 30,32 25,18 32,6 31,72 30,76

Três Passos 277,02 353,86 282,84 309,64 319,51 371,55 319,07
Total 835,63 948,55 742,25 812,12 838,41 954,25 855,20

A partir do total de resíduos recebidos, conforme demonstra tabela acima, posteriormente 
foram registradas a quantidade de resíduos que chegam até o CITEGEM e comercializados 
como recicláveis, sendo desenvolvida então a seguinte tabela:
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Quantidade em tonelada de materiais recicláveis comercializados entre dezembro/2018 
a maio/2019

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Média
Metal 13,52 7,75 2,38 9,76 7,17 7,18 7,96

Papelão 21,56 24,96 19,96 21,22 21,36 22,46 21,92
Papel 10,96 8,96 13,92 8,54 6,66 10,6 9,94

Plástico 24,2 33,36 40,86 32,9 28,77 30,6 31,78
Vidro 5,86  4,15  3 2,7 3,93

Tetrapack    3,18 5,6 4,7 4,49
Total 76,1 75,03 81,27 75,6 72,56 78,24 76,47
Necessário se faz o comparativo entre as duas tabelas inseridas acima, sendo que na pri-

meira, restou demonstrado que a média de recebimento mensal de resíduos (de 12 municípios) 
foi de 855,20 toneladas.

Contudo, já a segunda tabela demonstra a quantidade de materiais efetivamente reci-
clados e comercializados, sendo a média mensal de somente 76,47 toneladas, ou seja, não foi 
possível realizar a reciclagem de mais de 800 toneladas.

A partir desta comparação, pode-se perceber que apenas 10% dos resíduos recebidos pelo 
CITEGEM são passíveis de reciclagem, sendo 4% de plástico, 3% papelão, 1% tetra pak, 1% 
metal e 1% papel e os outros 90% são dispostos no aterro conforme demonstra o gráfico abaixo:

Em pesquisa direta com o CITEGEM, foi confirmado que atualmente não existe trata-
mento diferenciado para os resíduos orgânicos (putrescíveis), motivo pelo qual a totalidade dos 
resíduos não comercializados é disposta na célula de aterro em atividade. 

Assim, a partir do investigado, é possível afirmar que o atual destino dos resíduos rece-
bidos, não cumprem as diretrizes da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sendo necessária, 
portanto, a implementação de sistema de transformação e aproveitamento dos resíduos orgâni-
cos, bem como, faz-se necessária a melhoria da coleta seletiva e da triagem para maior aprovei-
tamento dos resíduos recicláveis.
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4.    CIDADES SUSTENTÁVEIS: A PARTIR DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA PO-
LÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Durante o desenvolvimento desse capitulo será abordado um dos grandes problemas que 
as cidades vêm enfrentando, o qual é a elevada quantidade de lixo produzido e a dificuldade em 
destiná-los de modo correto e sustentável. O grande objetivo deste estudo é abordar maneiras 
de obter uma cidade sustentável através do descarte, destino e manejo do lixo.

Nesse ínterim, quando aduzimos sobre cidades sustentável, está se referindo a municípios 
que oferecem recursos e serviços acessíveis para os habitantes, eficiência na coletiva seletiva, 
funcionamento eficaz do sistema de reciclagem, com o fim de melhorar o estilo de vida de seus 
moradores e visitantes.

Ademais, tem-se como conhecimento que cidades que possuem um sistema de coleta 
seletiva e reciclagem de forma correta em ação, possuem diversos benefícios sociais e ambien-
tais, mais conscientização ambiental, mais emprego e renda para famílias carentes, diminuição 
do uso dos recursos naturais, fazendo com que estes permaneçam por mais tempo em nosso 
planeta e, por fim, uma cidade mais limpa, obtendo por consequência o aumento da qualidade 
de vida da sua população.

Desta forma, para que se possa entender como deve-se agir, far-se-á uma análise da le-
gislação vigente mais precisamente a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, lei que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que esta demonstra-se bastante atual e dispõe de 
instrumentos eficazes para a gestão dos resíduos. Assim como vem sendo referido no Ministério 
do Meio Ambiente em relação a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são objetivo:

[...] prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática 
de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 
aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 
econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente ade-
quada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).

Conforme legislação 12.305 de 2010, a destinação final dos resíduos ambientalmente 
adequada inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energé-
tico, com o fim de evitar danos, risco à saúde pública, à segurança e a minimização dos impac-
tos ambientais. 

Além disso, deve-se ter uma distribuição ordenada de rejeitos em aterros, levando em 
consideração as normas operacionais específicas para que não sejam causados danos ou até ris-
cos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais, tudo em consonância com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

Outrossim, a lei citada aduz que após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação dos resíduos sólidos, não apresentando outra possibilidade deve ser encaminhada 
para a disposição final ambientalmente adequada. 
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Em razão disso, deve-se ter em conta que uma das soluções deve ser o desenvolvimento 
de novas tecnologias que auxiliem a solucionar o problema do grande acumulo de lixo em ater-
ros sanitários e, ainda, que venham a diminuir os impactos sofridos pelo planeta em decorrência 
da quantidade de lixo que dispomos. 

Levando em conta que “administrar, em resumo, se refere a ter as coisas feitas por uma 
via que elas não seguiriam por conta própria; redirecionar os eventos de acordo com seus desíg-
nios ou por sua vontade” (BAUMAN, 2011, p. 114)

Pode-se ter como maior aliado de uma boa gestão, a educação, pois falar em uma gestão, 
requer um ensino que contribua:

[...] principalmente para o exercício da cidadania, estimulando a ação transformadora, 
além de buscar aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais, as melho-
res tecnologias, impulsionando mudança de comportamento e a construção de novos 
valores éticos menos antropocêntricos. (BÜHRING, 2016. p. 66)

Além disso, está disposto na Política Nacional de Educação Ambiental que “educação 
ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar pre-
sente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo” e que 
entende-se por educação ambiental: 

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conser-
vação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade.

Outrossim, tendo em vista que para um desenvolvimento sustentável das cidades, deve-
-se seguir de maneira assídua o que a legislação exige, com o auxílio de políticas públicas de 
incentivo para que o manejo do lixo seja feito de forma correta e o município se desenvolva de 
maneira sustentável, livre de um acumulo desnecessário de lixo.

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento expressivo da geração de resíduos sólidos em função do fenômeno da globa-
lização, bem como sociedade consumista, acaba sendo um obstáculo para o desenvolvimento 
de cidades sustentáveis, tendo em vista as dificuldades em dar destino correto para os resíduos.

Apesar de todos os benefícios e da importância do CITEGEM para a região, foi possível 
perceber que apenas 10% dos resíduos recebidos são passíveis de reciclagem, sendo 4% de 
plástico, 3% papelão, 1% tetra pak, 1% metal e 1% papel e os outros 90% são dispostos no 
aterro. 

Possível concluir a partir dos dados acima que, o CITEGEM apresenta problemas com 
a disposição final, visto que o destino dos resíduos sólidos gerados pelos municípios de Bom 
Progresso, Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Esperança do Sul, Humaitá, Sede 
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Nova, São Martinho, São Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Três Passos
são colocados em aterro, causando danos ambientais. 
Em que pese já seja um grande passo a tentativa de coleta seletiva de lixo, bem como 

a reciclagem e posterior comercialização, verificou-se que a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, instituída através da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, estabelece a obrigação do 
Município para o serviço de coleta e tratamento dos resíduos sólidos considerando a preserva-
ção do ambiente. 

Assim, para que haja um verdadeiro desenvolvimento sustentável das cidades, bem como 
cumprimento total da Lei 12.305/10, é de extrema importância que os municípios implantem 
políticas públicas para a correta separação do lixo, associada à educação ambiental, participa-
ção consciente da população e de todos os setores sociais envolvidos.
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CIDADES SUSTENTÁVEIS: A EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL TENDO COMO FERRAMENTA A EDUCAÇÃO FISCAL

Bruna Luíza Lermen13

Tamara Martins Pinheiro14

1.      CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Abordar-se-á brevemente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) firmados 
pelos países membros das Nações Unidas, cujos constam de uma nova política pública chamada 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, preocupando-se em trabalhar a forma de 
efetivação das políticas públicas englobadas neste importante projeto que, no Brasil, em âmbito 
federal é de responsabilidade da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 

Nesse contexto, para atingir o conceito de cidades sustentáveis, os Municípios devem 
se preocupar na efetiva implementação das políticas públicas de acordo com a realidade local, 
o que somente vem a ocorrer se houver o engajamento conjunto da governança local com os 
principais beneficiados, que se traduzem na população local.

Assim, para que se consiga implementar e manter políticas públicas em busca de cidades 
sustentáveis, necessita-se o engajamento dos principais atores que são os cidadãos, devendo o 
Poder Público preocupar-se na formação de uma comunidade participativa. 

2.       POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) é responsável pela aplicação dos 17 
(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que foram firmados em setem-
bro de 2015 (dois mil e quinze) com os 193 (cento e noventa e três) países membros das Na-
ções Unidas, cujos adotaram uma nova política global, que leva o nome de Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, sendo esta pautada em cinco áreas de importância: pessoas, 
prosperidade, paz, parcerias e planeta (BRASIL, 2019).

Os objetivos do desenvolvimento sustentável são listados na seguinte ordem: erradicação 
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Conflitos”, vinculado ao CNPq, sob a coordenação da Profª. Pós-Drª. Fabiana Marion Spengler.

14 Advogada e Assessora Jurídica da Prefeitura de Ibirapuitã, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fa-
culdade Anhanguera de Passo Fundo, Pós-Graduada em Direito Processual Civil e Recursos pela Faculdade 
Educacional da Lapa e em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública pela Damásio Educacional. Cursando 
como aluna especial as disciplinas de Poder Local e Inclusão Social e Políticas Públicas no Tratamento de Con-
flitos no Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISC, àrea de concentração em Direitos Sociais e Políticas 
Públicas. 
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da pobreza, fome zero, saúde e bem estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água 
potável e saneamento, energia acessível, emprego digno e crescimento econômico, indústria, 
inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, con-
sumo e produção de responsabilidades, combate às alterações climáticas, vida de baixo d’água, 
vida sobre a terra, paz justiça e instituições fortes e, por fim, parcerias e meios de implementa-
ção (BRASIL, 2019).

Tratam então de temas importantes, trazendo visões de ampla relevância ao futuro, que 
devem ser administradas pelo Poder Público com a devida correspondência, uma vez que dizem 
respeito a melhora da qualidade de vida e consequentemente a efetivação dos direitos humanos.

Ao definir resumidamente as metas de cada um dos objetivos, tem que o ODS 1 e 2 vol-
tam-se a “pôr fim à pobreza e à fome, em todas as suas formas, e estimular uma agricultura 
sustentável”, o ODS 3 visa “garantir uma vida saudável e promover bem-estar a todos, já “pro-
piciar uma educação que inclua a todos, que seja equitativa e de qualidade e prover oportuni-
dades de aprendizagem durante toda a vida para todos” e “alcançar a igualdade entre homens e 
mulheres” dizem respeito ao ODS 4 e 5. Garantir “acesso à água e ao saneamento para todos”, 
“à energia limpa” e ao “trabalho decente e crescimento econômico sustentável” são as metas 
dos ODS 6, 7 e 8 (BRASIL, 2019).

Buscar ações para “promover o desenvolvimento da indústria, fomentar a inovação e 
garantir infraestrutura”, “reduzir as desigualdades no país”, “assegurar que as cidades e os as-
sentamentos humanos sejam seguros, inclusivos, sustentáveis”, “oportunizar modalidades de 
consumo e produção sustentáveis”, “adotar medidas para combater as mudanças climáticas e 
seus efeitos”, “conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos mari-
nhos”, “proteger a vida sobre a terra”, “promover sociedades pacíficas e inclusivas e garantir 
a justiça para todos” e, por fim,  “fortalecer os meios de implementação, usar dados abertos 
e estatísticas e revitalizar alianças e parcerias”, correspondem às metas dos objetivos 9 a 17 
(BRASIL, 2019).

Os ODS são políticas públicas extremamente voltadas a melhora da qualidade de vida da 
população, preocupando-se com vários âmbitos, a completar um desenvolvimento comunitário 
sustentável.

Ressalta-se que, para que haja a efetivação das políticas públicas em busca do atingimen-
to de metas elencadas nos ODS, os Municípios devem estar engajados na luta, necessitando que 
trabalhem as políticas conforme a dinâmica do seu local.

Os Municípios têm um papel central para o sucesso dessa agenda, pois, para que os 
ODS sejam disseminados e alcançados, é preciso que os gestores municipais incluam 
tais objetivos em suas políticas e projetos, promovam a integração e a sustentabilidade 
das iniciativas, atuem a partir de acordos e articulação com outros agentes territoriais. 
A sociedade civil e o setor privado também são atores-chave, devendo estar envolvi-
dos nesse processo. (BRASIL, 2019)

A governança local deve compartilhar o poder político entre diversos atores, sejam eles o po-
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der público, o privado e a sociedade, para o enfrentamento de dificuldades, mostrando-se que é pos-
sível governar melhor através de uma combinação positiva de, entre outros, envolver a participação 
comunitária e o envolvimento cívico dos cidadãos. (CNM apud Sadi Melo, 2017, p. 11).

Não basta que haja a implementação de políticas públicas, se a população local não es-
tiver engajada em participar delas, não devendo o Ente Estatal se satisfazer com o simples 
atingimento de metas, mas buscar que a comunidade de fato esteja voltada a melhoria do meio 
em que vivem.

Para se atingir um conceito de cidade sustentável necessário que se tenha o engajamento 
da comunidade, não podendo estas esperarem a organização estatal em níveis elevados articular 
e proporcionar a melhora de suas necessidades.

Em outros termos, a cidade aparece hoje como foco de uma profunda reformulação 
política no sentido mais amplo. Não que o nível local de organização política substitua 
transformações de gestão política que têm que ser levadas a efeito nos níveis do Esta-
do-nação e mundial, mas comunidades fortemente estruturadas podem constituir um 
lastro de sociedade organizada capaz de viabilizar as transformações necessárias nos 
níveis mais amplos. Não há democracia que funcione com uma sociedade automizada 
(DOWBOR, 1999, p. 42/43).

Como bem sustenta o ilustre doutrinador, não quer dizer que a organização local substi-
tuía a gestão em nível de Estado e mundial, mas quando a comunidade está estruturada e enga-
jada tem-se mais facilidade em realizar a transformação local, necessitando-se a rearticulação 
dos espaços locais. 

Esta rearticulação passa por uma redefinição da cidadania, e em particular por uma 
redefinição das instituições para que os espaços participativos coincidam com as ins-
tâncias de decisões significativas. As hierarquizações tradicionais dos espaços já são 
insuficientes, ou inadequadas. Precisamos de muito mais democracia de uma visão 
mais horizontal e interconectada da estrutura social. (DOWBOR, 1999, p. 46).

Tem-se que o cidadão não pode estar distante do seu espaço local, traduzindo-se na ne-
cessidade do exercício da cidadania e de organizações que independam do Estado. Esta inde-
pendência não quer dizer que não devam seguir as diretrizes traçadas pelo Ente Estatal, mas 
da necessidade de organização para o seguimento das diretrizes sem que haja a necessidade da 
intervenção direta do governo.

Tratando-se os ODB de políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável, mos-
tra-se indispensável o envolvimento do ator principal que é o cidadão, não só como beneficiá-
rio, mas como praticante e aplicador das diretrizes traçadas pelo governo local. 

Nesse ponto, lembra-se do estudo de Margarida Salema D’ Oliveira Martins (2003, p. 
496) e a importância de se trazer o princípio da subsidiariedade ao presente estudo, uma vez 
que trata este de uma cadeia de atuação, onde se tem o envolvimento da própria comunidade.

A ideia de subsidiariedade, na sua vinculação ao mundo-de-vida social radica na referência 
a uma sociedade não construída pelo Estado, mas constituída por um conjunto intrínseco 
de associações, comunidades, grupos ou consórcios sociais pelos quais cada um se insere 
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na vida social e se desenvolvem para prover às pessoas em função das suas necessidades.

Assim, dentro do presente estudo, reflete o princípio da subsidiariedade a ideia de que 
os poderes locais devem organizar-se no sentido que suas comunidades possam resolver seus 
problemas e prover as necessidades locais, vindo a chamar a atuação do Poder Público somente 
em segundo plano.

Os ODS são ações que não só podem, mas devem ser planejadas e realizadas em nível 
local, pois não se tratam de simples desenvolvimento econômico local, mas de desenvolvi-
mento com recursos para atender a sociedade, em razão disso a importância da participação 
comunitária.

Em poucas palavras, desenvolvimento sustentável é aquele capaz de usar os recursos 
para atender às necessidades das pessoas que estão vivendo na época atual sem esgo-
tá-los em prejuízo das gerações futuras. Esse conceito surgiu na Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir 
e propor meios de harmonizar o desenvolvimento econômico e a conservação am-
biental. Essa explicação evidencia a ideia de que os recursos são finitos e que devem 
ser explorados com responsabilidade. Muita gente confunde desenvolvimento com 
crescimento econômico. (CNM, 2016, p. 14/15)

Portanto, os objetivos de desenvolvimento sustentável acima elencados somente serão 
atingidos se ocorrer o efetivo empenho dos gestores para a inclusão das políticas públicas vi-
sando a promoção dos direitos de acordo com a realidade de cada comunidade e, não somente 
dos gestores, mas dos principais interessados que são os cidadãos.

Para que ocorra o interesse do cidadão em promover a sustentabilidade do meio em que 
vive, com a atuação do Estado, as políticas públicas devem possuir relação direta com a comu-
nidade, devendo a governança local preocupar-se em trazer o cidadão para atuação contínua, o 
que pode ocorrer por meio de uma efetiva educação fiscal.

3.    A EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TENDO COMO 
FERRAMENTA A EDUCAÇÃO FISCAL 

Acredita-se que, seja a educação fiscal a mais importante ferramenta para o pleno desen-
volvimento de políticas públicas sustentáveis, sendo instrumento de efetivação de desenvolvi-
mento local, regional e mundial sustentável, pois somente por meio dos próprios cidadãos é que 
se tem resultados positivos.

Ademais, de nada adianta o Poder Público implementar políticas tão somente para o atin-
gimento de metas momentâneas, deve trabalhar o cidadão para fomentar uma contínua melhora 
na prestação do serviço público e consequentemente no meio em que vivem.

Para que o cidadão entenda que a prestação do serviço público advém de uma cadeia so-
lidária que o envolve, é necessário que haja ações educativas que o mobilizem e o tragam para 
uma contribuição efetiva, não só como pagante de tributos, mas como contribuinte efetivo no 
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desenvolvimento local.
Educação fiscal são ações educativas que visam “mobilizar o cidadão para a compreensão 

da função socioeconômica dos tributos e sua conversão em benefícios para a sociedade, bem 
como entender o papel do Estado e sua capacidade de financiar as atividades essenciais, o fun-
cionamento da administração pública e o papel cooperativo do cidadão” (BRASIL, s.d.).

Através de pesquisa realizada em sites de Governos Estaduais, verifica-se que muitos 
estão engajados na implementação da educação fiscal, possuindo programas. Relevante é esses 
programas chegarem ao âmbito Municipal para o atingimento direto da população, devendo os 
Municípios se preocuparem com esta espécie de ação preventiva.

A educação fiscal forma cidadãos participativos, pois deve voltar-se ao repasse de in-
formações a fim de que o cidadão compreenda a função social dos tributos na satisfação das 
políticas públicas que visam o cumprimento de interesses coletivos.

Assim, a educação fiscal é fundamental para a garantia de cidades sustentáveis, pois é 
através da educação que se criam condições da formação de uma democracia participativa, 
onde os cidadãos estejam engajados ao pleno exercício da cidadania.

Para tornar o estudo mais prático, tem-se como exemplo o Estado do Rio Grande do 
Sul, onde houve a instituição do Programa de Educação Fiscal – PEF/RS por meio da Lei nº 
11.930/2003, verificando-se pelo seu teor importantes fins a serem atingidos com a implemen-
tação do programa (BRASIL, 2012).

A idealização do texto legal da inclusão do Programa de Educação Fiscal seria de grande 
valia se efetivamente trabalhado e aplicado nos Municípios, o que não ocorre na prática, pois 
poucos Municípios Gaúchos de fato implementam no dia a dia a educação fiscal, muitos deles 
somente realizando atividades para fins de obtenção de recursos específicos.

A mencionada Lei (11.930/2003) prevê o desenvolvimento do programa pelas “Secreta-
rias da Fazenda e da Educação, em ação integrada, junto aos corpos docente e discente da rede 
pública estadual de ensino” (art. 3º, inciso I), entretanto, infelizmente esparsos Municípios do 
Estado possuem implementados programas de educação fiscal, seja aos próprios servidores, em 
escolas ou o incentivo para a população em geral.

Realiza-se a citação da Lei Estadual do Rio Grande do Sul, entretanto, a educação fiscal 
deve ser alvo de preocupação de todos os Municípios brasileiros, inclusive sendo de grande va-
lia a observação dos princípios insculpidos naquele texto legal (BRASIL, 2003) e que traduzem 
o propósito da educação fiscal: prestar informações aos cidadãos quanto à função socioeconô-
mica dos tributos (I); quando  levar conhecimentos aos cidadãos sobre administração pública, 
alocação e controle de gastos públicos (II); incentivar o acompanhamento pela sociedade da 
aplicação dos recursos públicos (III); criar condições para uma relação harmoniosa entre o Es-
tado e o cidadão (IV) e promover ações integradas de combate à sonegação fiscal (V).

Muitos Municípios passam por crises financeiras, alguns por má-gestão dos recursos pú-
blicos, outros pela simples falta de arrecadação suficiente para cobertura dos custos. Não há dú-
vidas de que a Lei do Estado do Rio Grade do Sul possui a previsão de objetivos concretos, que 
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se aplicados de maneira efetiva na prática, criarão mecanismos de participação do contribuinte 
para o crescimento e desenvolvimento sustentável das cidades.

Ocorre que, os cidadãos não são conscientizados a respeito da função socioeconômica do 
tributo, sendo que em muitos Municípios a inadimplência dos contribuintes com relação a suas 
obrigações é considerável e impacta no orçamento público, consequentemente na realização 
das políticas públicas.

Importante neste ponto lembrar dos princípios que regem a atividade tributária, ressaltan-
do neste estudo o princípio da solidariedade tributária, que “constitui fundamento para a atua-
ção do Estado, que há de promover a solidariedade social. E, para tanto, pode mesmo utilizar a 
tributação como mecanismo para a redistribuição de renda” (MACHADO, 2011, p. 45).

Assim, é o princípio da solidariedade que permite que o Estado efetue a cobrança de 
tributos, havendo a necessidade por meio da instituição de educação fiscal nos Municípios da 
sensibilização do cidadão na responsabilidade pela melhoria e garantia da efetivação dos direi-
tos de prestação de serviços.

É certo que a ideia de solidariedade social deve estar presente com fundamento da 
tributação, mas a relação jurídica tributária é sempre uma relação individualizada 
entre o Estado e o contribuinte, e nesta deve prevalecer o princípio da legalidade. 
A ideia de solidariedade deve ser, portanto, deslocada para o plano do gasto público 
tendo em vista a solidariedade social (MACHADO, 2011, p. 47).

A educação fiscal não somente serve como meio de conscientização do cidadão a contri-
buir em dia com suas obrigações tributárias para a garantia da prestação de serviços públicos 
de maneira eficiente, como também deve servir como instrumento para o incentivo do cidadão 
a realizar a fiscalização contínua da aplicação dos recursos públicos. 

Nesse contexto, tem-se que a efetivação dos objetivos de desenvolvimento sustentável 
buscados na política global tende a ser naturalmente cumprida quando haja nos Municípios a 
legítima a educação fiscal.

Em primeiro lugar, para se ter cidades sustentáveis, se necessita cidadãos críticos, que 
sejam presentes na fiscalização da gestão pública. Não basta o cidadão arcar com o pagamento 
de seus tributos em dia, se não acompanhar e cobrar do Ente Estatal a correta aplicação dos 
recursos públicos.

É assim, através da educação fiscal que se tem a formação de cidadãos com capacidade de 
crítica fundamentada em conhecimento, pois de pouco adianta os cidadãos realizarem críticas 
em meios sociais, baseados em informações midiáticas, sem entender o contexto histórico, 
social e socioeconômico que o país e sua localidade vivenciam.

Cidades sustentáveis são plenamente possíveis, onde haja engajamento do Poder Público 
local na educação fiscal de qualidade e que atinja a toda a população, não ficando adstrita ao 
ambiente escolar, como ocorre em Municípios que visam apenas atingir metas para a obtenção 
de recursos (não se confunda que a educação fiscal não seja importante no ambiente escolar, 
não a ele não pode ficar restrita).
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A educação fiscal cria vínculo de confiança com o cidadão, uma vez que se incentivando 
a realizar a gestão e controle dos investimentos públicos, o Ente Estatal aufere credibilidade 
e, assim, contribui para que haja a efetivação do princípio da solidariedade com fins a obter a 
formação de contribuintes ativos e que mantenham relação harmoniosa com o Poder Público.

Para que as cidades sejam sustentáveis, necessária se faz a conscientização dos contri-
buintes para que tenham conhecimento acerca de orçamento público e, sobretudo possuam inte-
resse em arcar com suas obrigações em dia, para consequentemente possuir o direito de cobrar 
uma eficiente prestação de serviços públicos.

Pode-se comentar ainda que a educação fiscal está estritamente ligada com os conceitos 
de democracia participativa, uma vez que por meio da educação fiscal o cidadão vem a entender 
que sua contribuição é essencial para a mantença de políticas públicas de qualidade.

Os conceitos estão interligados, uma vez que atingindo-se a conscientização do cidadão 
e alcançando a democracia participativa, ter-se-ia cidades plenamente sustentáveis de forma 
espontânea, pois o próprio cidadão informado e participativo gerencia ações para a mantença 
de políticas públicas ofertadas pelo governo.

A ODS nº 12 visa “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, sendo 
“[...] um objetivo que tem forte ligação com a nossa atual forma de viver nesse planeta. Por 
exemplo, como poderíamos desperdiçar menos os alimentos e manejar de maneira mais inteli-
gente os resíduos sólidos, ou seja, reduzir o volume de lixo e dar uma melhor destinação ao lixo 
que produzimos [...]” (BRASIL, 2019).

Por meio da educação fiscal é plenamente possível a conscientização da população e a 
adoção de práticas para a redução do lixo, exemplificativamente, se uma cidade trabalhasse no 
sentido de fomentar a população a dispor de composteiras suas em casas, o resíduo orgânico 
não iria para as ruas, consequentemente acarretando na redução dos custos de recolhimento de 
lixo. Além do mais, se a coleta for seletiva, o Município poderá auferir renda através da venda 
dos recicláveis, tendo, então, cobertura dos custos do serviço, sobrando tão apenas os rejeitos 
para a destinação final.

Segundo Ladislau Dowbor (2016, p. 91/92) “a participação da comunidade implica uma 
transformação da cultura administrativa, e um processo sistemático e trabalhoso [...] é preciso 
dizer que não há modelo para a organização da participação comunitária [...] será diferente 
também segundo os equilíbrios locais”. 

Uma cidade que adotasse a prática acima tratada, seria plenamente sustentável em ques-
tão de resíduos domiciliares, eis que não estaria somente se falando em sustentabilidade am-
biental, como também sustentabilidade financeira, sendo a participação comunitária uma ação 
necessária para a política pública acontecer e verter resultados positivos. 

O trabalho da educação fiscal deve ser contínuo para que haja a conscientização da popu-
lação e através do conhecimento da gestão pública local ocorra a efetiva participação em busca 
do cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Na verdade, para se ter uma sociedade cidadã, esta deve organizar o seu desenvolvimen-
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to de forma que atenda às suas necessidades, cumprindo conscientemente com os objetivos e 
transformando as localidades em cidades sustentáveis de forma espontânea.

Não se pode deixar de acrescentar que “o poder local, com seus instrumentos básicos que 
são a participação comunitária e o planejamento descentralizado, constitui, nesse sentido, um 
mecanismo de ordenamento político e econômico que já deu as suas provas e é, sem dúvida, o 
grande recurso subutilizado no país. (DOWBOR, 2016, p. 103.)

Portanto, através da educação fiscal pode-se formar cidadãos conscientes de seu dever de 
atuação como comunidade para a melhora da qualidade de vida do meio em que vive e crítico 
perante a atuação do Estado.

Trata-se de verdadeira governança local democratizada de forma participativa, não ha-
vendo dúvidas de que, o Poder Público deve preocupar-se em descentralizar o planejamento e 
a execução de políticas públicas para os cidadãos, devendo cada cidade trabalhar o desenvolvi-
mento sustentável de seu território local de acordo com o nível de conhecimento e cultura dos 
seus habitantes, o que é efetivado através de educação fiscal.

4.         CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O presente artigo estudou a busca de cidades sustentáveis através da implementação 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) tratados na Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável, verificando-se que para que as metas sejam atingidas é necessário o 
engajamento da governança local.

 O governo local necessita incluir a comunidade na atuação, para que efetivamente ocor-
ra a mudança da qualidade de vida através das políticas públicas dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. 

 Para que haja o interesse da comunidade local em manter cidades sustentáveis, neces-
sário se faz a utilização da ferramenta da educação fiscal na busca de cidadãos conscientes da 
necessidade do agir individual para a garantia da qualidade de vida coletiva, voltando-se ao 
conceito de democracia participativa. 

 A educação fiscal é o meio de formar cidadãos participativos no planejamento, imple-
mentação e mantença de políticas públicas de gestão sustentável, verificando-se que havendo a 
preocupação da governança local na formação de cidadãos engajados no pleno exercício da ci-
dadania, é possível atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e alcançar o conceito 
de Cidades Sustentáveis.
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PODER LOCAL E GESTÃO AMBIENTAL INTRAGADA: AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS E O SISTEMA POLÍTICO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Jamile Brunie Biehl15

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Sistema Jurídico vigente, em seus mais diversos níveis de atuação, dispõe de vários 
instrumentos que impõem ao Poder Público medidas que visam à gestão ambiental integrada 
com o escopo de tutelar as Áreas de Preservação Permanente. No entanto, ocorre que, devido à 
inflação legislativa que ocorre a cada novo ano, muitas medidas previstas tornam-se ineficazes 
e não garantem a efetiva tutela das áreas que necessitam desta proteção dentro dos Municípios, 
Estados e até mesmo em nível Nacional. 

Ocorre que, diversas são as causas que culminam nesta ineficácia e notadamente, o des-
compasso entre a realidade e possibilidade de concretização das medidas de proteção. Isto pois, 
em que pese às normas serem tecnicamente corretas, elaboradas em conformidade com todos 
os processos normativos previstos e observadas os preceitos mais básicos da nossa constituição, 
em muitos casos, determinados interesses escusos de parte da sociedade que detém o poder se 
sobressaem perante a efetiva pretensão do Poder Público de proteger as áreas de interesse co-
mum da comunidade. 

2. A GESTÃO AMBIENTAL E O USO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NOS MUNICÍ-
PIOS COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NOS TERRI-
TÓRIOS LOCAIS

O CONAMA, por meio da resolução nº 306/2002, de 5 de julho de 2002, dispõe que a 
gestão ambiental é definida da seguinte forma: “condução, direção e controle do uso dos re-
cursos naturais, dos riscos ambientais e das emissões para o meio ambiente, por intermédio da 
implementação do sistema de gestão ambiental”, onde, nesse contexto, a correta gestão dos 
instrumentos vigentes e positivados, aliado a adequação com a realidade de cada local é medida 
de prevenção para garantir a não exaustão dos recursos naturais e efetivar a qualidade de vida à 
população, visando o desenvolvimento sustentável do planeta, acompanhando sempre as carac-
terísticas locais de cada território, com flexibilidade e coerência, adaptando-se ao já existente 
e as diferentes realidades dispostas em cada território (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
2000).

Essa gestão é necessária eis que o território não é apenas o resultado de uma superpo-
sição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
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homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento 
de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, 
pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada popula-
ção (SANTOS, 2012).

Para construir um meio ambiente sustentável, aliada a tutela do meio ambiente, a gestão 
ambiental e a utilização de políticas públicas, apresentam-se como ferramenta de planejamento 
dos Municípios, bem como instrumento planejador do próprio desenvolvimento socioeconô-
mico de determinado espaço artificial / natural, o qual não pode ser desvinculado do termo já 
anteriormente citado, qual seja, do desenvolvimento sustentável dos municípios.  

No que se refere à legislação, a gestão ambiental e as políticas públicas, possuem a fun-
ção de buscar a internalização das externalidades através de normas jurídicas. Nesse sentido, o 
Plano Diretor de uma cidade busca organizar as atividades desenvolvidas na sociedade, maxi-
mizando-as ao máximo, evitando que elas interfiram umas nas outras, bem como o Código do 
Meio Ambiente ocupa-se de tutelar com prioridade as áreas verdes/áreas de proteção perma-
nente nos Municípios. Assim, selecionar certa região para ali se instalarem as indústrias reduz 
os custos sociais, do mesmo modo que as exigências legais que as empresas potencialmente 
poluidoras devem cumprir para poderem instalar-se e operar-se, segundo Nusdeo (2001), res-
guardando áreas de proteção permanente, áreas de interesse local, etc, como meio de concre-
tização da gestão ambiental e crescimento ordenado dos Municípios. Leal (2003, p.159-160) 

explica tal dispositivo:

O âmbito de sustentabilidade das cidades precisa ser medido em face dos direitos e 
garantias fundamentais assegurados pela Carta Constitucional vigente e do espaço 
físico e social em que eles podem se dar, a saber, notadamente, no âmbito das cidades 
(democráticas de direito). Isto implica reconhecer que mesmo o Estatuto da Cidade, 
enquanto diretriz/princípios gerais da ordenação deste espaço está totalmente vincula-
do à força normativa da constituição.

As Políticas Públicas neste processo são imprescindíveis e conforme conceito dado por 
Bucci (2002. p. 264), entende ser “processo ou conjunto de processos que culmina na escolha 
racional e coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo 
direito”. Dentro de um raciocínio conforme o Estado Ambiental de Direito, as políticas públicas 
seriam as ferramentas aptas a garantir a efetivação da mudança de comportamento socioam-
biental dentro das cidades. Neste sentido:

[...] toda política ambiental deve procurar equilibrar e compatibilizar as necessidades 
de industrialização e desenvolvimento, com as de proteção, restauração e melhora do 
ambiente. Trata-se, na verdade, de optar por um desenvolvimento econômico quali-
tativo, único, capaz de propiciar uma real elevação da qualidade de vida e bem-estar 
social. (PRADO, 1992, p. 82).

Assim sendo, as políticas públicas constituem-se em instrumentos da ação governamen-
tal, ou seja, como destaca Bucci (2002. p. 241), “são programas de ação governamental visando 
a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de obje-
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tivos socialmente relevantes e politicamente determinados”, das quais buscam a concretização 
de determinados objetivos e regras, possuindo em termos finalistas um componente prático em 
seus ideais para efetivar as normas jurídicas. 

As políticas públicas utilizadas, notadamente aquelas que dizem respeito a tutela ambien-
tal, devem coadunar as realidades locais, com respeito ao bem-estar da comunidade, visando 
equilibrar a necessidade de crescimento industrial e econômico da região, com a garantia da 
sadia qualidade de vida e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para as 
futuras como as presentes gerações. (PRADO, 1992, p. 82). Este processo requer ponderação 
e avaliação das necessidades locais, não permitindo que se opere um simbolismo jurídico pela 
falta de eficácia legislativa, observando, para tanto, os princípios administrativos inerentes as 
atividades do poder público, qual seja, aqueles previsto no artigo 37, caput, da Constituição 
Federal, que dispõe: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

3. A COMPETÊNCIA MUNICIPAL NA GESTÃO MUNICIPAL E SUA EFICÁCIA: 
O PAPEL DO MUNICÍPIO E DA PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA A PRESER-
VAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

A Constituição Federal, em seu artigo 225, dispõe que fica assegurado a todo individuo a 
manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conferindo para tanto ao Poder 
Público e a coletividade o dever de sua defesa e preservação, a fim de garantir estas condições à 
presente e as futuras gerações. Deste modo, compete exclusivamente ao Município nos termos 
do artigo 30 da Constituição Federal, promover o planejamento e a gestão adequada do meio 
ambiente urbano, orientado pelos artigos 225 e 182. (SILVA, 2006). Assim posto, a norma cons-
titucional sabidamente dotou o Município de autonomia como ente federativo para o qual ficou 
assegurado constitucionalmente suas fontes de receitas e competências tributárias, jurídicas e 
políticas. (JARDIM, 2007).

Restou, neste contexto a competência do Município para legislar sobre assuntos de inte-
resse local, bem como a competência comum e suplementar deste ente federado para juntamente 
com a União, o Estado e o Distrito Federal promover políticas e planos urbanísticos, programas 
de construções de moradias, melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico, 
bem como ficou fixado o Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimen-
to e expansão urbana. Esta autonomia é dotada de inteligência e eficácia, já que é justamente no 
plano municipal que se tem maior contato com as deficiências e necessidades de cada território. 

O Estatuto da Cidade regulamentou os artigos 182 e 193 e estabeleceu as diretrizes gerais 
da política urbana que visa ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade, mediante a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
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terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e as futuras gerações”, que aliado a 
competência do Município para assuntos locais, representam um importante instrumento para 
a sustentabilidade. 

Portanto, as disposições jurídicas pertinentes ao ordenamento das cidades privilegiam o 
pacto federativo ao definir as competências da União, dos Estados e dos Municípios no campo 
normativo e executivo das políticas públicas urbanísticas, assim como os princípios fundamen-
tais que consolidam a política urbana com a finalidade de assegurar o direito à cidade.

Com isso, a efetivação da gestão ambiental Municipal ainda regulamenta atividades in-
dustriais e organiza as cidades em setores, com o escopo de assegurar a qualidade de vida 
saudável a seus habitantes, e notadamente a tutela das Áreas de Preservação Permanente, bem 
como ainda dispõe de um rol de instrumentos urbanísticos que o Município irá dispor para orde-
nar o desenvolvimento das políticas urbanas, buscando concretizar o desenvolvimento sustentá-
vel, que traz embutido a ideia de eficácia econômica, eficácia social e ambiental, “que significa 
melhoria da qualidade de vida das populações atuais sem comprometer as possibilidades das 
próximas gerações [...]”. (MONTIBELLER FILHO, 2004. p. 19).

A real efetivação de uma política de desenvolvimento sustentável, sem dúvidas, se dá 
no âmbito municipal inicialmente, visto que ali se tem uma melhor visualização e controle das 
dificuldades e potencialidades de cada local. Conforme dispõe Santin e Mattia (2007, p. 49) 
apud Fernandes:

A Constituição Federal garantiu competência ao Município para agir no controle da 
urbanização, e o Estatuto das Cidades regulamentou os instrumentos constitucionais 
previstos para essa intervenção, como também criou um rol mais amplo de instru-
mentos. Tais instrumentos podem e devem ser usados pelos Municípios a fim de que 
os processos de uso, desenvolvimento e ocupação do solo urbano, sejam satisfatórios 
e para que as cidades brasileiras possam oferecer melhores condições de vida para a 
população, oferecendo condições de regularização fundiária às cidades ilegais e ini-
bindo o uso da propriedade para fins especulativos, o que causa exclusão social e mau 
ordenamento espacial.

A democracia participativa, que é complementar à democracia representativa, requer es-
forço social, mas representa mais uma grande ferramenta de atuação social da população nos 
instrumentos decisórios locais. Mesmo que seja ainda pouco utilizada, a plena participação da 
comunidade nas decisões políticas e, da gestão democrática da cidade, coloca à disposição da 
população e das associações representativas dos vários segmentos comunitários os meios ne-
cessários para uma efetiva participação, de modo a garantir-se o pleno exercício da cidadania e 
proteção das áreas verdes e de interesse local. 

Por meio da audiência do Poder Público Municipal e da população interessada, torna-se 
possível a participação popular nos processos de implantação de empreendimentos ou ativi-
dades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 
conforto ou a segurança da população, sendo com isso, reconhecida a importância fundamental 
do exercício da cidadania na consecução de políticas públicas socioambientais desenvolvimen-
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tistas. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000). Finalizando tal entendimento, Miranda e 
Miranda (MIRANDA; MIRANDA, 2016 s/p), asseveram que:

O orçamento participativo, ao abrir a gestão dos recursos públicos para a popula-
ção, e tornar possível a transferência dos investimentos administrativos para locais de 
maior carência, também é um instrumento fundamental para o desenvolvimento de 
uma cidade sustentável, promovendo uma verdadeira desconcentração dos recursos 
públicos.

Com isso, é notório que para uma eficaz gestão ambiental pelo Poder Público, é indispen-
sável a participação de toda a população em seu processo, medida esta que possibilita ainda os 
planos e projetos urbanísticos sejam elaborados por especialistas das mais diversas matérias, 
não podendo unicamente ser discutido pela sociedade, ou por profissionais de um único e deter-
minado ramo especificamente. 

Em que pese diversos instrumentos existirem a nível nacional e internacional, a inserção 
de Código de Meio Ambiente dentro de um referido município é meio de valorizar o estudo 
das realidades locais, para a ação integral de mudanças significativas de posturas e atitudes na 
prática cotidiana. Portanto, esta participação da população não deve ficar restrita ao processo de 
elaboração da Lei do Plano Diretor, mas sim, abrange todo o seu processo de implementação, 
como por exemplo, vários instrumentos de política urbana: estudo de impacto de vizinhança, 
o estudo de impacto ambiental, planejamento orçamentário, entre outros. (SARAIVA, 2014).

A política de desenvolvimento socioambiental que se busca com a gestão ambiental ade-
quada deve possuir como prioridade as necessidades mais essenciais das populações pobres 
das cidades, com vistas a não gerar conflitos de normas com a constituição federal, e assim, 
gerar uma harmonização quanto a busca e o sistema de proteção dos direitos humanos e tutela 
do meio ambiente, com vista a efetivação do desenvolvimento sustentável. (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2000, p. 45). Neste contexto, afirma Leal (LEAL, 2003, p. 164): 

O desenvolvimento na cidade somente poderá ser considerado sustentável se estiver 
voltado para a eliminação da pobreza e redução das desigualdades sociais, devendo, 
para tanto, adotarem-se políticas que priorizem os segmentos pobres da população. 
Do contrário, estará ela em pleno conflito com as normas constitucionais, com o sis-
tema internacional de proteção dos direitos humanos (aqui compreendidos como di-
reitos fundamentais) e com princípio internacional do desenvolvimento sustentável.

Habermas (1997, p. 232) em seu discurso dispõe que ocorre a divisão de poderes do Es-
tado, eis que decorrentes das diferenciações de suas funções, restando ao legislativo as funda-
mentações e votos de programas gerais necessários as desenvolvimento da sadia qualidade de 
vida do cidadão, o judiciário, com base em todo ordenamento jurídico, resta incumbido de re-
solver os problemas de ação, e a administração pública, pela formulação de leis que necessitem 
de efetivação no ordenamento jurídico, restando ao Estado ser o responsável pelo bem comum 
da sociedade, pela justiça e pela ordem, pela administração dos interesses e acima de tudo, pela 
priorização da tutela a vida em suas mais diversas formas. O Estado vem a ser o responsável 
pela execução das leis e políticas públicas criadas. (DIAS, 2012. p.  4-5).
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Esta harmonização, hierarquização, respeito e eficácia no cumprimento das competên-
cias, aliada a uma educação ambiental consistente é de suma importância em todos os níveis 
de aprendizado, para que toda a população tenha consciência que os recursos naturais são es-
gotáveis e a falta de planejamento urbano e socioambiental acarreta sua escassez e impossibi-
lita a qualidade de vida dos moradores. Neste processo, há um reconhecimento de valores e 
clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 
atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, 
suas culturas, seus meios biofísicos e as cidades construídas. Deve este processo educacional, 
portanto, ser direcionado para a cidadania ativa considerando seu sentido de pertencimento 
e corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, busca a compreensão e a 
superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais dentro dos espaços 
urbanos. (SORRENTINO, 2005, p.285-299). Esta, notadamente representa uma tarefa política, 
pois “envolve uma capacidade renovada do exercício do poder, no intuito de formular e cumprir 
uma agenda ambiental integrada segura e intertemporalmente confiável” 

Com isso, o Município representa o local onde, informalmente falando, estão os empre-
gos, as mercadorias, a sede governo municipal, as praças públicas e demais serviços públicos 
(escolas, hospitais, cartórios), as opções culturais, os restaurantes e os principais espaços de 
lazer. (SÉGUIN, 2002). Conforme dispôs Prestes, o direito à um território sustentável é um 
conceito em construção, cuja dimensão constitucional decorre do Estado Socioambiental De-
mocrático de Direito. Para a autora “o direito fundamental à cidade decorre da simbiose do di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 CF), do direito à política urbana 
(artigo 182 e artigo 183 da Constituição Federal) do direito à gestão democrática e do direito à 
moradia (artigo 6º da Constituição Federal)”. Estas garantias decorrem dos direitos fundamen-
tais, sendo a cidade o Município para esta efetivação e vivência, primordialmente. (PRESTES, 
2008, p. 58).

A população que já se encontra majoritariamente instalada nos Municípios, deve cada 
vez mais ter acesso a uma vida digna através da concretização de políticas públicas, em um 
meio ambiente equilibrado. Trata-se com isso de assegurar condições dignas de vida a todos os 
cidadãos, buscando um desenvolvimento sustentável a partir destes espaços geológicos. Com 
isso, deve haver uma democratização nas escolhas prioritárias de cada sociedade, bem como 
a participação democrática de toda a população, no processo de gestão sustentável dentro do 
meio ambiente urbano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca da construção de nações sustentáveis, é necessária a revisão, a reformulação e a 
reestruturação dos instrumentos de planejamento urbano, os quais, por sua vez, para atenderem 
a esse novo paradigma, devem ser transversais, dinâmicos e inter-relacionados com os vários 
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fenômenos que compõem a realidade urbana: o social, o ambiental, o econômico, o cultural e 
o político. O Município, pronto a enfrentar seu tempo a partir do seu espaço, cria e recria uma 
cultura com a cara do seu tempo e do seu espaço e de acordo ou em oposição aos “donos do 
tempo”, que são também os donos do espaço. Nesse sentido, sendo o Plano Diretor observado 
conjuntado com o Código de Meio Ambiente, concebido como a base legal do ordenamento ur-
bano / ambiental, é um instrumento potencialmente capaz de integrar a dimensão ambiental no 
âmbito da gestão socioambiental, em virtude de seu caráter estratégico, participativo e indutor/
diretivo do próprio princípio da função social da propriedade.

Para que isto efetivamente ocorra na pratica, deve haver um comprometimento constante 
e efetivo, tanto no âmbito político, jurídico e executivo, eis que o nível de degradação ambien-
tal aumenta a cada novo ano. O Estado deve utilizar-se de sua força normativa para garantir a 
defesa ambiental e efetivação dos princípios constitucionais ambientais, fiscalizando acima de 
tudo, as atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente, de modo a tutelá-lo 
de forma intergeracional e duradoura, garantindo as futuras gerações as mesmas condições de 
qualidade de vida que tivemos acesso, com vistas a observância do princípio da justiça trans-
geracional. 

As políticas ambientais, voltadas a gestão ambiental dos instrumentos de proteção ao 
meio ambiente vigentes, são primordiais a tutela da sadia qualidade de vida da população, de-
vendo haver sempre, e cada vez mais, um efetivo comprometimento da administração pública e 
até mesmo dos cidadãos, por todos os instrumentos acima dispostos, principalmente no âmbito 
Municipal, eis que onde é possível com maior precisão e sensibilidade, detectar e combater as 
deficiências de cada local com eficácia. 

 A manutenção adequada de todos os instrumentos já existentes são meios efetivos de 
garantir que se corrijam as distorções de crescimento e suas mais diversas consequências em 
diferentes níveis no meio ambiente e ecossistemas presentes.

A participação popular em audiências públicas, utilização do Código de Meio Ambiente, 
Estado das Cidades, Plano Direitos, fiscalização Estatal, serviços públicos adequados as ne-
cessidades locais, controle de uso do solo, estipulação das áreas de preservação permanente, 
educação ambiental, certamente são meios que permitem a sustentabilidade dos Municípios, e 
o consequente desenvolvimento sustentável do planeta (SILVA, 2006, p.59), em contrapartida 
aos demais fatores reais de poder existentes. 
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A MORALIDADE TRIBUTÁRIA COMO MEIO DE SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA DAS CIDADES

Vívian Paludo16

Márcio Dutra da Costa17

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 O presente estudo tem por campo de abrangência a questão da sustentabilidade das 
cidades, em especial quanto ao aspecto da tributação. Na atualidade, pode-se dizer que tal fato 
corresponde à “sustentabilidade das sustentabilidades”, porquanto, se não houver bases finan-
ceiras, fica prejudicada toda e qualquer discussão a respeito de outros temas atinentes às cidades 
sustentáveis. É um imperativo que as questões municipais sejam tratadas com vistas à manu-
tenção presente e futura de um desenvolvimento sustentável. A implicação da sustentabilidade 
nas demais áreas perpassa necessariamente pela sustentabilidade financeira, o que requer um 
agir ético tanto do Estado, por meio de todos os seus poderes, como um agir ético dos próprios 
contribuintes.

O objetivo geral deste artigo é o de verificar se a moralidade tributária é um meio de pos-
sibilitar a sustentabilidade financeira das cidades. O método de pesquisa utilizado é o bibliográ-
fico, e o método de abordagem é o dedutivo, por meio da técnica de pesquisa em documentação 
indireta, de forma analítica.

 Para abordar o tema proposto, será necessário tratar inicialmente das questões que en-
volvem a justiça fiscal, pois este é o objetivo mais sustentável possível de um sistema tributário, 
encontrando-se entrelaçado com o sistema jurídico como um todo. Para tanto, é preciso estudar 
como se chega à justiça na tributação, de modo que não se aniquilem as fontes de recursos, ao 
mesmo tempo em que estes sejam suficientes para a manutenção do Estado (aqui entendido em 
sentido amplo, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios).

 Em seguida, serão desenvolvidos os caracteres atinentes às receitas tributárias e seus 
aspectos teóricos e analíticos, para que se possa compreender como se dá o ingresso nos cofres 
públicos dos recursos financeiros decorrentes dos tributos, porquanto é desses recursos que 
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depende a sustentabilidade financeira das cidades sustentáveis.
 Ao final, passar-se-á ao estudo da moralidade tributária, ou seja, da ética do Estado e dos 

contribuintes, que deve estar presente nas decisões destes e dos três poderes para que se possa 
garantir financeiramente o desenvolvimento sustentável.

 Com isso, espera-se poder contribuir para que as cidades possam garantir, sob o prisma 
financeiro, a sustentabilidade nesse campo, o que permitirá o planejamento e a implementação 
de forma eficiente e eficaz das demais ações de sustentabilidade. 

2. A MORALIDADE TRIBUTÁRIA COM MEIO DE SUSTENTABILIDADE DAS 
CIDADES

Inicialmente, cabe ser destacado que a justiça fiscal é um conceito que pode ter diversos 
significados. Um deles corresponde ao sentido de justiça tributária, que está ligado ao modo 
quantitativo de como é feita a distribuição dos encargos tributários entre as diversas categorias 
de contribuintes. Quando um serviço é prestado pelo Estado, há uma transferência de riqueza, 
pois o valor daquela prestação foi retirado da esfera patrimonial de outros indivíduos. De tal 
fato, exsurge a necessidade de se levar em consideração também a despesa pública, ou seja, 
como será gasto o dinheiro arrecadado, com a necessidade de observância dos ditames da justi-
ça fiscal (SALDANHA SANCHES, 2016, s.p.).

A justiça fiscal é um valor supremo de um Estado de Direito que depende dos impostos 
para sua manutenção, e também é um “valor supremo da comunidade de contribuintes” (TIPKE; 
YAMASHITA, 2002, p. 18).

Mais do que isso, devem ser analisadas as duas condições básicas para a justa distribui-
ção dos encargos tributários. A primeira é a de que as condições de reparto devem estar devi-
damente previstas em lei, em conformidade com a capacidade contributiva dos contribuintes. 
A segunda se apresenta como condição de efetividade, isto é, consiste em verificar se o órgão 
tem poderes para a aplicação da lei (SALDANHA SANCHES, 2016, s. p.). Moschetti (2013, 
p. 435) salienta que a capacidade contributiva é um pré-requisito, um critério de mensuração 
e o limite máximo da tributação. Conforme Costa (2012, p. 56-57), a capacidade contributiva 
permite a personalização dos tributos, através da máxima consideração da condição pessoal do 
contribuinte. 

Como consequência da observância do princípio da capacidade contributiva, há a neces-
sidade de preservação do mínimo vital. Isso representa tecnicamente uma isenção, em função 
da ausência de capacidade contributiva. Afinal, somente se pode cogitar a capacidade contribu-
tiva quando houver alguma riqueza acima do mínimo vital (COSTA, 2012, p. 113).

Não obstante a proteção do mínimo existencial, existe ainda a proibição de que os tri-
butos tenham o efeito de um confisco. Difini (2007, p. 20 e 261) salienta que o tributo não é 
uma medida punitiva, pois não corresponde a uma sanção, mas também não pode ter o mesmo 
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efeito de um confisco, ou seja, não está autorizado a absorver parte substancial da renda ou da 
propriedade do contribuinte.

Essas receitas se encontram dentro de um sistema tributário, o qual busca a otimização da 
oferta de bens e serviços na economia, com cautela na boa distribuição do consumo, da renda e 
da propriedade, além do bem-estar. Dentre isso, encontra-se a função de financiar bens e servi-
ços públicos (LAGEMANN, 2016, p. 21-22).

Partindo-se da condição de membros de uma comunidade, o respeito à dignidade humana 
e aos direitos humanos assume uma relevância que engloba o respeito às necessidades biológi-
cas, cognitivas e sociais. Nestas estão incluídos o ambiente saudável, alimentos seguros, o aces-
so à educação e ao conhecimento, a liberdade de opinião, a preservação da vida, a liberdade, 
a segurança, a integridade cultural e a autodeterminação, por exemplo. Para que isso possa ser 
respeitado e para que haja sustentabilidade – inclusive social –, deve-se mudar uma percepção, 
qual seja, a de que a sustentabilidade não é uma propriedade individual, mas sim uma proprie-
dade que envolve toda a comunidade (CAPRA, 2005, p. 224).

Partindo-se da constatação de que o Estado necessita de recursos para sua manutenção e 
para a realização de suas tarefas, deve haver meios de prover seus gastos, ou seja, deve-se obter 
receita pública. A receita pública pode ser gerada pelo próprio Estado, quando advém de preços 
públicos ou da remuneração decorrente do emprego do patrimônio estatal; são as denominadas 
receitas originárias do Estado. Porém, não existe somente essa modalidade; há também as recei-
tas derivadas, as quais são decorrentes da transferência para o Estado de riquezas geradas pelos 
particulares (SCHOUERI, 2018, p. 129).

Por sua vez, a classificação dos tributos pode se dar, em primeiro plano, entre tributos 
vinculados e não vinculados. Os tributos vinculados são os impostos diretos sobre as rendas, os 
ganhos e o patrimônio; já os tributos indiretos são os incidentes sobre o consumo e os serviços. 
Tanto os diretos quanto os indiretos podem ser gerais, restituíveis (como os empréstimos com-
pulsórios) e especiais ou finalísticos (como as contribuições não sinalagmáticas para a segurida-
de social, corporativas e interventivas). Por seu turno, os tributos vinculados podem ser as taxas 
e as contribuições. As taxas são as de serviço e as de polícia, enquanto as contribuições podem 
ser de melhoria ou previdenciárias (sinalagmáticas), segundo Coêlho (2006, p. 446).

De acordo com o Código Tributário Nacional, em seu art. 3º18, o tributo possui algumas 
características, dentre as quais a de ser uma prestação pecuniária compulsória, o que significa 
que é obrigatório o seu cumprimento, mesmo que o indivíduo seja contrário ao seu pagamento. 
Ademais, é preciso que a prestação se dê em moeda ou que possa ser apurado o seu valor mo-
netário. Outro aspecto é que o tributo não constitui uma sanção de um ato ilícito, devendo ser 
instituído em lei, o que afasta as obrigações convencionais. A atividade administrativa deve ser 
plenamente vinculada (CARVALHO, 2018, p. 53-59).

18 Art. 3º 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).
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No Brasil, conforme a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa 
a despesa da União para o exercício financeiro de 2019, as previsões de receitas estão elencadas 
na Tabela 1 (Anexo I - Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Categoria 
Econômica e Origem), ao final do texto. 

Com base nos dados da Tabela 1, pode-se contatar que, do total de receitas previstas pela 
União em 2019, 50,84% são equivalentes a receitas correntes; destas, 31,54% são provenientes 
de impostos, taxas e contribuições de melhoria, e 53,55% são decorrentes de contribuições. 
Assim, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições correspondem a 
43,27% de toda a previsão de receitas para a União no ano de 2019. O percentual ainda pode 
ser maior, caso se desconsidere o refinanciamento da dívida pública. Caso se retire essa receita 
do comparativo, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições passam 
a corresponder a 56,38% das receitas totais. 

No entanto, há que se compreender que as receitas tributárias derivam do poder tributário. 
Este é caracterizado como um poder de criar impostos, sendo decorrente da Constituição; por 
isso, deve ser exercido dentro das delimitações expostas pela Carta Magna. De certa forma, 
como consequência da primeira característica, considera-se o poder tributário indisponível, ou 
seja, sua titularidade não pode ser alienada ou transferida; nem mesmo pode ser delegada, ainda 
que de modo temporário. Ademais, o poder tributário tem caráter permanente, ou seja, é im-
prescritível e incaducável. Outrossim, o poder tributário tem natureza limitada. Em suma, é um 
poder soberano, imprescindível, originário e legal (NABAIS, 2004, p. 301-305).

Tema conexo e logicamente decorrente da receita é a repartição das receitas tributárias. 
Isso se dá em função de uma pessoa política participar do produto da arrecadação dos tributos 
de outra. Dessa repartição, nasce uma relação que já não é mais tributária, e sim uma relação de 
direito público. Essa participação no produto da arrecadação não representa uma assunção do 
direito de tributar, ou seja, tendo sido criado o imposto pela pessoa política competente, o seu 
produto será partilhado (CARRAZZA, 2002, p. 581-582).

O tema da moralidade, em geral, é um dos princípios da administração pública (TORRES, 
2005, p. 15). Em especial quanto à administração tributária, compreende o agir dos agentes 
fiscais compatível com as normas éticas, em relação à pressão exercida sobre os contribuintes, 
à resistência à recepção de julgados, à inconstitucionalidade útil, às desigualdades de respostas 
às consultas fiscais, à demora na restituição de tributos e à equidade na correção monetária 
(TORRES, 2005, p. 21). Além disso, as autoridades financeiras têm o dever de arrecadar e 
fixar os tributos de modo uniforme, conforme as determinações legais (TIPKE, 2012, p. 70) e o 
objetivo de realizar o máximo das pretensões fiscais com os recursos existentes (TIPKE, 2012, 
p. 83).

Outro aspecto da moralidade tributária é a moralidade do contribuinte, a qual está rela-
cionada às atitudes deste em face dos tributos. As atitudes mentais dos contribuintes vão desde 
aquele que pensa sob o aspecto de sua própria vantagem econômica, não percebendo nenhum 
dever moral de pagar tributos, sendo totalmente individualista – o chamado homo economicus 
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– até o barganhista, aquele que sabe que depende do Poder Público, mas pensa que este é um 
esbanjador e, por isso, a sua tributação deve ser mínima. Outra atitude mental dos contribuintes, 
dentre outras, é a daquele que é sensível à justiça, defendendo tributos mais baixos e o fim de 
favorecimentos fiscais, bem como uma tributação baseada na justiça tributária (TIPKE, 2012, 
p. 103-111).

O cumprimento efetivo das obrigações tributárias é uma garantia para os próprios con-
tribuintes, porquanto é um pré-requisito fático para que ocorra a distribuição dos encargos. 
Outro aspecto que merece atenção é a questão dos benefícios fiscais, tratados como se fossem 
sempre favorecer os contribuintes, o que, no entanto, deve ser ponderado; afinal, quando há a 
desoneração de alguns, há o aumento da oneração dos demais: “a distribuição da carga fiscal é 
um jogo de soma zero”. Assim, a tributação menor de uns gera a tributação maior dos demais, 
afastando-se o equilíbrio do sistema fiscal (SALDANHA SANCHES, 2016, s. p.). 

Dentre os comportamentos dos contribuintes que aumentam os custos de cumprimento 
e a complexidade da lei fiscal, estão a fraude fiscal e o planejamento fiscal abusivo. Essas são 
condutas não cooperativas dos contribuintes, em que cada um deles procura maximizar o seu 
próprio ganho, aumentando o custo coletivo. Não obstante isso, a situação se agrava quando a 
própria sociedade tem um comportamento complacente com o descumprimento das obrigações 
fiscais (SALDANHA SANCHES, 2016, s. p.).

Outra possibilidade de análise da moralidade tributária está relacionada à moralidade do 
legislador, em que a busca pela justiça tributária se alcança por meio da tributação com base na 
igualdade e nos direitos e princípios constitucionais (TIPKE, 2012, p. 15-17), em especial no 
princípio da capacidade contributiva, fundamental para todos os impostos com fins fiscais, pois 
garante que aqueles que estão nas mesmas condições econômicas sejam tributados do mesmo 
modo (TIPKE, 2012, p. 20-21). Seu conteúdo não é de caráter econômico; trata-se de uma ques-
tão mais profunda, de uma necessidade à luz das escolhas de valor da Constituição, que requer 
interpretação lógica e sistêmica (MOSCHETTI, 2013, p. 439). 

Saldanha Sanches (2016, s. p.) cuida em especial da tributação e da justiça tributária, bem 
como das questões de maior eficiência energética. Sobre isso, entende que as alternativas devem ser 
avaliadas em relação aos aspectos técnicos e constitucionais, porquanto “a justificação econômica, 
técnica e jurídica de um tributo é a garantia de sua sobrevivência”. Muitas vezes, os obstáculos a 
determinadas taxações de acesso a cidades, à revisão de tarifas de saneamento, à diferenciação na 
tributação de construções ecologicamente eficientes e à instituição de taxas sobre determinados tipos 
de resíduos ou estabelecimentos que produzam resíduos em maior escala, por exemplo, encontram 
dificuldades para obter consensos sociais, pois afetam o modo como os cidadãos estão acostumados 
a viver, o que pode acabar prejudicando a justiça fiscal em razão de interesses de determinados gru-
pos que têm mais influência ou de interesses econômicos. 

Diante disso, pode-se deduzir que um imposto é sustentável quando respeita a capaci-
dade contributiva e, além disso, quando a comunidade o percebe como necessário e legítimo, 
ainda que seja elevado. Para que isso seja possível, cabe ao Estado a adoção de uma postura 
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ética tanto em relação aos contribuintes quanto em relação à utilização dos recursos advindos 
da tributação, o que legitima a conduta dos poderes públicos, bem como serve de exemplo de 
conduta para os contribuintes (MACEI; OLIVEIRA, 2018, p. 524).

Há que se advertir que a concretização do princípio da capacidade contributiva requer, 
além da consideração da progressividade dos tributos, a busca da proteção dos direitos funda-
mentais por meio de políticas extrafiscais, como um especial tratamento ao meio ambiente, à 
criança, à família e aos idosos. Para isso, por exemplo, podem ser utilizados mecanismos legais 
que permitam a dedução de valores que foram utilizados para a sobrevivência digna, como para 
educação, saúde e moradia (BUFFON, 2009, p. 193). Ao Estado é dada a atribuição de realizar 
o bem-estar coletivo, com os maiores níveis possíveis; assim, a vida coletiva deve ser organi-
zada de modo que haja um ambiente propício à valorização integral e integrada do bem-estar: 
no campo fiscal, a concretização disso requer uma estruturação que atenda às necessidades da 
pessoa humana, e não a mera lógica específica dos “impulsos das instituições e poderes públi-
cos” (GUIMARÃES; CATARINO, 2018, p. 37-38).

Dentro das faces da cidadania fiscal, há uma que trata da relação entre os próprios contri-
buintes: os integrantes de uma sociedade têm o direito de que os demais contribuam para essa 
coletividade, logo, há o dever fundamental – inclusive para com os demais membros da socie-
dade – de pagar tributos (BUFFON, 2009, p. 103).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
A sustentabilidade das cidades representa uma visão para o futuro, um planejamento de 

ações que permitam um modo mais sustentável, duradouro e saudável – tanto para as pessoas 
como para o ambiente – de vida. Diante disso e dos imensos desafios que são gerados, a questão 
mais tormentosa é: como obter recursos para a implementação de iniciativas que permitam a 
sustentabilidade das cidades?

Nessa senda, faz-se necessária a análise das atitudes – tanto do Estado quanto dos contri-
buintes – em relação aos recursos provenientes dos tributos, para que seja possível o financia-
mento sustentável das cidades tendo em vista um futuro mais saudável, bem como a garantia da 
saúde financeira do Estado e da dignidade dos contribuintes.

Para isso, deve haver um agir ético – a moralidade – tanto do Estado, ao fixar e cobrar os 
tributos, quanto do, contribuinte ao pagá-los. O desafio não é simples, mas é fundamental.

Assim, é possível concluir que a justiça é um imperativo do Estado de Direito, havendo 
a obrigatoriedade de que os tributos sejam justos. Ressalte-se que isso não é uma escolha, mas 
uma obrigação do Poder Público. Para que se chegue à justiça tributária ou, de modo mais am-
plo, à justiça fiscal, o critério a ser adotado é o da capacidade contributiva, que perpassa pelo 
princípio da igualdade. Isso significa que todos os que estão em iguais condições devem ser 
tributados de igual forma, o que, por sua vez, gera um comando negativo: os que não se encon-
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tram em iguais condições devem ser tributados de modo distinto. Assim, passa-se a considerar 
a condição pessoal para se dosar a tributação. No entanto, quando a tributação afetar o mínimo 
existencial ou atuar de modo a aniquilar a fonte do tributo, deverá ser afastada.

Outra mudança – a qual garante que todos os membros da comunidade façam a sua parte 
– é a de que a sustentabilidade não é uma incumbência de somente um ou alguns indivíduos, 
mas de toda a comunidade.

As receitas públicas são o meio de que dispõem os governos para angariar recursos para 
sua manutenção e o pagamento das despesas estatais. As receitas podem ser oriundas da ativi-
dade tributária ou não. Tomando-se como exemplo a União, a maior parte dos recursos advém 
dos tributos. Essa obrigação de transferência de riquezas dos particulares para o Estado decorre 
do poder tributário, o qual é soberano, imprescindível, originário e legal.

Em relação à Administração Pública, não se pode olvidar que a moralidade é um impera-
tivo. Quanto à tributação, isso não é diferente: ela exige um agir em conformidade com os valo-
res e princípios constitucionais, desde a elaboração das leis até a atividade da Fazenda Pública. 
Outrossim, a moralidade tributária requer um comportamento ético também dos contribuintes. 

Diante do exposto, conclui-se que, para que possa haver a sustentabilidade tributária das 
cidades, há que se respeitarem os ditames da justiça fiscal, de modo que se garanta a possibili-
dade de manutenção das receitas públicas por meio de um comportamento ético tanto do Estado 
quanto dos contribuintes, desde a arrecadação até a aplicação dos recursos.
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TABELA 1
Anexo I - Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Categoria Econômica e 

Origem

1-RECEITAS CORRENTES R$ 1.658.610.787.122,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 523.163.417.680,00

Contribuições R$ 888.236.560.188,00
Receita Patrimonial R$ 120.475.694.822,00
Receita Agropecuária R$ 19.784.580,00
Receita Industrial R$ 1.614.444.911,00
Receita de Serviços R$ 54.354.350.772,00
Transferências Correntes R$ 847.022.011,00
Outras Receitas Correntes* R$ 69.899.512.158,00
2- RECEITAS DE CAPITAL R$ 844.925.523.375,00
Operações de Crédito* R$ 665.356.758.119,00
Alienação de Bens R$ 1.548.814.470,00
Amortização de Empréstimos R$ 45.076.727.481,00
Transferências de Capital R$ 58.741.380,00
Outras Receitas de Capital R$ 132.884.481.925,00
SUBTOTAL (1 + 2)  R$ 2.503.536.310.497,00
3-REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FE-
DERAL R$ 758.672.993.326,00

TOTAL R$ 3.262.209.303.823,00
(*) Exclusive Refinanciamento da Dívida Pública Federal
FONTE: BRASIL, 2019.
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O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E A GOVERNANÇA LOCAL SUSTENTÁ-
VEL COMO RESISTÊNCIA A INSTAURAÇÃO DA PÓS-DEMOCRACIA NO BRASIL

Laura Vaz Bitencourt19

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Parte-se do pressuposto que o conceito de governança está relacionado com um padrão 
que emerge de um determinado sistema político-social como resultado das intervenções de 
todos os atores sociais envolvidos e interessados neste sistema organizacional e que governar, 
de forma simplista, deve ser visto como um processo de coordenação e gerenciamento dos inte-
resses sociais em que se criam possibilidades e limites para os atores e o próprio sistema social 
se auto-regularem. 

Em contrapartida, considerando que se entende por Estado Democrático de Direito, aque-
le Estado em que se tem o compromisso de realizar/concretizar os direitos fundamentais, tendo 
como principal característica a existência de limites legais ao exercício do poder, sendo sinôni-
mo de Estado Constitucional, onde o poder público está rigidamente limitado e vinculado à lei 
adequada a normatividade constitucional, ressalta-se que diante do contexto político e social 
atual no Brasil, um conceito recente vem ganhando força nos debates acadêmicos/filosóficos/
jurídicos do país, qual seja, o conceito de Pós-democracia e/ou Estado Pós-democrático. 

Rubens Casara foi o autor responsável por trazer à baila o conceito de Estado Pós-demo-
crático para o Brasil especialmente entre os anos de 2016/2017, fazendo-se referência ao termo 
pós-democracia à Jacques Ranciéri ainda nos anos 1990 e com reforço de sua utilização por 
Colin Crusch a partir do ano de 2000. Apenas em uma perspectiva introdutória, tendo em vista 
o aprofundamento futuro que será feito no decorrer deste ensaio, ressalta-se que o conceito de 
Pós-democracia vem agregando vários significados para além de sua ideia inicial, sendo, neste 
contexto atual brasileiro, enquadrado quando da análise do esvaziamento da própria democra-
cia e as contradições ferrenhas de sua convivência com o neoliberalismo. 

Assim, por Estado Pós-Democrático, se compreende como sendo um modelo de Estado, 
ou melhor, um modelo de organização político-social em que se verifica uma aproximação do 
poder econômico e do poder político resultando em um regime em que a democracia não deixa 
de existir, mas perde seu conteúdo e consistência em razão da participação popular ser asfixiada 
no processo de tomada das decisões políticas. É aqui que reside o objetivo central da presente 
pesquisa eis que não há como se falar em democracia, governo do povo, governança local, 
sistema político-social, gerenciamento de atores sociais, sem que se compreenda como este 

19 Mestranda em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, com linha de pesquisa em Políticas Pú-
blicas de Inclusão Social, vinculada ao Grupo de Estudos Controle Administrativo e Social de Políticas Públicas, 
coordenado pelo Prof. Dr. Janriê Rodrigues Reck e Profa. Dra. Caroline Muller Bitencourt. Graduada em Direito 
pela mesma universidade. Contato: laura.vazbitencourt@hotmail.com
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“povo” se comporta frente a esta pulsante nova razão de mundo. 
A presente pesquisa se desenvolve a partir do seguinte questionamento: é possível que 

a governança local consubstanciada no princípio da subsidiariedade atue como uma estratégia 
de resistência frente à instauração da Pós-democracia no Brasil? Visando responder a questão 
proposta dividiu-se a investigação em dois momentos principais: a caracterização da Pós-de-
mocracia no Brasil e a reflexão acerca do princípio da subsidiariedade aplicado a governança 
local como forma de resistência ao avanço e solidificação do Estado Pós-democrático. 

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. A PÓS-DEMOCRACIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

A ordem política instaurada no contexto histórico do Brasil a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988 segue os ditames de um Estado Democrático de Direito, sendo 
este fruto de um processo histórico e evolutivo que perpassou por inúmeras transformações eco-
nômicas, sociais, culturais no decorrer da própria evolução da sociedade até desembocar neste 
conceito de organização social e política que hoje impera. Ou, pelo menos, deveria imperar.

Não é novidade que entre os anos de 1974 e 1988 o país passou por uma transição política 
substancial da ditadura militar para a democracia, sendo o ponto alto desta transição, a promul-
gação da Magna Carta de 1988. A transição democrática brasileira foi moldada por dois vetores 
opostos: de um lado, “demandas de massa por liberdades políticas e igualdade econômica e, 
por outro, pressões das elites para a renovação das estruturas de desigualdade e dominação 
social” (SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p. 94), motivos pelos quais criou-se uma democracia 
frágil e pouco profunda, num processo de implementação tardio do Estado de bem-estar social 
que, logo adiante, chocou-se com o neoliberalismo intrínseco em todas as relações políticas e 
econômicas mundiais, transformando o Estado de bem-estar social brasileiro em um “Estado 
mínimo” neoliberal, na década de 1990.

Hachem (2013, p. 135) afirma, nesta esteira de raciocínio, que “essa proposta de transfor-
mação do Estado brasileiro, levada a efeito no final da década de 1990, propunha uma Admi-
nistração Pública gerencial”, ou seja, apostando em uma redução das funções estatais, “relegan-
do-se à iniciativa privada a incumbência de desenvolver atividades de cunho social”. Após um 
recorte temporal grande submetidos a um regime militar, é evidente que a nova ordem pulsava 
por liberdade, incumbindo, assim, ao Estado, proporcionar o “mínimo necessário para possibi-
litar o exercício das liberdades, a partir do qual os cidadãos deveriam utilizar suas capacidades 
individuais para alcançar seus objetivos”. (HACHEM, 2013, p. 135).

Justamente por este motivo, segundo Streck (2018, p. 155), foi somente a partir do quinto 
e sexto aniversário da Constituição que se intensificou o debate acerca do verdadeiro papel da 
Constituição e assim, houve a busca pela efetivação de uma das principais demandas do movi-
mento democrático, qual seja, “a criação de um Estado de bem-estar universal e distributivo” 
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(SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p. 82).
Vieira (2018, p. 23) afirma que a Constituição Federal de 1988 “resultou do mais amplo 

e democrático pacto firmado entre os múltiplos setores da sociedade brasileira ao longo de sua 
história”, que em reação a um regime autoritário, buscaram assegurar “uma generosa carta de 
direitos e fragmentar o exercício do poder, criando um sistema político de caráter altamente 
consensual”, mas que em virtude de estarem os constituintes imersos numa cultura política 
corporativista e patrimonialista, não deixaram de incluir no texto da Constituição “privilégios, 
interesses de grupos e setores econômicos, assim como prerrogativas institucionais e corporati-
vas”, resultando em uma “Constituição ambiciosa, ibíqua e detalhista” (VIEIRA, 2018, p. 24).

É neste contexto de ambigüidade de ideologias que a democracia é implementada 
e passa a buscar a sua solidificação. Exatamente nesta tentativa de sobrevivência a este 
“cabo de forças” que, seguindo os ensinamentos de Castells (2018, p. 11), faz-se referência à 
democracia como algo ainda não alcançado na maior parte do planeta acreditando-se que 
a cidadania até então verificável no cenário brasileiro é uma cidadania não amadurecida, 
nos mesmos termos parafraseados no trabalho de Bitencourt e Pase (2015, p. 301), quanto 
à democracia brasileira, que trabalham com a ideia de democracia “não-amadurecida”, relacio-
nando a mesma com a não admissão do exercício da cidadania reduzida a um eleitorado tempo-
rário, surgimento de políticos profissionais, sentimento de Estado paternalista e assistencialista, 
entre outros elementos.

Em paralelo com esta democracia e cidadania não amadurecida – eis que ambos os con-
ceitos se entrelaçam num casamento teórico perfeito-, encontramos uma realidade que pugna e 
parece se esforçar para sufocar todo e qualquer ato que faça valer o ideal instituído a partir da 
Constituição de 1988.

Vargas (2018) afirma que o espírito da Constituição de 1988 está se degradando, - “como 
cupim em madeira, a superfície da democracia continua reluzente por fora, mas seu interior foi 
erodido” -, sublinhando alguns sinais que evidenciam este processo. “O primeiro sinal foi a luta 
carnal entre os três Poderes, com a destituição de presidentes de dois deles, uma por impeach-
ment, o outro por prisão.” Frisando o segundo sinal como “a ascensão dos radicalismos de lado 
a lado, com propostas freqüentes para se elaborar uma nova Constituição”, apresentando como 
terceiro “a forma como o Judiciário se estapeia a portas abertas” (VARGAS, 2018).

Essa nova razão do mundo, segundo Dargot e Laval (2016, p. 20) é produzida através de 
um processo de “desdemocratização”, que consiste, justamente, “em esvaziar a democracia de 
sua substância sem a extinguir formalmente”. Indo além, os autores (DARGOT; LAVAL, 2016, 
p. 20) crêem que há “uma guerra sendo travada pelos grupos oligárquicos, na qual se misturam 
de forma específica, a cada ocasião, os interesses da alta administração, dos oligopólios pri-
vados, dos economistas e das mídias (...)”, todos na busca por um processo de transformação 
profunda da própria sociedade, “impondo-lhe a fórceps a lei tão pouco natural da concorrência 
e o modelo da empresa”. Para que haja essa transformação, “é preciso enfraquecer as institui-
ções e os direitos que o movimento operário conseguiu implantar a partir do fim do século XIX” 
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(DARGOT; LAVAL, 2016, p. 21).
Nesse processo de esvaziamento e enfraquecimento da democracia, Bitencourt e Reck 

(artigo não publicado) trabalham com a ideia de que a própria ciência em geral se vê preju-
dicada pelo “contexto social e cultura de difusão da pós-verdade” verificado na atualidade, 
entendendo que a verdade agora é a pós-verdade, onde “Os cientistas são enfrentados, os inte-
lectuais diminuídos. A era da pós-verdade é uma era não de obscurantismo total, muito embora 
este esteja presente, mas de uma mistura de superstição com egocentrismo elevado ao máximo, 
combinado com a liquidez típica destes tempos” (BITENCOURT; RECK).

A principal característica da pós-verdade é que ela requer uma recusa do outro ou ao 
menos uma cultura da indiferença que, quando se vê ameaçada, reage com ódio ou 
violência. É cada vez mais difícil escutar o outro, assumir a sua perspectiva, refletir, 
reposicionar-se e fazer convergir diferenças. Isso se aplica tanto ao espaço público, 
com suas novas e inesperadas conformações digitais, quanto ao espaço privado das 
relações amorosas ou amistosas, passando pelas relações laborais e institucionaliza-
das (DUNKER, 2017, p. 28).

A era da pós-verdade, parece, inclusive, superar a própria Pós-Democracia, ou, ao 
menos, a fortificar, transformando-a num complexo caminho sem volta. Se Boaventura, citando 
Prigogine já no ano de 2006 (p. 325) afirmava “que as nossas sociedades atravessam um período 
de bifurcação”, onde uma situação de instabilidade sistêmica pode produzir, de modo caótico, 
transformações qualitativas, ou seja, “a turbulência das escalas destrói sequências e termos de 
comparação e, ao fazê-lo, reduz alternativas, e cria impotência ou promove passividade”, sendo 
que essa estabilidade das escalas parece estar reduzida ao mercado e ao consumo, o que se dirá 
em tempos obsoletos onde a nova razão de mundo supera tais reflexões.

Se no início do Século XXI a crença era de que haveria uma ruptura no processo de in-
clusão daqueles que tinham a expectativa de alcançar a cidadania almejada, o estado agora é de 
desesperança, desalento. “O cidadão médio percebe que o fracasso é certo; que não há razões 
para se mover” (BITENCOURT; RECK) e justamente por se criar em um ambiente de comple-
ta desigualdade de posições e condições, não só econômicas, mas de educação, saúde, enfim, 
vetores responsáveis pela formação do indivíduo social, o cidadão da contemporaneidade se 
submete ao jogo pós-democrático de forma simples e inconscientemente, consciente, eis que 
eivado dos vícios de um sistema calcado em pós-verdades que lhe cegam os olhos.

Sader; Gentili (2012, p. 71) referem que desde o nascimento da teoria política existe uma 
certeza: “a democracia não convive com situações extremas”, compreendendo-se por situações 
extremas aquelas que dizem respeito “tanto a generalização da pobreza como sua necessária 
contrapartida, o fortalecimento da plutocracia”, sendo ambas as situações incompatíveis com 
o funcionamento da democracia, eis que “quando os pobres se transformam em indigentes e 
os ricos em magnatas, sucumbem a liberdade e a democracia, e a própria condição de cidadão 
– verdadeiro fundamento sobre o qual se apóia a democracia – se deteriora irreparavelmente”. 
Para os autores (SADER; GENTILI, 2012, p. 71), é nessas condições que “a democracia se 
converte em um ritmo farsesco e se esvazia de todo conteúdo”. 
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E é neste contexto de esvaziamento da própria democracia que o conceito de Estado Pós-
-Democrático se consolida no Brasil a partir da obra de Rubens Casara (2017, p. 9), autor que 
introduziu os estudos referentes à Pós-Democracia no país, justamente numa tentativa de com-
preensão do fenômeno que perfaz o atual cenário político e social, iniciando a sua obra através 
do seguinte questionamento: vivemos um momento de crise do Estado Democrático de Direito? 
A partir de então o autor (CASARA, 2017, p. 9) conceitua o que seria crise, conceito este que 
vem da medicina em um contexto onde em determinado momento o doente ou melhorava ou 
morria. Assim, sendo a crise um fenômeno passageiro em que se precisa alinhar as coisas para 
a vida ou o que quer que esteja em crise retorne ao seu percurso normal, o autor faz referência a 
crise como uma manobra política, pois se utiliza-se do termo para justificar atos injustificáveis e 
assim, se manter no poder. Finaliza a introdução de sua obra afirmando que “não é crise. O que 
chamam de “crise” é, na verdade, um modo de governar as pessoas” (CASARA, 2017, p. 16).

O que há de novo na atual quadra histórica, e que sinalizaria, desta forma, a superação do 
conceito de Estado Democrático de Direito, não é somente a violação dos limites ao exercício 
do poder, mas o desaparecimento de qualquer pretensão de fazer valer esses limites. Na “pós-
-democracia desaparecem, mais do que a fachada democrática do Estado, os valores democrá-
ticos”. (CASARA, 2017, p. 21)

Além de ser um Estado sem limites rígidos ao exercício do poder, verifica-se uma apro-
ximação do poder econômico e o poder político, que quase voltam a se identificar sem nenhum 
pudor. Assim, segundo Pierre Dardot e Christian Laval, citados por Casara (2017, p. 23/25), 
o que estaria nos levando à era pós-democrática é o próprio neoliberalismo, eis que o Estado 
pós-democrático é um Estado em que o governo se põe abertamente a serviço do mercado, da 
geração de lucro e dos interesses dos detentores do poder econômico, o que faz com que desa-
pareça a perspectiva de reduzir a desigualdade, enquanto a “liberdade” passa a ser entendida 
como a liberdade para ampliar as condições de acumulação do capital e geração de lucros. 
(CASARA, 2017, p. 29).

“Em resumo: com o desaparecimento de limites efetivos ao exercício do poder, em nome 
da lógica do mercado, instaura-se a pós-democracia”. O que caracteriza a pós-democracia, por-
tanto, não é que pessoas e valores sejam tratados como mercadorias, mas o fato de essa utiliza-
ção se dar explicitamente, de forma cínica, sem pudor e sem qualquer limite em um Estado que 
se afirma democrático. (CASARA, 2017, p. 38). “Na pós-democracia não existem obstáculos 
ao exercício do poder: os direitos e garantias fundamentais também são vistos como mercado-
rias que alguns consumidores estão autorizados a usar” (CASARA, 2017, p. 41).

Mais do que isso, o autor (CASARA, 2017, p. 50 e 52) cita Lacan que ao analisar o pro-
cesso capitalista afirma que o escravo no Estado Pós-Democrático, foi substituído por pessoas 
reduzidas a produtos, consumíveis e descartáveis, eis que a identificação entre o poder político 
e o poder econômico fez do mercado e dos detentores do poder econômico, os principais bene-
ficiários das próprias ações políticas, concluindo que o funcionamento do Estado impregnado 
de razão neoliberal, não pode ser democrático. E é justamente neste sentido, como efeito do 
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neoliberalismo que o Estado Pós-Democrático se caracteriza pela ausência de limites do exercí-
cio do poder, eis que se confunde o próprio poder político com o econômico e o funcionamento 
de toda estrutura estatal se volta em relação à satisfação destes interesses do mercado e dos 
detentores do poder.

 Santos (1998, p. 10) refere que “a grande crise econômica em que vivemos conduziu a 
certos retrocessos em matéria de conquistas sociais e políticas”, afirmando que o neoliberalis-
mo teve papel importante neste sentido, eis que ao mesmo tempo que prega a não atuação do 
Estado na área produtiva, “atribui ao Estado capitalista uma grande cópia de poder sobre os in-
divíduos a título de restaurar a saúde econômica e, assim, preservar o futuro”. Reflete, por fim, 
o autor (SANTOS, 1998, p. 43) que “deixado ao quase exclusivo jogo do mercado, o espaço 
vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço 
sem cidadãos”.

3. O REFORÇO DA ESFERA LOCAL E O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

 Antes de adentrar-se ao tema proposto, importante ressaltar-se que o Brasil, apesar de 
organizar-se política e institucionalmente através de um sistema federado, “não adotou um mo-
delo de estado federal mediante acordo de vontades de seus Estados com vistas à constituição 
de uma federação, renunciando suas respectivas soberanias”. Ao contrário disto e justamente 
por este motivo o modelo de organização do país acaba manifestando-se como uma espécie sui 
generis de federalismo, onde tem-se um “Estado centralizado, dividido em regiões e, por meio 
de processo articulado pelo poder central, transformou-se em uma federação, ou seja, o pacto 
federativo foi decorrência de uma decisão unívoca não sendo efetivamente construído por suas 
bases territoriais” (HERMANY; GIACOBBO, 2017, p. 41).

 Tal formação impacta diretamente no desenvolvimento do federalismo vigente no país 
que, apesar de audacioso ao considerar o Município como um ente federado a partir da Consti-
tuição Federal de 1988, se apresenta como um verdadeiro desafio na “busca pela consolidação 
efetiva de um federalismo que respeita o nível local de autonomia” (HERMANY; GIACOBBO, 
2017, p. 41).

 Assim, o cerne do presente ensaio é justamente trazer elementos que demonstrem a 
importância do reforço da governança local, especialmente calcado no princípio da subsidiarie-
dade, como uma alternativa possível e viável para o enfrentamento da consolidação da Pós-de-
mocracia no Brasil. 

 Isso porque, o conceito de governança local no Brasil, trabalha principalmente com 
aspectos voltados à inclusão social e a democratização, sendo também denominada como go-
vernança democrática em que se vislumbra a preocupação “com a interrelação entre governo, 
agentes de mercado e atores sociais, em processo de promoção e coordenação de ações de in-
clusão social e consolidação e ampliação de participação do cidadão nos processos decisórios 
relacionados à políticas públicas e sociedade” (CKAGNAZAROFF, 2009, p. 26).
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 Neste sentido, ao confrontar-se referido conceito com a realidade fática em que se en-
contra o país, percebe-se que um – a governança local – tenta justamente promover e organi-
zar a estrutura social através da coordenação dos três elementos formadores do Estado, quais 
sejam, governo, mercado e sociedade. Em contrapartida, na pós-democracia se identifica um 
verdadeiro descompasso entre os elementos supramencionados com uma evidente sobreposição 
de um deles – o mercado – sobre os demais, o que, conforme já mencionado acaba por implicar 
numa desordem social, política, administrativa que enfraquece a própria estrutura do Estado 
Democrático de Direito.

 É justamente neste ponto que se impulsiona a importância do poder local como alterna-
tiva de resistência à instauração da Pós-democracia no Brasil, ou até mesmo como medida de 
retomada da estrutura democrática instituída a partir da Constituição Federal de 1988, eis que 
romper com o mito criado nos últimos trinta anos, com o neoliberalismo, “de que o Modelo 
Social Europeu não poderia ser exportado e de que, pelo contrário, só o modelo liberal norte-
-americano era potencialmente universal” (BOAVENTURA, 2014, p. 20), “exige uma qualifi-
cação do poder local, a fim de evitar a repetição, apenas em escala menor, das deficiências na 
apropriação do espaço público pela sociedade, o que se verificou – infelizmente – na história 
nacional brasileira” (HERMANY; GIACOBBO, 2017, p. 51).

Dowbor, em sua obra “O que é poder local” (2016, p. 13) evidencia a perspectiva aqui 
adotada afirmando que o “espaço local” no Brasil “é o município, unidade básica de organiza-
ção social”, referindo também, que:

Em resposta aos absurdos crescentes que encontramos na favela, no latifúndio e na 
fumaça das cidades congestionadas surge, com grande força, nas últimas décadas, 
uma tendência das pessoas se organizarem para tomar em mãos, senão os destinos da 
nação, pelo menos o destino do espaço que as cerca (DOWBOR, 2016, p. 13).

 Passando-se a governança local propriamente dita, Ckagnazaroff (2009, p. 37) afirma 
que a noção de governança é vislumbrada com salutar importância para a análise dos “pro-
cessos de formação de arranjos institucionais de relacionamento entre governo e sociedade 
voltados para lidar com as mudanças sociais e econômicas”, ou seja, “é a necessidade de coor-
denação entre governo, mercado e sociedade, mas que simultaneamente garantam a efetivação 
da democratização dos processos decisórios de governo”. 

O autor afirma, ainda, que o conceito contemporâneo de governança não está limitado 
somente à condução estatal, sendo, neste contexto, aplicado “também ao governo, regulação e 
condução da sociedade por meio de instituições e atores sociais” e justamente por este motivo, 
em virtude do enfoque dessa nova dimensão conceitual de governança é que a mesma pode ser 
verificada/aplicada no nível local do município, “no modo pelo qual o governo municipal exer-
ce o comando nos processos de governança existentes e como se dá o envolvimento de atores 
da sociedade civil e do setor privado nesse aspecto” (CKAGNAZAROFF, 2009, p. 30).

A autonomia municipal consagrada a partir da descentralização política, administrativa 
e financeira, “consubstanciada em princípios norteadores capazes de lhes fornecer bases legí-
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timas para se auto-organizar” é o que dá azo ao desenvolvimento e aprimoramento da gover-
nança local. (HERMANY; GIACOBBO, 2017, p. 50). Para Dowbor (2016, p. 20), “a dramática 
centralização do poder político e econômico que caracteriza a nossa forma de organização 
como sociedade leva, em última instância, a um divórcio profundo entre as nossas necessidades 
e o conteúdo do desenvolvimento econômico e social”. 

É neste mesmo sentido que Hermany e Giacobbo (2017, p. 53) trabalham com a ideia 
de “fomento da atuação democrática no plano local”, tendo em vista que, segundo referidos 
autores, mesmo que a União deva prestar auxílio na implementação das políticas públicas de 
âmbito nacional, “a iniciativa e a adequação das ações devem ser essencialmente fomentadas 
no espaço local”, através da criação de uma “cultura democrática na base das relações de poder, 
onde as decisões possam ser deliberadas participativamente nas instâncias locais, oportunizando 
uma gestão participativa e descentralizada”.

Nesta perspectiva de descentralização e autonomia municipal é que o princípio da 
subsidiariedade assume destaque tendo em vista que o mesmo “é capaz de permitir a articulação 
de um poder local que permita a concretização de um espaço institucional de competências 
com uma nova e qualificada relação entre as instituições estatais e a sociedade” (HERMANY; 
GIACOBBO, 2017, p. 53).

Quanto ao princípio da subsidiariedade, tem-se que o mesmo vincula-se diretamente à 
organização da sociedade, onde todo o ordenamento visa à proteção da autonomia da pessoa 
humana. Ademais, o principio de subsidiariedade aplica-se em numerosos domínios, seja no 
administrativo ou no econômico. Apesar de sugerir uma função de suplência, convêm ressaltar 
que compreende, também a limitação da intervenção de órgão ou coletividade superior, poden-
do ser interpretado ou utilizado como argumento para conter ou restringir a intervenção do 
Estado. Por fim, evidencia-se que o princípio da subsidiariedade não é totalmente cumprido 
quando o Estado propõe a dirigir toda a economia; estatização total da economia. (BARACHO, 
1996)

Para Martins (2003, p. 460) “a subsidiariedade é incompatível com a centralização, pois 
assenta na repartição de poderes entre entidades diversas, mas que concorrem para a realização 
dos mesmos objectivos só que a níveis diferentes”. Ainda segundo a autora, quanto mais ampla 
for a descentralização, ou seja, “quanto maior for o leque de atribuições e de poderes incluídos 
na esfera de competências do ente autônomo, maiores serão as possibilidades de aplicação do 
princípio da subsidiariedade”. 

Assim, segundo Hermany e Giacobbo (2017, p. 62), “subsidiariedade e descentralização 
são institutos naturalmente engendrados reciprocamente, pois, ao privilegiar as manifestações 
de poder das esferas menores, concretiza-se a figura da descentralização como pressuposto in-
dissociável da subsidiariedade”. Baracho (1996, p. 51) bem conclui ao afirmar que “consideran-
do o Município como uma forma da democracia local, convém destacar que uma das aplicações 
práticas e prioritárias do princípio de subsidiariedade tem como finalidade afiançar e fortalecer 
o regime municipal”.
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En síntesis, para resolver los complejos problemas actuales no basta con regular el 
mercado y modernizar el Estado mejorando su gestión técnica y administrativa, se 
requiere de una óptima gobernanza donde los actores institucionales públicos y priva-
dos, junto con la sociedad civil y los ciudadanos, colaboren regularmente entre ellos 
aunando voluntades, capacidades y recursos para la construcción cotidiana del futuro 
común. Sólo de este modo, parece posible detener el creciente deterioro ambiental, 
reducir las desigualdades sociales y territoriales y generar una cultura democrática 
responsable que permita mejor convivencia y armonía entre los diversos territorios, 
estados y naciones. (ROSALES, 2017, p. 39).

Desse modo, a partir da citação supramencionada de Rosales e diante da necessidade de 
reflexão acerca da complexa sociedade que se apresenta no atual contexto social e político bra-
sileiro, “se pode defluir que a subsidiariedade proporciona elementos para o empoderamento e 
a soberania do indivíduo, de maneira que aproxima o diálogo e as decisões do cidadão, fomenta 
sua participação política e propicia o estabelecimento de diálogos pluralistas” (HERMANY; 
GIACOBBO, 2017, p. 60). 

“A democratização das decisões públicas, baseada na igualdade entre cidadãos, corrobo-
ra e potencializa o controle social da gestão pública, criando um ambiente mais difícil de ser 
contaminado pelas pretensões oligárquicas regionais”, transformando-se em uma verdadeira 
alternativa de resistência à concretização da Pós-democracia do Brasil, eis que ao esbarrar com 
um poder local forte e bem equilibrado, a instauração de qualquer estratégia antidemocrática 
muito provavelmente não irá se consolidar. (HERMANY; GIACOBBO, 2017, p. 64).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa desenvolveu-se a partir do seguinte questionamento: é possível que 
a governança local consubstanciada no princípio da subsidiariedade atue como uma estratégia 
de resistência frente à instauração da Pós-democracia no Brasil? Para chegar-se a conclusão 
pretendida, o presente artigo fora dividido em dois momentos principais, quais sejam, con-
ceituação e compreensão da Pós-democracia no Brasil e reflexões acerca do espaço local e o 
princípio da subsidiariedade.

Nesta perspectiva, no tocante ao desenvolvimento da primeira pretensão, observou-se 
que o contexto político e social brasileiro contemporâneo segue os ditames de um Estado Pós-
-democrático, sendo este compreendido como um modelo de Estado, ou melhor, um modelo de 
organização político-social em que se verifica uma aproximação do poder econômico e do po-
der político resultando em um regime em que a democracia não deixa de existir, mas perde seu 
conteúdo e consistência em razão da participação popular ser asfixiada no processo de tomada 
das decisões políticas.

Por outro lado, quanto aos aspectos atinentes a governança local e o princípio da subsi-
diariedade, percebe-se que ambos, em conjunto, buscam a organização da sociedade, o bom 
funcionamento da estrutura política e social do Estado, preservando o espaço local em virtude 
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de considerar que as políticas públicas, a organização política/social, enfim, todos os fatores 
que envolvam a administração do Estado, quando tomadas por aqueles que estão mais próximos da 
realidade palpável destinatária da pretensão política, melhor se concretizarão e mais frutífera será.

Assim, da análise dos conceitos trabalhados no presente ensaio, percebe-se que, enquanto 
um demonstra o real desequilíbrio das forças atuantes na organização do Estado, sendo evidente 
o empoderamento de uma delas, qual seja, o mercado, em detrimento das demais, os outros con-
ceitos vinculam-se também com a ideia de organização social/política, pleiteando, entretanto, o 
equilíbrio entre o mercado, o Estado e a sociedade, acreditando e apostando que a democracia 
se torna real no plano local.

 Diante disto, em resposta ao questionamento proposto, é evidente que a descentralização 
política, administrativa e financeira permite uma maior autonomia municipal que, consubs-
tanciada no princípio da subsidiariedade, permite uma maior articulação do poder local e a 
conseqüente concretização de um espaço institucional em que uma nova relação entre Estado e 
sociedade se qualifique, empoderando os cidadãos frente a decisões políticas que serão muito 
mais democráticas.

Um espaço local autônomo e fortalecido, com Estado, sociedade e mercado equilibrados, 
gera uma segurança política e social que, provavelmente, não cederá às forças oligárquicas pul-
santes na nova razão de mundo, mantendo a democracia em pleno vapor e rechaçando qualquer 
tentativa de usurpação da mesma.
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SUBSIDIARIEDADE E SUSTENTABILIDADE: O ODS 11.3 COMO EIXO DE 
COOPERAÇÃO E ATUAÇÃO SOCIAL20

Daianne de Siqueira21

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sustentabilidade ambiental e econômica é um processo de construção política que não 
se perfaz com a mera formalidade da lei, mas, com ações efetivas levadas a cabo pelo poder 
público em articulação direta com a sociedade. Uma das alternativas hábeis a realizar essa 
transformação pode dar-se mediante implementação de políticas públicas que visem assegurar 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado, à moradia digna e a saudável qualidade de vida 
da população, onde aliada a efetiva participação popular, construindo-se uma sociedade não 
apenas como destinatária de normas, mas, enquanto partícipe da implementação de políticas 
públicas, baseadas em uma lógica de gestão pública compartilhada.

É nesse contexto que os objetivos de desenvolvimento sustentável – um apelo universal 
da Organização das Nações Unidas – foram pensadas: uma ação prática para acabar com 
a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. 
Nesse sentido, o artigo tem como foco a articulação do ODS n° 11 – Tornar as cidades e 
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis – especificamente 
em seu terceiro ponto, o ODS 11.3 que é o de, até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e 
sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável 
dos assentamentos humanos, em todos os países.

O Brasil já conta com um capítulo dedicado à gestão democrática das cidades, no seu 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), o qual ainda se busca operacionalização prática, para 
além da formalidade legal, aliado ao princípio da subsidiariedade, que relega ao poder local 
a preferência para o exercício das competências (dimensão vertical) em consonância com a 
participação da sociedade na avaliação e formulação de políticas públicas urbanas (dimensão 
horizontal).

Assim, a partir do método dedutivo de abordagem, o presente artigo articula o princípio 
da subsidiariedade, implícito na ordem constitucional, com a obrigatoriedade e o desafio de 
estabelecer a gestão democrática das cidades a partir do espaço local, que se desvela como 
correspondente direto ao item 3 do ODS número 11. Assim, serão utilizados como premissas 
os seguintes aspectos: a) a aplicação do princípio da subsidiariedade como eixo de efetivação 
do interesse público, na direção do fortalecimento do poder local e da gestão democrática; b) a 

20 Este artigo não se trata de publicação inédita, ele foi parcialmente apresentado no evento 6o Congresso Inter-
nacional de Direito da Lusofonia.
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necessidade de reformulação de condutas visando a aplicação dos objetivos e das metas globais 
para que seja possível alcançar o desenvolvimento sustentável em sua dimensão econômica, 
social e ambiental, assegurando a todos, indistintamente, direito ao pleno gozo dos direitos 
humanos e fundamentais. Busca-se demonstrar a importância da execução dos ODS e da con-
solidação do poder local proveniente da comunidade no desenvolvimento sustentável.

Considerando que o estudo possui natureza bibliográfica, o método de procedimento a 
ser utilizado será o monográfico, através do estudo dos institutos, fenômenos e processos que 
envolvem os temas tratados neste artigo.

2. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o município experimentou um acréscimo 
de autonomia com competências exclusivas, como a de legislar sobre interesse local, a capaci-
dade de elaborar seu Plano Diretor e sua Lei Orgânica, por exemplo. No entanto, ao analisar a 
estrutura do federalismo brasileiro, verifica-se ainda uma vasta vinculação dos Estados e Muni-
cípios em relação à União, onde os municípios “estão na linha de frente dos problemas, mas no 
último escalão das decisões administrativas” (DOWBOR, 2001, p. 28).

Nesse contexto, surge a cogente aplicação do princípio da subsidiariedade, o qual se 
apresenta como base fundamental da ordem jurídica na consecução do interesse público. O 
princípio da subsidiariedade, embora não esteja explicitamente disposto no texto constitucio-
nal, encontra seus fundamentos nos artigos 1º, 18 e 34 inciso VII, alínea “c” da Carta Maior, 
descobrindo no federalismo brasileiro palco para seu desenvolvimento, onde atua de forma ver-
tical na organização dos próprios entes federativos, em especial no que concerne à sua estrutura 
e funções, bem como em sua forma horizontal, inaugurando uma nova relação entre o poder 
público e a sociedade.

A partir do princípio da subsidiariedade reanalisa-se a distribuição das atribuições dos 
entes federativos, em especial do município, como forma de descentralizar o poder, retirando o 
cidadão da posição de mero espectador, fortalecendo o poder local proveniente da comunidade 
e a participação política a fim de estabelecerem-se consensos. (BARACHO, 1996).

Deste modo, como forma de dar aplicabilidade ao princípio da subsidiariedade e a gestão 
participativa, a Constituição Federal brasileira traz em seu bojo diferentes formas de partici-
pação social, tanto de forma vertical, por meio de referendos e plebiscitos, como de forma ho-
rizontal, através de audiências públicas (HERMANY, 2012), fazendo com que a população se 
envolva com as diretrizes políticas e administrativas do local que habitam.

Nesse sentido, pode-se afirmar que:

[...] a subsidiariedade proporciona elementos para o empoderamento e a soberania do 
indivíduo, de maneira que aproxima o diálogo e as decisões do cidadão, fomenta sua 
participação política e propicia o estabelecimento de diálogos pluralistas. Assim, a 
subsidiariedade se consubstancia em uma lógica que reforça o papel das comunidades 
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menores e do cidadão, e assegura um lócus delimitado para a atuação do Estado, na 
medida em que só agirá para resguardar o necessário para a garantia dos avanços so-
ciais, e quando a comunidade não puder, por forças próprias, deliberar e decidir sobre 
os assuntos públicos. (GIACOBBO, 2014, p. 81).

Desse modo, se faz mister esclarecer que a aplicação da subsidiariedade não se confunde 
com a substituição do Estado nas decisões, operando como subvenção fornecida pelos setores 
periféricos aos poderes centrais na recepção das demandas locais e na concretização dos direi-
tos humanos e fundamentais, constitucionalmente previstos (MARTÍNEZ, 2004).

Assim, pode-se afirmar que o referido princípio possui como fundamento a concepção de 
que “o que pode ser realizado pelas comunidades inferiores, não deve ser levado a cabo pela 
comunidade superior” (VILHENA, 2002, p. 27).

Através da evolução social município se tornou o espaço democrático (CARNEIRO, 
2016) e de efetivação de direitos fundamentais através da execução de políticas públicas, onde 
o diagnóstico de problemas sociais torna-se mais eficiente ante a proximidade do poder público 
com o cidadão, fazendo com que os atores sociais trabalhem de forma cooperativa e inclusiva 
na direção do bem comum.

Diante disso, no cenário contemporâneo não se pode discorrer sobre desenvolvimento 
sustentável, em especial em áreas urbanas, sem a conjugação deste com a aplicação do princípio 
da subsidiariedade, pois reconhecer a capacidade, de seus cidadãos, é “reconhecer a existência 
de um estado progressista e subsidiário que em conjunto com seus membros atua e trabalha 
visando atingir o desenvolvimento” (DUARTE; NACLE; 2014).

É cediço que a qualidade de vida dos habitantes de uma região pode ser definida pela 
efetivação do planejamento municipal, seja ele em áreas urbanas ou ainda rurais. Diante do 
exposto, se faz mister asseverar ainda que o desenvolvimento sustentável deve ser um princípio 
orientador de países, estados e municípios, além de empresas públicas ou privadas e de toda 
a sociedade (UNITED NATIONS, 1987), ou seja, deve haver, por parte desses atores sociais, 
coesão para a implementação desse conceito, especialmente no que concerne as empresas, com 
dedicação à comunidade e ao ambiente ao qual fazem parte, bem como a inclusão de atitudes 
que proporcione bem-estar de todos os cidadãos.

Nesse contexto social surge a Agenda 2030 e os  Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável como metas direcionadas à erradicação dos problemas sociais mais latentes a nível global, 
buscando a partir de ações não apenas de âmbito nacional ou estadual, mas igualmente local, a 
melhoria da vida dos cidadãos, com implicações não somente no presente, mas  essencialmente 
no futuro, onde os municípios possuem um importante papel no sucesso desta Agenda através 
da promoção da sustentabilidade e da aplicação de projetos que promovam os objetivos a serem 
alcançados.

3.  OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ORIGEM E 
METAS
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Como forma de dar efetivação ao desenvolvimento de forma sustentável, no ano de 2015, 
193 Estados-membros da ONU reuniram-se e acordaram uma nova agenda global, a Agenda 
2030, a qual propõe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o mundo, sendo 
estes formados por 169 metas e que possuem como escopo a concretização dos direitos funda-
mentais, a construção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, além da busca da efetivação 
das três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental (ONU, 
2015).

Cada Objetivo traçado representa um desafio global a ser alcançado levando em consi-
deração as regionalidades, promovendo o desenvolvimento de forma inclusiva e sustentável. 
Importante salientar que estas metas devem ser concretizadas com base na atuação conjunta dos 
entes de diferentes níveis governamentais, bem como de organizações, empresas e a sociedade 
em âmbito global,  nacional e ainda local, onde “o lema é não deixar ninguém para trás” (CNM, 
2019). 

Pode-se dizer que os ODS objetivam dar continuidade aos ODM (Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio), os quais estiveram em vigor entre os anos de 2000 e 2015, (ONU, 2015). 
Tais objetivos surgem como uma resposta aos desafios impostos pela modernidade, na busca 
“tutela jurídica do direito ao futuro”, onde a sustentabilidade encontra um de seus fundamen-
tos, resguardando assim, as liberdades e os direitos fundamentais das atuais e futuras gerações 
(FREITAS, 2011). 

A força normativa do princípio da sustentabilidade como norma de eficácia direta e ime-
diata, que traz em suas dimensões o enaltecimento da qualidade de vida e dos recursos huma-
nos, gerando a defesa do ambiente e equilíbrio ecológico (CANOTILHO, 2010), onde suas di-
mensões devem ser percebidas como harmônicas e complementares, e quando implementadas 
conjuntamente, serão capazes de gerar desenvolvimento sustentável.

Além disso, a sustentabilidade defende entre outros valores a ideia de proteção aos direi-
tos fundamentais à educação de qualidade, ao ambiente limpo, à longevidade digna, à seguran-
ça, à moradia digna, à alimentação, à informação, à democracia, à boa administração pública e 
ao trabalho decente, objetivos da Agenda 2030 (FREITAS, 2016).

Assim, entre seus objetivos, esta Agenda traz objetivo 11.3, o qual pretende até 2030, “au-
mentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de 
assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países” (ONU, 
2015). 

Este intento, se mostra de vital importância quando constatamos até o ano de 2050, mais 
de 70% da população viverá em cidades, conforme dados da ONU, sendo  que atualmente meta-
de da população mundial já habita em áreas urbanas, e dentre estas pessoas, um terço se encon-
tra em favelas e assentamentos irregulares, o que chega a totalizar 863 milhões de pessoas que 
morando em favelas conforme dados relativos ao ano de 2012 (ONU, 2012). Portanto, o ODS 
11 se mostra como um dos eixos centrais da Agenda 2030, em defesa da comunidade urbana, 
diante da importante dimensão subnacional do desenvolvimento. 
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A partir dessa Agenda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem ser fomen-
tados e concretizados por meio de ações cooperadas entre governos, organizações, empresas e 
a sociedade, trazendo para a discussão a importância da sustentabilidade promovida especial-
mente em âmbito local, matéria disposta no ODS 11 (ONU, 2015).

4.  SUSTENTABILIDADE URBANA E INCLUSIVA E O ODS 11.3 

As relações sociais, políticas e econômicas vêm sofrendo período de grandes transfor-
mações, nas quais os problemas colocados em sociedade, essencialmente na área urbana se 
encontram pautados pelo desafio do desenvolvimento sustentável.

Assim, como forma de assegurar a vida digna das gerações futuras, o conceito de desen-
volvimento sustentável foi, ao longo dos anos, sendo definido a partir das necessidades sociais e 
políticas internacionalmente debatidas. Nesse sentido, o ano de 1972 foi considerado um gran-
de marco para a materialização do desenvolvimento sustentável, uma vez que a Convenção de 
Estocolmo passou a tratar a questão do meio ambiente como uma problemática a ser discutida 
a nível global, ocasionando o surgimento de um novo paradigma jurídico que envolve meio 
ambiente e desenvolvimento econômico e social (ONU, 1972).

Posteriormente, em abril de 1987, o documento Nosso Futuro Comum, elaborado 
pela Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento e apresentado por Gro Harlem 
Brundtland à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), trouxe o conceito 
de desenvolvimento sustentável para o discurso público. Esse documento, conhecido como 
Relatório Brundtland (ONU, 1987), não trata apenas de matéria ambiental, mas de aspectos 
econômicos, políticos, éticos, sociais e, culturais, prevendo que a sustentabilidade “[...] deve 
contemplar a equidade social e a qualidade dessa geração e das próximas” (NASCIMENTO, 
2012, p.51), introduzindo por meio da ideia de solidariedade intergeracional e a dimensão ética 
da sustentabilidade.

O Relatório Brundtland prevê ainda que o conceito de desenvolvimento sustentável deve 
abranger, além da manutenção da paz, o crescimento com qualidade, solucionando as dificulda-
des advindas da pobreza, realizando o gerenciamento de riscos sociais e a realização de tomada 
de decisões com base na economia em conjunto com o meio ambiente (ONU, 1987) demons-
trando, assim, a preocupação internacional com a tutela de uma vida digna e saudável, em aten-
dimento às necessidades do presente e a preservação dos bens da natureza às futuras gerações. 

Nesse sentido, Juarez Freitas (2016) trata a sustentabilidade como princípio constitucio-
nal de caráter multidimensional sendo igualmente ético, social, econômico e jurídico-político, 
garantindo assim o direito ao bem-estar de todos. 

No tocante à dimensão ética da sustentabilidade, Juarez de Freitas aduz que “[...] todo e 
qualquer desenvolvimento que se tornar, a longo prazo, negador da dignidade dos seres vivos 
em geral, ainda que pague elevados tributos será tido como insustentável” (2016, p. 48). Esta 



78

dimensão traz, em seu bojo, o dever de solidariedade intrageracional e intergeracional, devendo 
ser política e socialmente inclusiva, alcançando o bem-estar ao maior número de pessoas e ser-
vir de regulador do bem de todos, sendo este o objetivo fundamental da República Federativa 
do Brasil. 

A sustentabilidade deve ainda deve ser analisada a partir de sua dimensão jurídico-polí-
tica da sustentabilidade a qual encontra seu fundamento na tutela do direito ao futuro resguar-
dando normativamente as liberdades e os direitos fundamentais das atuais e futuras gerações, 
implantando na concepção de futuro comum todos os seres vivos e protegendo fundamental-
mente os direitos fundamentais à boa administração pública, à educação de qualidade, ao am-
biente limpo, à longevidade digna, à segurança, à moradia digna, à alimentação, à informação, 
à democracia, à boa administração pública (FREITAS, 2016).

Pode-se afirmar que o  Brasil possui uma das legislações urbanísticas mais desenvolvi-
das, se comparado aos demais países da América Latina, uma vez que que reconhece o direito 
à cidade e o direito à moradia em sua Constituição Federal, possuindo ainda como primordial 
referência no sistema jurídico o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que criou diversos ins-
trumentos para que os municípios possam aplicar  tais direitos e concretizá-los a partir de do 
planejamento e da gestão urbana, tendo em vista que dentre as funções sociais da cidade, está 
prever o fornecimento às pessoas de moradia digna e sustentáveis, objeto dos ODS. 

O ODS 11 se relaciona diretamente com desenvolvimento sustentável das cidades e para 
ser alcançado é necessário que se avance no cumprimento das metas dos outros objetivos, dado 
sua interdependência com os demais ODS, pois entre suas metas estão o acesso a todos de 
habitação com energia, saneamento básico, transporte e segurança, buscando a eficiência dos 
recursos. 

No entanto, um dos desafios desse importante documento é sua implementação através 
de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável em todos os níveis. Para tanto, 
os municípios se apresentam como espaço ideal para a materialização dos ODS dispostos na 
Agenda 2030, se fazendo necessário que os entes locais promovam a conexão e a sustentabili-
dade das iniciativas, envolvendo todos os atores territoriais nesse processo, sejam eles públicos 
ou privados, auxiliando ainda seus cidadãos a compreender como as ações locais cooperam 
para a sua concretização (ONU, 2017).

 Assim, a gestão compartilhada, inclusive com a sociedade civil, se mostra como um fator 
preponderante para a plena aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essen-
cialmente em âmbito local, onde todos os entes sociais atuem na mesma direção, a da eficiência 
e da melhor qualidade de vida de todos.

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste estudo foi o de analisar a possível implementação do conceito 
de desenvolvimento sustentável e do emprego de normas globais e de colaboração entre os 
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entes e a sociedade na direção da concretização dos direitos fundamentais, com o objetivo de 
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, aumentando a urbanização inclusiva susten-
tável e ainda as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participa-
tivos e integrados, meta do Objetivo 11 dos ODS da ONU.

Através da análise constatou-se que embora ainda haja um longo caminho para alcançar-
mos uma urbanização efetivamente inclusiva e sustentável em todos os seus termos e dimen-
sões, se pautarmos nossas ações no desenvolvimento de ações integradas, com uma visão de 
futuro positiva e comum a inúmeros grupos, originando a efetiva inclusão e participação da 
sociedade civil, de associações e das empresas como atores sociais de grande relevância e con-
tribuição, será possível gerar efetivos impactos na construção do desenvolvimento sustentável, 
em especial em âmbito local.

Sabe-se que a eficácia na gestão das políticas públicas sustentáveis resulta do fomento 
da participação popular na tomada de decisões, da preparação dos gestores e das obrigações de 
políticas assumidas em seu âmbito de atuação para que metas se tornem resultados sociais, se 
fazendo necessária a cooperação de todos agentes sociais nesse objetivo.

A força normativa dos princípios da subsidiariedade e da sustentabilidade trazem em 
seu bojo o enaltecimento da qualidade de vida, a necessidade de implementação de políticas 
públicas e do fortalecimento da cidadania no espaço local, que, quando implementados con-
juntamente, tem o condão de produzir resultados alinhados ao desenvolvimento sustentável tão 
necessário para que se possa assegurar qualidade de vida as gerações futuras.

Portanto, para que se torne possível vislumbramos efetivas mudanças sociais, os ODS 
não devem ser apenas objetivos a longo prazo, mas sim normas orientadoras de políticas públi-
cas e da forma de atuação social na busca de um desenvolvimento sustentável, uma vez que o 
intuito desses esforços é que a sustentabilidade se torne não um departamento ou somente um 
objetivo global, mas sim um elemento contínuo do núcleo das políticas públicas urbanas, seja 
em âmbito local ou nacional.
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ADOTE UMA PRAÇA (E UM PROCESSO SUSTENTÁVEL)

Marcela Silva Zereu22

Rafael Pereira de Melo 23 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com a evolução do direito constitucional, a atuação do Estado sofreu duas grandes 
transformações. A primeira, como forma de combater a opressão absolutista, em que os direitos 
fundamentais eram voltados a individualização do homem, impediam a intervenção do Poder 
Público nas relações privadas. A segunda, em razão da desigualdade econômica, consequência 
do capitalismo, ocasinou a necessidade de proteção estatal aos menos favorecidos, aproximando 
novamente o Poder Público dos indivíduos, a fim de garantir o mínimo existencial para uma 
vida digna. 

Neste viés, surgiu a necessidade de atuação do Estado nas mais diversas áreas, sendo 
duas delas, o lazer e a responsabilidade de zelo pelo patrimônio público. O art. 23, inciso I da 
Carta Maior, traz como competência comum entre as três esferas de Poder, a conservação do 
patrimônio público, e nesta linha, normas infraconstitucionais, como a lei n. 1.747/65 e a lei      
n. 10.406/02 (Código Civil), trazem em sua redação, a regulação acerca da temática. Tratam-se 
de bens de uso comum do povo aqueles bens que estão à disposição da população para uso e 
gozo, sem que seja necessária interferência ou autorização de outros. Quando analisados sob à 
luz dos direitos constitucionais, é possível associá-los ao direito do lazer social. 

No entanto, é fato que o orçamento público não consegue mais suportar as demandas da 
sociedade, e talvez nunca tenha suportado. Muito embora seja dever do Estado proporcionar o 
acesso efetivo aos direitos fundamentais através da prestação dos serviços, é matematicamente 
impossível atender toda demanda, uma vez que a arrecadação está a mercê da realidade brasileira, 
tomada por práticas corruptas, tais como sonegação de impostos. Assim como qualquer empresa 
privada, a máquina pública é movida pelo numerário.

Em razão desta inviabilidade, a gestão pública tem cada vez mais aproximado-se da 
administração gerencial quanto ao seu funcionamento (princípio da eficiência), como também 
o ente público vem tentando ao máximo encontrar alternativas permitidas por lei e mais 
sustentáveis, inclusive, como as parcerias público privadas (PPP’s) e outros programas de 
cooperação. Assim, o presente trabalho tem por objetivo elucidar acerca da responsabilidade 
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do Poder Público em conservar os bens de uso comum, sob um olhar sustentável econômico e 
social, considerando a inviabilidade do Estado em suportar as demandas públicas.

Para tanto, no primeiro capítulo, o objetivo é elencar os fundamentos legais do dever estatal 
de preservar o patrimônio comum, suas caracterísitcas, bem como ilucidar as necessidades 
desta proteção. No segundo capítulo, busca-se discorrer acerca do direito fundamental ao 
desenvolvimento sustentável, com destaque às questões sociais e econômicas, quanto a sua 
aplicabilidade enquanto garantia constitucional e a possibilidade de gerência sobre os bens 
públicos. E por fim, no terceiro capítulo, pretende-se analisar o programa adotado pelo município 
de Capão da Canoa como alternativa de retenção de recursos públicos através de parcerias com 
a iniciativa privada, como forma de garantir eficiência na manutenção de áreas públicas. 

Quanto à metodologia adotada, o tipo de pesquisa e a técnica adotada foi a bibliográfica, 
em consulta a fontes diretas, como legislação específica e constitucional. E também fontes 
indiretas, como publicações avulsas, artigos científicos e livros. Para melhor explanar acerca 
da implantação do projeto, foram realizadas visitas à Prefeitura Municipal de Capão da Canoa 
e acesso ao Portal da Transparência do Muncípio e do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Granede do Sul (Licitacon), meios pelos quais foram apurados os dados. 

A importância social desta temática é indiscutível, considerando sua  relevância jurídica 
e político-administrativa. É impresindível que o tema seja aprofundado nas academias, assim 
como pela sociedade, por tratar de direitos fundamentais e, principalmente, o fato de o Poder 
Público não ser mais capaz de suportar as demandas sociais, fazendo-se necessária a busca por 
alternativas sustentáveis economicamente, para que o Estado consiga cumprir com seus deveres 
constitucionais, os quais viabilizam o acesso, pelo menos, ao mínimo existencial para uma vida 
humana digna. 

2. PATRIMÔNIO PÚBLICO  

O patrimônio público tem conceituação legal apresentada pelo art. 1º, §1º da lei n. 
4.717/65, texto que, ao regular o instituto da ação popular, trouxe aquele como sendo “os 
bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico”, que pertençam à 
União, a um Estado, Município, bem como Autarquias e Empresas Públicas (BRASIL, 1965, 
<http://www.planalto.gov.br>). Traz o Código Civil Brasileiro, em seu art. 99 que “são bens 
públicos: I - os de uso comum do povo, [...]; II - os de uso especial, tais como edifícios ou 
terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial 
ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os dominicais” (BRASIL, 2002, <http://
www.planalto.gov.br>).

Por essa classificação legal, que tem como base a destinação, tem-se que os bens públicos 
de uso comum assim o são por sua natureza própria, ou por lei, tais como as ruas, os rios, mares 
e estradas, destinados, portanto, ao uso coletivo, estando, assim, afetados. São considerados 
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como bens de domínio público estatal, não sendo permitido, quando se trata desses bens, a 
aplicação das normas de direito privado, e sim, tão somente as normas de direito público (DI 
PIETRO, 2016).

Como consequência disso, é possível identificar na legislação pátria, diferença de 
tratamento nas formas de a Administração Pública dispor da propriedade do bem de uso comum 
que lhe pertence. Fica evidente tal conclusão quando analisados os artigos 100, 102 e 1.420 
do Código Civil Brasileiro, ao tratarem, respectivamente, da inalienabilidade dos bens de uso 
comum, da insuscetibilidade de usucapir-se bens públicos, e da impossibilidade de ser dado em 
penhor, anticrese ou hipoteca o bem que não pode ser alienado (BRASIL, 2002, <http://www.
planalto.gov.br>); assim como o art. 100 da Constituição Federal, que impede a penhora de bens 
públicos (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>). São normas diversas das aplicadas às 
propriedades privadas.

Uma vez aplicáveis aos bens públicos as normas de direito público supracitadas, torna-se 
razoável apontar como características existentes neles “a inalienabilidade e, como decorrência 
desta, a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração” (DI PIETRO, 
2016, p. 822).

Assim sendo, para análise desses bens de domínio público do Estado, deve ser abandonada 
a noção de direito privado, em especial no que diz respeito ao direito pleno de propriedade do 
bem, como aqueles dispostos no art. 1.228 do Código Civil, de uso, gozo e disposição do 
patrimônio (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>). Aplicam-se aos bens públicos de 
uso comum tão somente as normas que o direito público dispõe sobre o patrimônio público.

Torna-se latente tal conclusão quando se passa a estabelecer, com maior grau de cuidado, 
em análise novamente voltada à destinação, os bens públicos de uso comum, descritos com 
brevidade no art. 99, inciso I do Código Civil (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>). 
Embora o texto legal tente descrever com exemplos, o que são tais bens, eles merecem um 
maior cuidado quando estudados.

Mais do que em qualquer outro caso, nem sequer se poderia aludir a algum vínculo de 
propriedade sobre os bens de uso comum. O Estado é titular desses bens porque nenhum 
sujeito pode adquirir domínio sobre ele. Mas não é possível afirmar a existência de uma 
propriedade estatal, já que não cabe ao Estado as faculdades de uso e fruição privativos, 
excludentes de idêntico benefício em prol de terceiros. 
Os bens de uso comum são aqueles fruíveis coletivamente por todos os membros da 
comunidade. A propriedade estatal significa, no caso, a exclusão daquele bem do universo 
dos bens sujeitáveis à incidência de um direito de propriedade privada (JUSTEN FILHO, 
2018, <https://proview.thomsonreuters.com>).

Os bens de uso comum do povo, assim entendidos como sendo aqueles dos quais todos 
podem fazer livre uso, em virtude de sua natureza não sujeita, em regra, há limitações, bem 
como aqueles assim definidos em virtude de lei, são bens que pertencem à Administração 
Pública essencialmente porque não podem pertencer a absolutamente ninguém específico. Nem 
mesmo órgão ou ente público pode fazer uso de forma privativa dos bens pertencentes a essa 
espécie. Assim, é possível concluir que o domínio público de tal classe do patrimônio se dá por 
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uma negação legal a um domínio privado de tais bens.
A lei cita exemplos de bens de uso comum do povo, em um rol exemplificativo, sendo 

de grande destaque, além da ruas e estradas, projetadas para a locomoção da população, as 
praças, edificadas pela Administração Pública para garantir à população o acesso ao lazer e 
por vezes visando trazer o aformoseamento da localidade na qual tal praça se encontra. Nesta 
esteira, essa classe de bens está à disposição da população para uso e gozo, sem que seja 
necessária interferência ou autorização de outros. Ao mesmo tempo, em momento nenhum 
haverá possibilidade de decorrer em favor da esfera privada o prazo prescricional aquisitivo, 
excluindo os bens de uso comum do campo da usucapião, pois a Administração sempre mantém 
domínio em relação a tais bens.

Entretanto, uma vez que a todos pertence o direito de usufruir do bem de uso comum, mas 
o domínio pertence à Administração Pública, a esta também compete o ato propriamente dito 
de administrar e conservar. Para tanto, incumbindo àquela a gestão desses, é possível regrar, 
condicionar e até mesmo limitar a utilização dos bens públicos conceituados no art. 99, inciso 
I do Código Civil Brasileiro, com o objetivo de “evitar que a essência do bem seja desnaturada 
ou que os excessos e abusos individuais possam gerar a destruição do bem de uso comum” 
(JUSTEN FILHO, 2018, <https://proview.thomsonreuters.com>).

3.         DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ECONÔMICO E SOCIAL

Tendo-se ciência do famoso jargão de que “a capacidade estatal é limitada, enquanto as 
demandas públicas são infinitas”, o ato de gerir os bens de uso comum demonstra-se oneroso 
à Administração Pública, por vezes impossibilitando o controle adequado de tal patrimônio. 
Logo, eventualmente, é necessária a adoção de medidas alternativas capazes de fazer com que 
isso seja possível.

Como bem sedimentado na Carta Magna de 1988, o direito ao desenvolvimento sustentável 
está diretamente ligado ao respeito aos direitos fundamentais e sociais, esculpidos nos artigos 
5º e 6º Constituição cidadã. O progresso que não permite ao cidadão a satisfação do mínimo 
social, bem como viver de forma digna, não pode ser considerado sustentável. 

A sustentabilidade, segundo conceitua Juarez de Freitas

é o princípio constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com 
eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 
solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 
ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de 
modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e 
espiritual, em consonância homeostática com o bem de todos (FREITAS, 2011, p. 147).

O desenvolvimento sustentável não está relacionado somente à ecologia e ao respeito ao 
meio ambiente. A própria Organização das Nações Unidas (ONU), em sua Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983, definiu que, além de desenvolvimento 
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ambiental, a sustentabilidade abrange também os desenvolvimentos econômico e social.
Quando analisados os bens de uso comum sob à luz dos direitos constitucionais, é possível 

remetê-los como sendo aqueles que asseguram o lazer social, tais como praças públicas e 
congêneres, bem como ruas, estradas e afins, que garantem o direito de ir e vir do cidadão. 
Conclui-se, pois, que tais bens são essenciais ao desenvolvimento sustentável, ao menos sob a 
ótica social. 

Em uma análise mais profunda, visto que a dignidade da pessoa humana é o fundamento 
do Estado Democrático e Socioambiental de Direito, positivado na Constituição Federal de 
1988 não como um direito fundamental ou social, e sim como um princípio fundamental 
constitucional, elencado no art. 1º, com ampla eficácia e aplicabilidade (MARINONI; 
MITIDIERO; SARLET, 2015), o desrespeito aos direitos fundamentais e sociais anteriores 
mencionados, de lazer e locomoção, respectivamente, fere diretamente a dignidade da 
pessoa humana, e por consequência, fere o ideal consagrado de evolução sustentável, ligado 
intensamente ao progresso digno. Logo, o não fornecimento à população do direito de fruição 
que lhes é cabível dos bens de uso comum, de forma adequada, atinge de forma significativa 
outro dos princípios constitucionais: o de desenvolvimento sustentável socialmente.

Já a dimensão econômica do desenvolvimento sustentável trazido pela ONU e 
apresentado na Constituição Federal de 1988 fundamenta-se na busca pela alocação inteligente 
de recursos públicos. Portanto, as ações públicas devem buscar reunir sustentabilidade social 
e também econômica. Essa obrigatoriedade, todavia, na realidade vivida pelo Brasil, em que 
o jargão citado no início desse capítulo é evidente, demonstra a limitação da gestão pública: 
promover o desenvolvimento sustentável em seu viés econômico sem a definição de prioridades 
orçamentárias e sem a necessidade de sacrificar pautas de interesse social que também fazem 
parte do modelo desenvolvimentista. 

Contudo, em uma sociedade onde as demandas sociais são imensas e o orçamento cada 
vez mais limitado, tal situação fática demonstra cada vez mais a necessidade de a Administração 
Pública encontrar formas alternativas de gerenciar os bens públicos, mais especificamente os 
bens de uso comum do povo, cuja gestão é onerosa, e dificilmente gera retorno financeiro pelos 
custos em sua manutenção. O progresso sustentável econômico está diretamente ligado à busca, 
pelos gestores públicos, de alternativas público-políticas que possam suprir a falta de recursos 
públicos para o desenvolvimento sustentável em seu âmbito social, e que ao mesmo tempo 
consigam realiza-lo, sem risco de desrespeitar tal princípio constitucional exarado pelo poder 
constituinte de 1988, com base no que a ONU já havia previsto.

Assim, é razoável que a Administração Pública busque parceiros para que estes possam realizar 
a gestão e manutenção dos bens públicos de uso comum, tão necessários ao bem-estar social, e que 
ao mesmo tempo tanto oneram o orçamento público, desde que respeitando os princípios que devem 
reger suas ações. Uma vez contemplados os princípios administrativos, em especial os constantes 
no art. 37 da Constituição Federal e art. 2º da lei n. 9.784/99, bem como as normas de contratos 
administrativos, à Administração tornou-se oportuna a busca por soluções variadas para manter seus 
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bens de uso comum, de forma sustentável econômica e socialmente.
Este movimento iniciou-se com a publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998 

(BRASIL, 1998, <http://www.planalto.gov.br>), que dispôs sobre os princípios e normas 
da Administração Pública, dentre outros temas, trazendo ao topo do ordenamento jurídico o 
princípio da eficiência. Em consonância com o princípio da economicidade, conceito oriundo 
da esfera privada, o gestor público é obrigado a proporcionar a desburocratização do sistema 
e ao mesmo executar políticas públicas rentáveis economicamente e com qualidade, ou seja, 
promover uma gestão sustentável economicamente. 

Além da aproximação principiológica, o ente público, nos limites da lei (ou não), abre as 
portas para as empresas, através das terceirizações, para enfim, de alguma forma, tentar trazer 
maior eficiência aos serviços prestados. Muito embora o objetivo final seja a economicidade, 
não se pode ignorar que as terceirizações tem sido objeto de grandes escândalos envolvendo 
órgãos públicos e privados. 

Por outro lado, é incontroverso que a Administração Pública não é capaz de sobreviver 
sozinha, carregando consigo a responsabilidade de prestar todos os direitos básicos. Para isto, os 
municípios, além das terceirizações, vêm criando alternativas, permitidas por lei, sustentáveis, 
inclusive, como as parcerias público privadas (PPP’s) e outros programas de cooperação. 

4.        PROJETO “ADOTE UMA PRAÇA”

O Município de Capão da Canoa, cidade localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, 
com 50.004 (cinquenta mil e quatro) habitantes conforme último censo estimado (IBGE, 2018, 
<https://cidades.ibge.gov.br>), instituiu o programa “Adote uma Praça”.  De antemão, cabe 
salientar que o presente artigo não objetiva tão somente relatar a experiência de execução do 
projeto, tão pouco promover o município, até porque não trata-se de um projeto pioneiro; outros 
municípios do estado e com certeza do país também aderiram parcerias semelhantes. 

O programa “Adote uma Praça” foi instituído em 21 de dezembro de 1990 com a publicação 
da lei municipal n. 484/1990. Para fins de adoção, o legislador considerou “praça” como todo 
o logradouro público que constitui bem de uso comum do povo, compreendendo jardins, 
parques e largos, instituídos para recreação pública (art. 1º, parágrafo único), o qual passará 
a ser de responsabilidade da empresa, devidamente habilitada e classificada, a conservação e 
manutenção, conforme ditames do Termo de Cooperação previamente firmado, podendo, em 
contrapartida,  explorar publicitariamente o local (art. 7º). 

Após 27 (vinte e sete) anos, o Poder Executivo regulou a matéria, com a publicação do 
Decreto n. 222, em 24 de julho de 2017. A ordem, além de preencher algumas lacunas acerca 
das obrigações do adotante e requisitos de habilitação existentes na lei editada em 1990, elencou 
as áreas compreendidas pelo programa, quais sejam, jardins, parques, praças, rótulas, largos e 
demais áreas públicas determinadas pela Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Cultura. 

Até a edição de tal decreto municipal, era necessário tão somente a demonstração de 
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interesse pela empresa, o preenchimento dos requisitos exigidos pela Administração, juntada 
da documentação pertinente, bem como apresentação do projeto de melhorias. Atendidas as 
exigências e aprovado o projeto, era firmado o termo de cooperação legalmente previsto, sem 
que houvesse nenhum ato público que deixasse aberta tal negociação. 

Nesta análise, observa-se a ausência do princípio da isonomia de tratamento, facilitando 
os acordos sem parâmetros ou limites claros, em detrimento da supremacia do interesse público 
em uma possibilidade de escolha de propostas mais vantajosas e a promoção do desenvolvimento 
sustentável, como dispõe o art. 3º da lei n. 8.666/93 (BRASIL, 1993, <http://www.planalto.gov.
br>), se houvesse uma concorrência aberta, o que foi devidamente apontado pelos órgãos de 
controle. 

Em 2015, o Ministério Público na sua atribuição de fiscal da lei e dos atos administrativos, 
instaurou o inquérito civil nº 00949.00016/2015, questionando a municipalidade acerca 
da isonomia de participação. O decreto n. 222/2017 regularizou tal situação, impondo o 
procedimento licitatório com a publicação de edital com prazo mínimo de 10 (dez) dias para 
recebimento das propostas. Na falta de projeto apresentado pelo próprio ente junto ao edital, 
o interessado deverá apresentar projeto arquitetônico que será recebido como doação pelo 
município e não como garantia de futura adoção, conforme art. 3º, §3º, do referido decreto, pois 
concorrerá em iguais condições com os demais interessados. 

Em relação à exploração publicitária, o decreto veio regulando os meios, que se dão 
através de placas, objetos ou similares, conforme especificações exigidas e peculiaridades 
de cada área que deverão ser atendidas e incluídas no projeto para posterior aprovação pela 
secretaria, responsável pela fiscalização do cumprimento do Termo de Adoção. Ainda, nesse 
termo, conforme art. 4º do decreto municipal, deverá constar a abrangência e limites à ação da 
adotante, principalmente quanto à conservação e manutenção da área, o prazo de vigência, que 
conforme art. 9º, será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovada por igual período, 
e por fim, as atribuições da pessoa jurídica responsável. 

Importante destacar que o próprio documento público prevê que após firmado o Termo 
de Adoção, o Poder Público municipal não se exime de sua responsabilidade. Por óbvio, o 
gestor público expressou aquilo que é uníssono constitucional e infraconstitucionalmente, uma 
vez que a Administração Pública não deixa de ter o domínio dos bens adotados, ficando assim 
responsável pela fiscalização da plena destinação dos bens objetos da adoção.

Não obstante, a Unidade Central de Controle Interno de Capão da Canoa, com fundamento 
na lei municipal n. 1.575/2010, em suas auditorias no ano de 2018, apontou a carência de norma 
regulamentadora acerca da fiscalização, pelo ente público quanto ao cumprimento dos prazos 
de entrega e correta execução dos projetos aprovados. Em 29 de janeiro de 2019 foi publicado 
o Decreto municipal n. 015/2019, fazendo a devida adequação e estabelecendo que a Secretaria 
de Indústria e Comércio municipal tem a responsabilidade pela fiscalização dos bens públicos 
objetos do projeto (processo administrativo n. 1045/2019). 

Após tramitação do inquérito civil anteriormente mencionado, oportunidade em que 
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ocorreram diversas audiências entre os órgãos e remessas de documentações, em janeiro de 2019, 
o Ministério Público emitiu uma recomendação estabelecendo a exigência de procedimento 
licitatório por chamamento público. 

Em atendimento à imposição, em junho de 2019, foi publicado o Decreto n. 222/2019 
alterando dois artigos do decreto anterior (processo administrativo n. 6206/2019) estabelecendo 
que, quanto ao prazo de adoção, devem ser atendidos os termos do Edital de Chamada Pública, 
ficando a critério do Município a renovação por iguais períodos. Na oportunidade, o Poder 
Público estabeleceu nova obrigação a ser cumprida pelo adotante, qual seja, a instalação de 
placa de identificação da adoção, contendo os números de edital, da chamada pública e do termo 
de adoção, nome do local adotado, nome da empresa adotante e identificação do município, 
conforme especificações fornecidas. 

A partir de informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Capão da Canoa em 
agosto de 2019, destaca-se que o Município dispõe, no total, de 44 (quarenta e quatro) áreas 
públicas e até a data, 23 (vinte e três) áreas já são adotadas por empresas, sendo 9 (nove)  
praças, 8 (oito) rótulas, 2 (duas)  áreas verdes, e outras 5 (cinco) áreas públicas diversas. 

Após consulta no Portal da Transparência (<https://e-gov.betha.com.br/>) e no LicitaCon 
(<www1.tce.rs.gov.br>), verificou-se o investimento realizado em infraestrutura, especialmente 
em praças públicas. Em 2015 (Contrato n. 505/2015) foram investidos                    R$ 146.623,00 
(cento e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais) para construção de playgrounds para 
três áreas. Em 2017, abriu-se licitação para registro de preço de bancos para praças públicas 
(Pregão Presencial n. 286/2017) com valor estimado em R$ 156.933,32 (cento e cinquenta e 
seis mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). E recentemente, em 24 de 
julho de 2019, foi publicado o edital (Pregão Eletrônico n. 158/2019) para aquisição de bancos 
e vasos para uma praça. 

Para um município como Capão da Canoa, com receitas limitadas em virtude de sua 
pequena extensão, tal delegação de investimentos tornou-se uma política pública eficaz, capaz 
de garantir a plena manutenção das áreas públicas adotadas, bem como assegurar os direitos 
constitucionais sociais de sua população. Inclusive, está previsto para 20 de dezembro de 
2019 a abertura do Chamamento Público/Credenciamento n. 13/2019 para Credenciamento de 
Empresas para adoção das Praças, aqui compreendidas como jardins, parques, praças, rótulas, 
largos, áreas verdes e demais áreas públicas pertencentes ao Município de Capão da Canoa/RS 
(CAPÃO DA CANOA, <http://www.capaodacanoa.rs.gov.br>). 

Após esta breve descrição da execução do programa, observa-se uma boa perspectiva 
como otimização dos recursos públicos . Muito embora, é fundamental o respeito ao princípio 
da legalidade e isonomia no que tange o processo licitatório, tendo sido de grande valia a 
fiscalização por parte do Ministério Público, e o controle, por parte do próprio município, da 
plena execução do termo ajustado entre e a iniciativa privada, como tem sido feito.

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente artigo teve como escopo analisar o projeto de adoção de praças públicas 
no município gaúcho de Capão da Canoa, não somente nos aspectos de execução e reflexos 
da referida adoção, pela iniciativa privada, de espaços públicos predefinidos, como também 
analisando as questões atinentes à legalidade e fiscalização dos atos tomados pelo Poder Público 
para possibilitar tais ações.

Para tanto, inicialmente foi realizada análise quanto à classificação do patrimônio público 
e suas subdivisões, em especial os bens públicos de uso comum do povo. Restou claro do exame 
que esses são bens que pertencem a toda a sociedade, podendo serem livremente utilizados, mas 
devendo serem submetidos à gerência e controle da gestão pública.

Em seguida, dentro do contexto temático, essencial foi ponderar os aspectos atinentes ao 
desenvolvimento sustentável, conceito modernamente entendido com essencial à manutenção 
da dignidade da pessoa humana. Todavia, é impossível sopesar, no contexto econômico pátrio, o 
desenvolvimento humano sustentável isolado das questões econômicas. Estando a Administração 
Pública com grandes restrições orçamentárias, como atualmente, a obrigatoriedade de atenção 
ao progresso social faz com que os gestores públicos tenham de buscar alternativas econômicas 
de viabilizar o desenvolvimento, sem onerar-se demasiadamente.  Em não fazendo isso, o ente 
está condenando a saúde do desenvolvimento social e econômico sustentáveis, já que, sem o 
devido apoio, a Administração não tem capacidade de gerir os bens públicos de uso comum do 
povo, essenciais ao mantimento da dignidade social.

Nesse viés, o município de Capão da Canoa/RS passou a utilizar de uma antiga lei 
municipal, regulando-a e regularizando-a para que, assim, pudesse utilizar-se do interesse 
privado tornando possível que esse se responsabilizasse pela manutenção dos bens públicos 
de uso comum do povo, classificados pelo legislador municipal como “praças”, e como 
contrapartida, dentro do regulamento previsto, dando ao licitado o direito de aproveitar tal bem 
para divulgar sua marca, durante a vigência do acordo.

Por óbvio, o município tem o dever de fiscalizar seu patrimônio e garantir a conservação 
dele para o uso de todos. Tal responsabilidade não se extingue pela simples parceria com a 
iniciativa privada. Embora a Administração gerencial tenha contrato com a Administração 
Pública, título que pode ser executado por esta, com base nas normas de direito administrativo, 
é da gestão pública a responsabilidade constitucional pelos bens públicos de uso comum.

Portanto, por melhor que sejam as parcerias de adoção de locais públicos para que seja 
garantida a manutenção dos mesmos, é preciso cautela, por parte do administrador, para que 
não haja a descaracterização do bem de uso comum. É ilegal permitir ao ente privado usar, 
gozar e fruir livremente do bem adotado, uma vez que tais atos caracterizariam os direitos 
de propriedade em relação a esses bens, algo completamente fora daquilo que é definido nas 
normas nacionais.

Ao mesmo tempo em que a Administração Pública pode delegar à iniciativa privada a 
gestão dos bens de uso comum, é ao Poder Público que cabe a responsabilidade por qualquer 
ato praticado nesses bens que afetem o direito da população de fazer uso dos bens que estão 
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no domínio do Estado, e que assim, a todos pertencem. É sempre preciso que haja fiscalização 
para garantir que os bens de uso comum do povo, adotados pela iniciativa privada, pelos meios 
legalmente permitidos, não percam sua essência ou venham a ser destruídos, afrontando assim, 
o ideal de sustentabilidade administrativa que o projeto adotado por Capão da Canoa visa.
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A CONSTRUÇÃO DO COMUM NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SUSTENTÁVEIS NA ESFERA LOCAL

 
Vagner de Oliveira24

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com uma considerável extensão territorial e uma significativa diversidade cultural o Bra-
sil em determinados aspectos encontra certa dificuldade em elaborar uma normativa padroniza-
da para a implementação de políticas públicas a nível federal.

O interesse particular e privado pensado e fomentado de forma isolada e sem estruturar 
o bem-estar coletivo, historicamente e atualmente tem revelado eventos que mostram danos 
expressivos à sociedade, o extremo do contrário também é considerado por críticos antagônicos 
como verdadeiro, ou seja, a aplicação de recursos em demasia apenas em ações que visem uni-
camente o bem estar social acaba tornando o poder público inoperante.

Dessa máxima, emerge a política para que seja conciliado as demandas públicas e priva-
das e da mesma forma emerge a esfera local pensada como um recorte territorial da sociedade 
que possui organização e atividades afins, sendo esse um módulo institucional perfeitamente 
apto para construção e discussão do comum neste processo de elaboração de políticas públicas 
sustentáveis que venham de encontro as demandas coletivas e individuais.

Experiências realizadas em um recorte territorial da sociedade com determinantes mais 
propensas a afinidades do que diversidades, diminui-se a tendência a conflitos e as experiências 
de sucesso podendo ser compartilhadas, adaptadas e implantadas em novas esferas locais.

No que se refere a instrumentos que corroborem com esta missão, pode ser percebido 
também que existe atualmente um significativo aumento do acesso a informações e a transpa-
rência nas atividades ligadas as instituições públicas, onde o cidadão incluído em seu contexto 
social tem certa facilidade de se apoderar de dados e estatísticas históricas para exercer uma 
participação mais ativa na tomada de decisões sobre quais atividades devem serem eleitas como 
prioritárias e sugerir atitudes necessárias para a sustentabilidade do desenvolvimento social. 

Porém tal ferramenta de construção e elaboração de políticas públicas sustentável pode 
não estar sendo explorada de forma adequada, tanto pela administração pública como pela 
própria sociedade local seja pela falta de visão interdisciplinar que acaba não conseguindo vis-
lumbrar de forma contextual como vem sendo desenvolvidos as políticas públicas locais, seja 
pela baixa preocupação com o monitoramento e o resultados futuros ligados a sustentabilidade 
e a eficiência da implementação de uma política pública.
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Neste panorama é encontrado ainda um cenário onde a administração pública pode não 
estar realizando uma gestão adequada de seus dados através da tecnologia de informação que 
hoje é disponibilizada e que tem levado outros setores a se desenvolver de forma bem mais 
eficiente e rápida.

É pensado diuturnamente na solução de problemas individuais, mas muitas vezes são 
esquecidas as soluções para os problemas coletivos que se não dada a devida atenção e resolvidos 
de forma preventiva podem tornar em vão todo o esforço empregado na solução individual.

Com este enfoque, toma corpo uma discussão maior sobre a administração e gestão local 
de problemas coletivos e a participação da sociedade local na resolução destes problemas, pois 
a comunidade ou os atores sociais estão mais próximos dos agentes públicos locais e o espaço 
comunitário necessariamente é a via legitima para a discussão pública e igualitária sobre o que 
se espera de um grupo de pessoas para o desenvolvimento de um país efetivamente democrático 
e autossustentável (DOWBOR, 1995).

O grande problema que surge no presente estudo é: Em uma sociedade que se revela com-
plexa em suas particularidades e suas coletividades, existe a possibilidade de se encontrar de 
forma política e democrática um direcionamento, dentro de recortes sociais menores, de pontos 
considerados pela grande coletividade como essenciais ao seu desenvolvimento elaborando de 
forma sustentável políticas públicas para tanto?

O estudo aborda as políticas públicas mais amplas e as políticas públicas realizadas na 
esfera local, com um levantamento das estruturas já formadas em esferas locais em seus pro-
cessos de participação social nos processos de elaboração de políticas públicas identificando 
ações que devam, ou podem, ser tomadas em conjunto para a construção de objetivos sociais 
comuns e sustentáveis. 

Na Revisão de Literatura, evidenciou-se uma breve abordagem pertinente ao assunto, 
tomando-se como base leis e doutrinas relacionadas ao tema, levantando informações relevan-
tes para a exposição de alguns apontamentos conclusivos no sentido de que a construção do 
comum deve ser conduzida dentro da esfera local onde a realidade pode ser melhor observada 
desenvolvendo projetos que não somente ataquem mazelas socias já estabelecidas mas  tam-
bém de forma preventiva interfiram também nas causas de tais problemas, tornando a política 
pública mais efetiva e sustentável trazendo resultados positivos na administração pública e a 
supressão da desigualdade social.

2. A POLÍTICA PÚBLICA NA ESFERA LOCAL

Segundo Schmidt (2018) a política pública deve ser vista como resposta do poder público 
a um problema político, seguido de um elenco das principais tipologias. Já no que se refere a 
metodologia dos estudos de políticas, sustenta que a abordagem dos ciclos (fases) continua 
sendo central nas investigações da área, especialmente pela sua compatibilidade com diferentes 
perspectivas teóricas, e realça a importância de considerar os agentes envolvidos na política e 
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os recursos de poder de cada qual. Na obra o professor define tal conceito este relaciona ainda 
sete abordagens teóricas influentes no estudo científico das políticas. 

O mesmo autor refere ainda que existem inúmeras definições de política pública, mas 
destaca um conceito como mais importante: políticas públicas são respostas do poder público 
a problemas políticos. Clareando que as políticas designam iniciativas do Estado (governos e 
poderes públicos) para atender demandas sociais referentes a problemas políticos de ordem 
pública ou coletiva. 

O professor ainda defende que as demandas sociais sempre estão além da capacidade de 
atendimento por parte dos órgãos públicos. Por serem escassos os recursos para atender a todas 
as demandas sociais as autoridades são forçadas a priorizar algumas demandas e deixar de reali-
zar ou secundarizar outras. A escolha das prioridades adotadas pelos governos constitui o cerne 
das políticas, as quais estão vinculadas à visão ideológica predominante, aos compromissos as-
sumidos pelos governantes no processo eleitoral, às pressões dos grupos sociais e corporações 
econômicas, à cultura política vigente, entre outros fatores.

Agora que se tem uma concepção básica do que é um política pública, é passado a análi-
se das políticas públicas a nível de país e as politicas na esfera local, iniciando-se brevemente 
pela história do surgimento da ideia de público e a institucionalização dos poderes formando o 
Estado, com uma pequena visão de como estaria sendo conduzido a gestão das atuais demandas 
sociais.

Segundo Romano (2005) a ideia de público emerge no século XVIII após a Revolução 
Americana e Francesa, quando foi concedida ao poder de Estado a base que lhe permite impor 
as políticas a serem praticadas e assumidas pela sociedade civil. Caberia ao Estado, portanto, a 
universalização do público. 

No que diz respeito ao caso do Brasil o referido autor afirma que não possuímos um Es-
tado federativo nem democrático e as políticas que determina não passam pelas três esferas – 
Legislativo, Executivo e Judiciário –, e menos ainda pela sociedade civil. O Estado brasileiro, 
surgido contra a Revolução Francesa, seria uma tentativa de prevenir supostos “desmandos de-
mocráticos” advindos das Revoluções Francesa e Americana. A ideia mestra desta instauração 
antidemocrática seria a tese segundo a qual um poder moderador e neutro seria necessário para 
ajudar a amortecer choques entre os três poderes no Brasil. 

Romano (2005) avalia que esse poder não é neutro e se tornou prerrogativa do chefe de 
Estado que, pelo Executivo, controla a elaboração de leis e o julgamento. O poder moderador 
seria o do presidente da República, o que confere até hoje aos chefes de Estado poderes dita-
toriais, ou seja, concentração das decisões no poder central e maior concentração dos poderes 
no Executivo. Tal visão reporta a conclusão de que os moldes aplicados a instituição do estado 
brasileiro, ou seja, o federalismo é estranho e não permite diversidade nos ordenamentos legais 
e nas políticas públicas de Estados e Municípios.

Nesse prisma existem algumas políticas públicas a nível de federação que podem não 
propiciarem uma atuação mais ativa da sociedade tendo seus contornos já pré-definidos, não 
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podendo a parte mais interessada no resultado de uma política pública interferir no processo de 
construção de uma solução a partir de sua realidade, ao contrário o que se observa é a elabora-
ção de políticas públicas a partir das realidades com aspectos sempre já dados.

Observa-se ainda Benevides e Passos (2009) indicam que há a necessidade de ser amplia-
do o sentido do termo política para além do domínio das práticas relativas ao Estado. 

Portanto caberia definirmos política como sendo a atividade humana que ligada coloca em 
relação atores sociais que participam de um determinado processo de escolha segundo regras ou 
normas. Com tal participação seria deslocado a política de um centro de poder, considerando 
também seu exercício em arranjos locais, por microrrelações, indicando a direção micropolítica 
das relações de poder (FOUCAULT, p. 186, 1999).

A participação do cidadão na gestão pública está ligada à própria interpretação de cidada-
nia que está prevista na Constituição Federal de 1988 que vai um pouco mais além da interpre-
tação liberal de titularidade de direitos civis e políticos, sendo reconhecido o indivíduo como 
pessoa integrada na sociedade, onde o funcionamento do Estado estará submetido à “vontade 
do povo”, como base e meta essencial do regime democrático e do Estado de Direito (SIL-
VA,1992). Nesse sentido, é que a Constituição Federal de 1988 é considerada por muitos uma 
Carta cidadã. Dallari (1996, p.13-51) refere-se a esta questão da seguinte forma:

[...] a participação popular significa a satisfação da necessidade do cidadão como 
indivíduo, ou como grupo, organização, ou associação, de atuar pela via legislativa, 
administrativa ou judicial no amparo do interesse público - que se traduz nas aspira-
ções de todos os segmentos sociais.

Além deste princípio ancorado em nossa Constituição, vários outros artigos ressaltam a 
participação de atores sociais na gestão pública, seja através da participação da comunidade, 
seja como, “participação efetiva dos diferentes agentes econômicos envolvidos em cada setor 
da produção” (art. 187, caput). E ainda, nos casos da assistência social e das políticas referentes 
à criança e ao adolescente onde a participação da população se dá “por meio de organizações 
representativas” (art. 204, 22) ou conselhos.

Nesta mesma evolução, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais, por 
iniciativa de seus legisladores estenderam a participação popular a diversas outras áreas nota-
damente aquela referente ao processo e monitoramento das políticas sociais na esfera estadual 
e de participação direta do cidadão no planejamento municipal com destaque para os conselhos 
municipais, o orçamento participativo e as audiências públicas, na esfera municipal. 

Para tanto, necessita-se da esfera local, o qual caracterizado como o espaço de vivência de 
determinado recorte territorial social, a unidade mais próxima destes, podendo ser uma região, 
um município, o bairro ou até mesmo o quarteirão. É na esfera local em que se concretiza o 
poder local, que para Dowbor (2016), “está no centro do conjunto de transformações que en-
volvem a descentralização, desburocratização e a participação, bem como as chamadas novas 
“tecnologias urbanas”. 
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Dessa forma:

O conceito de poder local, por seu lado, salienta a existência, ao nível das comunida-
des locais, de um poder que se afirma e limita o poder central, chamando a atenção 
para outros centros de poder a nível territorial. É, neste sentido, uma “manifestação 
moderna” do princípio da separação dos poderes em sentido vertical. (CANOTILHO, 
1993)

É o equilíbrio entre poderes que torna possível a concretização de um poder local, onde 
capacitando a cidadania organizada a gerir o espaço e direcionar políticas públicas às suas reais 
necessidades, é facilitada a aplicação de recursos pelo poder público, que poderá investi-los 
prioritariamente nos problemas apontados pelos cidadãos.

A possibilidade de uma participação mais ativa do ator local vincula a este a ideia de per-
tencimento, vez que o indivíduo além de fazer parte da democracia representativa, exercendo 
sua cidadania diante das urnas de quatro em quatro anos, faz parte de um processo de democra-
cia direta, através de órgãos e meios disponibilizados tanto pela Constituição Federal, os meios 
vinculados, tanto quando os outros conhecidos e já usados em nossa democracia, passa a existir 
o sentimento de pertencimento.

Tal ator local empoderado de dados e estatísticas sobre o meio em que está inserido tor-
na-se capacitado para ser partícipe nos processos de construção de políticas públicas que di-
zem respeito aos anseios coletivos, além de ultrapassar a esfera da Democracia Representativa 
quando só se avalia aquelas depois de já implementadas. A partir do empoderamento social, os 
cidadãos estão aptos construir o comum, com a discussão de ideias e projetos que no âmbito do 
espaço local satisfaçam suas necessidades e anseios de forma sustentável.

Dessa forma o ator social deixa de ser mero expectador das políticas públicas em seu 
município tornando-se agente ativo, segundo também defende Dowbor:

[...] neste plano, é indiscutível que aproximar o poder de decisão e de controle sobre 
os processos de desenvolvimento, das pessoas que arcarão com o benefício ou o pre-
juízo, e que estão, portanto diretamente interessadas nos resultados, constitui simples-
mente boa política administrativa. (DOWBOR, 2015)

O ordenamento jurídico traz instrumentos que preveem a participação da sociedade nos 
processos de elaboração a acompanhamento de políticas públicas e a ciência política em seu 
bojo traz indicativos de que a participação da sociedade nestes processos aponta para uma 
melhora na gestão pública de atendimentos a demandas socias, neste viés, é essencial entender 
como pode ser construído o comum através desta participação.

Portanto após entender sobre o que efetivamente se tratam as políticas públicas que segun-
do os conceitos e apontamentos se revelam como a atendimento do setor público a demandas da 
sociedade, e por outro lado ter também regramento jurídico constitucional que traz instrumen-
tos que preveem a participação da sociedade nos processos de elaboração de políticas públicas, 
bem como teses que indicam que uma politica pública tende a obter mais êxito se trabalhada 
e construída junto a um recorte social local que propicie um envolvimento maior da socieda-
de na busca da solução a um dado problema, passamos a elucidar como pode ser conduzida a 
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construção do comum em um determinado processo de elaboração de políticas públicas locais.

3. A CONSTRUÇÃO DO COMUM EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Neste viés de que uma política pública deve garantir a participação de sociedade em sua 
elaboração, planejamento, execução, monitoramento e ser estruturada e balizada por meio de 
lutas coletivas e interesses das diferentes dimensões do espaço público. Essa dimensão pública 
de uma política se atualiza como rede de relações com vários fatores variáveis, e exige interfe-
rências, transversalidade, cogestão e inclui sujeitos com necessidades e demandas. 

Toda política pública geralmente é guiada por um dinamismo capaz de indicar as singu-
laridades para fora da ordem de série e da dimensão que fora proposta, podendo até mesmo 
transpor o Estado. Esse senso comum da sociedade atingir determinada necessidade emerge 
uma política pública, que se estabelece como um processo composto por diferenças singulares 
que encontram na gestão do comum um novo modo de melhor gerir os recursos financeiros e 
humanos necessários a atingir determinado objetivo.

Segundo os autores Barros e Pimentel (2012), o comum não é algo singular, não se con-
funde com povo, nem é uniformidade como as massas; são as diferenças internas que devem fa-
zer comunicar as diferenças e agir em conjunto. O senso comum se faz como rede heterogênea, 
dispersa, complexa, multidisciplinar e multidirecional. No buscado senso comum o coletivo 
e singularidade não se excluem. A singularidade não é sinônimo de individualidade, pois esta 
individualidade pode ser considerada como a relação do indivíduo com uma realidade.

Então este senso comum não deve ser constituído como materialização de forças hege-
mônicas que tendem a segmentar, individualizar, definir, demarcar, localizar, evitando cone-
xões de outras forças em menor proporção que tendem a se exercer em outro sentido.

Referidas autoras em sua obra ainda sustentam que o senso comum deve ser constituído 
por diferenciação e heterogênese, ou seja, gerando diferença e não homogeneidade e seme-
lhança. Um meio termo muitas vezes é difícil de ser encontrado vez que se revela um paradoxo 
onde uma conjuntura de diversos interesses sociais se comunica e age em busca de um senso 
comum ao mesmo tempo em que pode refletir no caminho dessa busca algumas diferenças que 
impeçam do principal objetivo ser atingido.

Portanto o processo de construção de um senso comum não é apelar para elementos que 
conferem uma identidade ou unidade nem reforçar semelhanças de igualdade e permanência 
de pessoas consideradas como tendo uma mesma cultura, mesma história, comunhão de uma 
mesma crença abordada como um todo. 

Por fim os autores Barros e Pimentel (2012) brilhantemente concluem que trabalhar com 
políticas públicas é construir coletivamente estratégias de transformar para conhecer uma dada 
realidade que se constitui a partir de semióticas singulares, é incluir diferentes protagonismos.

Deste contexto legal e doutrinário embasado pela revisão literária, é concluído que a 
construção do comum é um pilar fundamental do processo de escolha de demandas sociais a se-
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rem atendidas por uma política pública. Revela-se, portanto, necessário examinar a esfera local 
onde a sociedade está inserida e suas realidades para que sejam elaboradas políticas públicas 
que tenham o envolvimento da sociedade e que efetivamente produza a eficácia, os efeitos e a 
eficiência necessários.

Dessa forma cabe identificarmos ferramentas de participação social que possam dar suporte a 
sociedade local para edificar políticas públicas sustentáveis e que tragam efetivos resultados.

4. FERRAMENTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Atualmente existem algumas formas de participação social, mesmo que de forma indire-
ta, que influenciam na gestão administrativa pública, dentre as quais figuram a representação, 
a deliberação e a opinião, bem como os métodos de coerção da sociedade diretos como Ações 
Civil Pública e as denúncias à Promotoria Pública, além das ouvidorias, dos tribunais de contas, 
dos conselhos e das comissões.

Sendo assim, a participação do cidadão na gestão pública tem previsão normativa e o es-
paço público para o cidadão se manifestar existe, e com o avanço da possibilidade de falar e ser 
ouvido em tempo real através de redes sociais, esse leque de opções tende a aumentar significa-
tivamente, sendo apenas necessário o envolvimento de uma grande parte da sociedade. porém é 
extremamente necessário, nesse contexto, que seja construído um caminho a ser seguido.

Existem organizações sociais isoladas que fomentam a participação social ativamente e 
que são responsáveis por grandes conquistas na implementação e gestão de políticas públicas. 
Por outro lado, percebe-se que esses fatos são pouco difundidos.

Além do princípio constitucional de que “o poder emana do povo”, ancorado em nossa 
Constituição, vários outros artigos ressaltam a participação do cidadão na gestão pública, seja 
por meio da participação da comunidade, no sistema único de saúde e na seguridade social  
através do artigo 198, III, e art. 194, VII (BRASIL, 1988), seja como “participação efetiva dos 
diferentes agentes econômicos envolvidos em cada setor da produção” descrito no artigo 187, 
caput. E ainda, nos casos da assistência social e das políticas referentes à criança e ao adoles-
cente, onde a participação da população se dá “por meio de organizações representativas” ou 
conselhos, segundo o artigo 22 e 204.

A participação social, como direito humano, foi reconhecida pela primeira vez em 1948. 
Nesse ano, foi assinada, por diversos países, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
cujo artigo XXI, inciso 1, dispõe: “Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu 
país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos”. 

Cabe ainda citar a lei federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz 
um conteúdo ainda mais completo sobre as inovações introduzidas na Constituição de 1988, 
na área do sistema nacional de saúde, a legislação desenvolveu, em todo o país, um sistema de 
participação da sociedade na gestão pública, mediante conferências de saúde, órgão de caráter 
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propositivo, bem como, os conselhos de saúde.
Em termos de participação social na educação, a lei federal nº 9.394/96, que institui as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pressupõe a participação do cidadão na gestão demo-
crática do ensino público, de acordo com as peculiaridades.

Ainda de acordo com o artigo 14 da Constituição de 1988, os instrumentos da partici-
pação são o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, que são formas de manifestação da 
soberania popular.

O plebiscito e o referendo são mecanismos de democracia direta, pelos quais o povo opi-
na acerca de determinada matéria.

A Lei Federal nº. 9.709/98 regulamentou a execução do plebiscito, do referendo e da 
iniciativa popular. Nesse contexto, tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas feitas ao 
povo, para que este delibere sobre matérias relevantes de natureza constitucional, administrati-
va ou legislativa. 

No plebiscito, há uma consulta prévia à população, de determinada matéria que será pos-
teriormente submetida à apreciação do Congresso Nacional. O plebiscito precede uma decisão 
importante ou elaboração de uma lei ou reforma da Constituição. 

O referendo é uma consulta posterior sobre determinado ato governamental, para que o 
povo ratifique ou rejeite tal ato, ou ainda, servirá para conceder eficácia ao ato, no caso de uma 
condição suspensiva ou para retirar sua eficácia, no caso de condição resolutiva.

Na iniciativa popular de lei, consagrada como instrumento de soberania popular, descrita 
no inciso III, do artigo 14 da CF/88, poderá ser exercida por meio da apresentação, à Câmara 
dos Deputados, de um projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado na-
cional, devidamente distribuído por, pelo menos, cinco estados e com não menos de três déci-
mos de eleitores de cada um deles.

Nesse intervalo de tempo entre a constituinte de 1988 até os dias de hoje, com algumas 
raras exceções, pouco foram explorados esses recursos e esse poder político de participação da 
sociedade na escolha de demandas sociais, no entanto, com a possibilidade da comunicação 
estabelecida pelo amplo recurso às redes sociais, a população vem percebendo que o poder 
está em suas mãos e, cansada de ver leis sendo editadas, ou gastos públicos realizados em 
contraposição aos interesses sociais da maior parte da população manifesta publicamente sua 
indignação.

Com uma participação da sociedade na construção do comum auxiliando na eleição de 
prioridades de demandas sociais e implantação e gestão de políticas públicas a democracia 
será exercida em sua plenitude e a possibilidade de termos serviços públicos mais eficientes, 
efetivos e eficazes. Devemos, assim, encontrar um meio termo para essa possibilidade real da 
construção do comum na elaboração de políticas públicas locais, tendo como princípio a parti-
cipação da própria sociedade. 

Em exame aos novos contextos sociais que se apresentam Dowbor (2016), faz uma aná-
lise das tendências estruturadoras de alguns fatos sociais e quais seus reflexos perante as instituições 
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correspondentes, com governos de lógica centralizada conforme era na metade do século. 

Frente à imensa riqueza dos “fatos sociais totais”, optamos aqui por privilegiar cinco 
tendências que nos parecem ser as tendências “estruturadoras” do nosso futuro: a 
tecnologia, a globalização, a polarização econômica, a urbanização e a transformação 
do trabalho. E cada uma destas tendências traz imbutida uma contradição central. As 
tecnologias avançam rapidamente enquanto as instituições correspondentes avançam 
lentamente, e esta mistura é explosiva. A economia se globaliza enquanto os sistemas 
de governo permanecem sendo de âmbito nacional, gerando uma perda geral de go-
vernabilidade. A distância entre pobres e ricos aumenta dramaticamente, enquanto o 
planeta encolhe e a urbanização junta os polos extremos da sociedade, levando a con-
vívios contraditórios cada vez menos sustentáveis. A urbanização deslocou o espaço 
de gestão do nosso cotidiano para a esfera local, enquanto os sistemas de governo 
continuam na lógica centralizada da primeira metade do século. Finalmente, o mesmo 
sistema que promove a modernidade técnica gera a exclusão social, transformando o 
mundo numa imensa maioria de espectadores passivos que deveriam estar se maravi-
lhando com as novas tecnologias surgidas. 
A conclusão que tiramos desta visão de conjunto, ou destes cinco eixos contraditórios, 
é que a humanidade precisa urgentemente de puxar as rédeas sobre o seu desenvolvi-
mento, e dotar-se dos instrumentos institucionais capazes de efetivamente capitalizar 
os avanços científicos para um desenvolvimento humano. 
Os objetivos gerais são hoje claros. Precisamos de um desenvolvimento socialmente 
justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Dividir estes objetivos 
entre o Estado que executa políticas sociais, as empresas que produzem, e as organi-
zações não governamentais ou comunitárias que batalham objetivos ambientais, cada 
um puxando para o seu lado,  nos traz à mente aquele desenho dos burros que tentam 
cada um alcançar o seu monte de capim, puxando em sentidos contrários em vez de 
comer juntos cada monte. A diferença é que aqui os burros seriam três. Podemos, 
naturalmente, e segundo as nossas posições ideológicas, ter cada um uma opinião 
diferente sobre qual dos burros é o culpado. Mas isso não alteraria o resultado final. 

Portanto, existem diversas ferramentas de participação social no espaço público, e dentro 
da ciência e da filosofia política, o sistema constitucional e infraconstitucional brasileiro traz os 
princípios de um Estado constitucional democrático mais conhecido como democracia parti-
cipativa, e essa democracia deve ser exercida em especial na esfera local para que a sociedade 
que está inserida e suas realidades elabore políticas públicas que tenham o envolvimento da 
sociedade e que efetivamente produza a eficácia, os efeitos e a eficiência necessários para sua 
sustentabilidade.

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando-se as informações coletadas, podemos concluir que a busca da eficácia, efi-
ciência, efetividade e a sustentabilidade das políticas públicas, estão ligadas a necessidade de 
um maior envolvimento social, que legalmente já existe mas precisa ser aprimorado e formata-
do para que cada pessoa possa ser empoderada a participar ativamente no processo de melhoria 
de sua realidade, a esfera local e seus cidadãos devem compreender e serem compreendidos em 
seu entorno para auxiliarem na construção de um objetivo comum e que perpetue seus benefí-
cios.

Conclui-se ainda que a participação do cidadão na gestão pública, contribui de forma 
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direta e indireta para a democracia e o desenvolvimento social, bem como a sua eficácia, onde 
teremos a valorização do principal riqueza que o poder público pode ter, que é as pessoas que 
compõe a sociedade e a vida de cada um, que torna mais eficaz o aperfeiçoamento da gestão 
pública e por via de consequência traz o aumento da efetividade e sustentabilidade das políticas 
públicas, bem como um maior envolvimento e comprometimento do cidadão com o pensar e o 
desenvolver soluções sustentáveis para demandas sociais.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL (EXTRACONTRATUAL) DO ESTADO POR 
OMISSÃO NA ÓTICA TRIBUNAIS SUPERIORES: 

UM NOVO PARADIGMA SUSTENTÁVEL?

Filipe Madsen Etges125

INTRODUÇÃO

Há alguns anos a jurisprudência dos Tribunais Superiores Brasileiros, em relação a res-

ponsabilidade extracontratual do Estado, mesmo que com alguma divergência, consolidou-se 

em torno de uma premissa de que a Administração Pública responde por atos de seus agentes, 

em sentido amplo, que causem danos a terceiros, de forma objetiva por ato comissivo e de for-

ma subjetiva em relação aos atos omissivos. Ou seja, quando o Estado deixa de fazer algo con-

siderado de sua competência ele responde usualmente pela teoria da culpa administrativa, pela 

qual existe a necessidade do particular comprovar, para fins indenizatórios, a atuação estatal 

omissa, o dano sofrido, o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano e a culpa administrativa 

(o serviço público não funcionou, funcionou de forma tardia ou ineficiente). Por outro lado, em 

caso de responsabilização do Estado decorrente de suas ações, a teoria do risco administrativo 

prescrevia o dever estatal de reparar o dano independentemente de culpa ou dolo relacionado a 

sua conduta. 

No entanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) tem exarado decisões que parecem estabelecer um novo paradigma em relação 

a responsabilidade extracontratual do Estado por omissão, uma vez que tem condenado entes 

públicos de forma objetiva, especialmente quando ocorre uma omissão específica relacionada a 

um dever de custódia, como é o caso da manutenção da integridade física e psíquica dos presos 

em penitenciárias, por exemplo.

Portanto, o que se propõe a debater é se a atual jurisprudência dos Tribunais superiores 

rompe com a visão tradicional consolidada de que a responsabilização do Estado por omissão é 

de regra subjetiva, bem como se este entendimento pode ser considerado sustentável? A meto-

dologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica, utilizando a técnica de consulta de documentação 

indireta, através de fontes secundárias, tais como revistas especializadas, livros, periódicos e si-

tes repositórios de doutrina, jurisprudência e legislação. A revisão jurisprudencial foi realizada 

através de buscas nos repositórios online do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ), onde foi aplicado o seguinte descritor: “responsabilidade civil do Estado 

por omissão”. Dos resultados obtidos, foram escolhidas as decisões mais recentes e aquelas 

que mais claramente demonstravam os paradigmas decisórios tidos como consolidados. Como 

método de abordagem foi utilizado o dedutivo, posto que partiu da análise de uma situação ge-
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Sul – UFRGS, Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Consultor Legislativo na 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço Eletrônico: filipe_etges@al.rs.gov.br. 
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ral preestabelecida: a dicotomia jurisprudencial entre a responsabilização subjetiva e objetiva 

do Estado a depender do tipo de ação realizada ou não realizada para buscar a análise de uma 

situação específica, a saber a alteração de paradigma quanto a responsabilidade por omissão. 

I RESPONSABILIDADE OMISSIVA BASEADA NA TEORIA DA CULPA

Considerado o primeiro estágio na transição entre a responsabilização subjetiva para a 

responsabilidade objetiva do Estado, a responsabilidade por omissão baseada na teoria da culpa 

indica obrigação do Estado de indenizar o dano sofrido pelo particular somente quando com-

provada a ocorrência de uma falha na prestação do serviço público. Na sua vertente omissiva, 

vincula-se ao prejuízo causado a terceiros que decorre de inexistência do serviço ou do retarda-

mento do serviço. Nestes casos, cabe ao particular comprovar a omissão, o nexo de causalidade, 

o dano sofrido, bem como a culpa administrativa.

Para Alexandrino e Paulo (2017, p. 925) a Constituição Federal não apontou regra ex-

pressa relativa aos danos causados por omissões estatais, mas os mais respeitados administrati-

vistas prelecionam que a responsabilidade extracontratual do Estado segue em regra a teoria da 

culpa administrativa, o que também parece ser a jurisprudência predominante. Di Pietro (2017, 

p. 827) reconhece divergência acerca da aplicação da responsabilidade objetiva ou subjetiva 

nos casos omissivos, mas acrescenta que a diferença entre as duas teorias é pequena, uma vez 

que ambas leva ao dever do ente público de indenizar. Justen Filho (2010, p. 1208) também não 

preocupa-se com a diferenciação entre os tipos de responsabilização quanto aos atos comissivos 

e omissivos, pois é mais razoável afirmar que em todos os caso existe um elemento subjetivo, 

mas subordinado a um regime especial.

Em pesquisa sobre o assunto, Pinto (2008, p. 62-63) analisou todos os julgados envol-

vendo o tema entre 1946, ano em que se positivou a responsabilidade objetiva do Estado, e 

2006. Durante este período, foram analisados 62 casos pelo Supremo Tribunal Federal envol-

vendo a omissão estatal na prestação de serviço público. Segundo os dados apresentados, entre 

1946 e 1967 foram julgados 12 acórdãos, dentre eles, em 11 foi aplicada a teoria subjetiva e 1 

não apresentou teoria definida. Entre 1967 e 1988 foram julgados 11 acórdãos, sendo que em 10 

foram aplicados a teoria subjetiva e, novamente, no restante não se encontrou posicionamento 

claro da teoria utilizada. Por fim, entre 1988 e 2006, foram 39 acórdãos, onde 16 encontraram 

embasamento na teoria objetiva, 10 na teoria subjetiva e 13 com embasamento múltiplo ou 

indefinido.

Mesmo diante de divergência doutrinária e jurisprudencial ou minimização da impor-

tância da dicotomia na forma de compreender a responsabilização do Estado por seus atos 

causadores de danos a terceiros, o entendimento preponderante dos Tribunais Superiores estava 

consolidado em torno da ideia da responsabilização por conduta omissiva baseada na teoria da 

culpa, conforme se depreende da decisão proferida em 2009 pelo STJ (REsp 1069996/RS) re-
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gistrando que “a jurisprudência dominante tanto do STF como deste Tribunal, nos casos de ato 

omissivo estatal, é no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva”.

Mas mesmo assim, a responsabilização omissiva apresenta algumas nuances, como a 

diferenciação entre a omissão genérica, que pressupõe uma dever de atuação regular do Estado, 

e a omissão específica, quando existe dever de custódia estatal. Também a teoria do dano direto 

e imediato merece atenção por condicionar temporalmente o dever indenizatório do Estado.

I. 1 DEVER DE ATUAÇÃO REGULAR DO ESTADO (OMISSÃO GENÉRICA)

Na omissão genérica, cabe ao particular, para fins de garantir sua pretensão indenizató-

ria, comprovar que uma atuação regular do Estado teria sido suficiente para evitar o dano. Ou 

seja, o Estado tinha obrigação de agir, tinha recursos materiais para tanto e, se tivesse agido, 

teria evitado o dano. Essa necessidade de comprovação de culpa configura-se na responsabili-

dade subjetiva pela teoria da culpa, como já visto.

Esta forma de responsabilização foi praticamente uníssona por um lapso considerável 

de tempo, conforme se verifica em decisão de 2015 do Superior Tribunal de Justiça afirmando 

que “a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1345620/RS, 2015) firmou-se no sentido de que 

a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa 

forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos”.

Entretanto, mesmo com essa linha mestra de entendimento, a depender do caso concreto 

a responsabilização subjetiva por omissão era relativizada, gerando precedentes muito contro-

versos ao aplicar a responsabilidade objetiva de acordo com o caso. Analisemos duas situações 

concretas onde foi aplicada a responsabilização objetiva à conduta omissiva. 

O primeiro caso resultou na condenação do Estado por acidente automobilístico moti-

vado por animal na rodovia, sendo imputado ao órgão público um dever genérico de vigilância, 

cuja ausência culminou na morte de motociclista. Instado a ressarcir danos morais e materiais 

à família da vítima, a segunda instância judicial afastou a responsabilidade civil do Estado na 

configuração do dano moral e material ao fundamento de que “o Estado não tem como controlar 

a passagem de um animal, a passagem de uma pessoa, de uma criança que se largue das mãos da 

mãe e atravesse a rodovia”. O STJ (AgInt no REsp 1658378/PB, 2019), entretanto, restabeleceu 

a responsabilização subjetiva do Estado com base no dever de vigilância estatal deferida na ins-

tância inicial, sob argumento de a presença de animal transitando na pista denotaria negligência 

na manutenção e fiscalização pelo Estado, afastados quaisquer indícios de culpa exclusiva da 

vítima e de força maior. Segundo a decisão era claramente visível a inexistência de contenções 

para impedir a travessia de animais na pista, o que configura, sobretudo quando levado em con-

sideração a frequência com que tais acidentes ocorrem na localidade, a existência de uma falha 

no serviço prestado. Em que pese a condenação tenha se dado pela teoria da culpa, nos parece 

que a aplicação se deu de forma objetiva, uma vez que em nenhum momento se cobrou algum 
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tipo de comprovação da culpa ou dolo por parte do Estado. É possível exigir como conduta 

esperada estatal a colocação de muretas de contenção em todas as rodovias, ou o controle de 

tudo aquilo que pode atravessá-la? Nem nos países de mais alto orçamento e desenvolvimento 

é possível encontrar tal imputação.

 O outro caso tem relação com a queda de árvore sobre automóvel estacionado em via 

pública onde o Estado foi responsabilizado pelos danos causados em virtude da inercia do ente 

municipal em fiscalizar a situação da vegetação existente em próprio municipal. Na situação 

descrita, a responsabilização subjetiva ocorreu pela demonstração da presença concomitante do 

dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o compor-

tamento ilícito do Poder Público, pois este havia sido cientificado do risco de queda da árvore 

três meses antes, manteve-se inerte (STJ, REsp 1230155/PR, 2013). Importante destacar que o 

Tribunal Estadual condenou o município objetivamente.

 

 I. 2 TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO

Uma das teorias que orientam as decisões relativas às condutas omissivas estatais é a 

teoria do dano direto e imediato. Segundo essa teoria, também conhecida como teoria da in-

terrupção do nexo causal, a omissão estatal deve possuir uma relação direta e imediata com a 

situação ou ato que ocasionou o dano a terceiro. Ou seja, se o elo de ligação entre o ato ou fato 

danoso é apenas indireta ou ocorreu muito tempo após a omissão estatal, a responsabilização 

resta afastada.

A aplicação do instituto pode ser exemplificada em dois precedentes descritos a seguir. 

O primeiro deles gira em torno de apenado que foge de presídio e comete outro crime dez me-

ses após a fuga. Neste caso, a responsabilização estatal foi afastada em virtude do dano não ser 

direto e imediato. O acórdão registrou que, no caso, não houve como afirmar que a deficiência 

do serviço do Estado tenha sido a causa direta e imediata do ato ilícito praticado pelo foragido. 

A violência contra a vítima, que produziu os danos reclamados, ocorreu mais de dez meses após 

o foragido ter se evadido do presídio. Ausente o nexo causal, fica afastada a responsabilidade 

do Estado (STJ, REsp 719.738/RS, 2008).

Em outro caso semelhante, a responsabilidade civil do Estado foi afastada mesmo ha-

vendo lapso temporal reduzido entre o fato danoso e a omissão estatal. Entendeu o STJ (REsp 

858.511/DF, 2008) que a morte decorrente de “bala perdida” disparada por menor evadido, há 

uma semana, de estabelecimento destinado ao cumprimento de medida socioeducativa não re-

presentou dano direto e imediato. Segundo a manifestação do Ministro Relator, não foi possível 

afirmar que a deficiência do serviço do Estado (que propiciou a evasão de menor submetido a 

regime de semiliberdade) tenha sido a causa direta e imediata do tiroteio entre o foragido e um 

seu desafeto, ocorrido oito dias depois, durante o qual foi disparada a “bala perdida” que atingiu 

a vítima, nem que esse tiroteio tenha sido efeito necessário da referida deficiência. 
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II RESPONSABILIDADE OMISSIVA BASEADA NA TEORIA DO RISCO

A Teoria do Risco Administrativo fundamenta-se no campo teórico na socialização dos 

riscos da atividade estatal que busca atender o interesse de toda a população. Como todos se be-

neficiam das atividades administrativas, todos devem compartilhar do ressarcimento dos danos 

causados a alguns (MEDAUAR, 2015, p. 431). Daí atribuir ao Estado o encargo de ressarcir o 

dano causado, tanto nas atividades lícitas quando nas ilícitas.

Na responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo não se invoca o dolo, 

a culpa ou o mau funcionamento do serviço, mas sim a existência de uma relação de causa e 

efeito entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima (nexo causal ou nexo 

de causalidade). Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir o dano. Alcan-

ça todas as pessoas de direito público (administração direta, autarquias e fundações) e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos (empresas públicas, sociedades de economia 

mista, fundações de direito privado) e também as pessoas jurídicas privadas, não integrantes da 

administração pública, delegatárias de serviços públicos (concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos). 

Este tipo de responsabilização encontra guarida no art. 37, §6º da CF, onde determina 

que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públi-

cos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegura-

do o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Também o art. 43 do 

Código Civil reputa que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsá-

veis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito 

regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

II. 1 O DEVER DE CUSTÓDIA DO ESTADO (OMISSÃO ESPECÍFICA)

Nas situações onde o Estado atua com a obrigação legal de garante da integridade de 

pessoas ou coisas a ele vinculadas, eventual omissão em promover esta proteção é equiparada a 

um ato comissivo. Circunstâncias, por exemplo, que ensejam a lesão de uma criança em escola 

pública ocasionada por outra criança, onde paciente é assassinado dentro de hospital público 

ou a morte de presidiário encarcerado podem gerar a responsabilização do Estado. Diversos jul-

gados dos Tribunais Superiores tem seguido essa disposição de que o Estado é garante daquilo 

que está sob sua guarda, implicando em falha chamada de omissão específica. 

O Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.305.259-SC, 2013) foi claro ao afirmar 

que “a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos 

riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos pelo próprio Estado”. Com isso, o Estado tem 

sido reiteradamente condenado a ressarcir danos sofridos pelos detentos do sistema prisional. 

Da mesma forma o Supremo Tribunal Federal (RE 841526/RS, 2016) tem acompanhado 
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esse pensamento apontando que a responsabilidade civil estatal subsume-se à teoria do risco 

administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto 

rejeitada a teoria do risco integral. Assim, o Estado somente se exime de responsabilização 

nos casos em que não é possível agir para evitar a morte do detento, na medida que ocorreria 

mesmo que o preso estivesse em liberdade, como suicídio, acidente ou morte natural. Nestas 

situações, o Poder Público deve comprovar causa impeditiva da sua atuação protetiva do deten-

to, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. De regra, a Corte 

Suprema assevera o dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê 

de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada 

a sua incolumidade física e moral.

É importante registrar que o dever de proteção dos presos sob custódia estatal não se 

limita, segundo o STF (RE 580252, 2017), a sua incolumidade física e moral, mas também deve 

mantê-los em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei. 

Com isso fixou a seguinte tese:

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em 
seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, 
é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação 
de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em 
decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

Ocorre que cadeias em más condições, enfrentando problemas como superlotação, con-

dições insalubres e rebeliões é a regra no Brasil, o que cria um passivo indenizatório milionário 

ao Estado, se considerarmos uma população carcerária de 812 mil presos (BARBIERI, 2019, 

documento eletrônico) e o fato de que praticamente todos cumprem sua pena fora das condições 

legais de encarceramento.226

Ou seja, quase todo preso ao sair do sistema, ou mesmo dentro dele, no atual padrão 

dos presídios brasileiros, teria direito a uma indenização, demonstrando sua insustentabilidade.

II. 2 PARADIGMA DE UMA NOVA REGRA GERAL?

 O estudo vem demonstrando até aqui uma jurisprudência, mesmo que oscilante entre a 

26 Segundo a decisão citada, o STF entende que o cumprimento da legislação quanto as condições dos presídios 
seria o cumprimento dos seguntes dispositivos: Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 
7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional 
de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil 
(Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção 
Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas 
Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso 
das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do 
art. 126 da Lei de Execuções Penais. RE 580252, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUS-
SÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017.
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aplicação da teoria da culpa e do risco ao responsabilizar o Estado por seus atos danosos, ten-

dente a responsabilização objetiva. Entretanto nos últimos anos parece mudar o entendimento 

dos tribunais superiores em direção a uma uníssona condenação do Estado de forma objetiva, 

seja a conduta omissiva ou comissiva. Excluindo da análise questões de responsabilização es-

tatal por danos ambientais, por possuírem legislação específica que imputa reponsabilidade 

objetiva273e até, segundo alguns doutrinadores, responsabilidade 4integral28, nesse recente en-

tendimento jurisprudencial tem-se que as lesões causadas a terceiros por agentes estatais serão 

respondidas sempre pelo viés objetivo. Tal afirmação se embasa em precedentes do STF (RE 

499432 AgR, 2017) que referem expressamente que “a responsabilidade civil – ou extracon-

tratual – pelas condutas estatais omissivas e comissivas é objetiva, com base na teoria do risco 

administrativo”.

É de se observar que responderão objetivamente não só as pessoas jurídicas de direito 
público, mas também aquelas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Além das en-

tidades públicas de direito privado pertencentes à Administração Indireta, também as empresas 

particulares que prestem serviços públicos, como as concessionárias, estão obrigadas a reparar 

de forma objetiva. O trecho do julgado abaixo demonstra tal posicionamento jurisprudencial 

ao condenar concessionária de rodovia pedagiada a ressarcir os danos decorrentes de acidente 

automobilístico de forma objetiva: 

A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito 
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público res-
pondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 
37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, 
em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o 
dano e a omissão (STF, ARE-AgR 951552, 2016).

 Ou seja, independentemente de culpa do agente estatal na omissão, o Estado e quem 

atua em seu nome poderá ser condenado a ressarcir os danos causados a terceiros, podendo, 

logicamente buscar reparação perante seu agente, em caso de dolo ou culpa, em ação de regres-

so. Nesta ação de regresso o agente público responde de maneira subjetiva e somente após o 

trânsito em julgado da ação em desfavor do ente público, situação que manteve-se inalterada 

nesse novo paradigma responsabilizatório.

 Importante lembrar que sob o prisma da unificação do entendimento em torno da res-

ponsabilidade sempre objetiva do Estado, caberá a ele apresentar excludentes de ilicitude para 

afastar sua omissão e por consequência o dever de indenizar, quais sejam: culpa exclusiva (ou 

concorrente) da vítima, caso fortuito ou força maior. 
27 Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou 
geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a 
responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como 
na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias 
indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante 
a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional. (REsp 1071741/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 16/12/2010)
28 A responsabilidade pelo risco integral se diferencia da responsabilidade objetiva pela impossibilidade da apre-
sentação de excludentes de ilicitude.
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CONCLUSÃO

Em atenção ao problema estabelecido quanto a um possível rompimento dos tribunais 

superiores com a visão tradicional de que a responsabilização do Estado por omissão é de regra 

subjetiva, parece que de fato temos um novo paradigma tendente a relacionar sempre a conduta 

lesiva do Estado, por atos de seus agentes em desfavor de terceiros, como sujeitas a teoria do 

risco, através da responsabilidade objetiva.

Nos parece que ainda veremos uma oscilação da jurisprudência nos próximos anos, 

especialmente pelo casuísmo apresentado pelos tribunais de primeira instância, cujas decisões, 

quando mantidas em segunda instância, acabam não sendo revistas pelos Tribunais Superiores 

em virtude da necessidade de reanálise do conteúdo probatório.

Por fim, a responsabilização objetiva, especialmente nos casos de dever de custódia 

carece de uma maior análise de impactos de tal posicionamento, especialmente na obrigação 

de indenizar todo preso por más condições do sistema prisional, ou todo motociclista sinistrado 

por obstáculo em rodovia. Esta tese, além de colocar o Estado como garante universal, tratando 

o cidadão como hipossuficiente, irresponsável pelos seus atos, não considera a universalidade 

dos casos que terão de receber o mesmo tratamento, consequência do princípio da isonomia, 

ocasionando o dreno de recursos públicos, aplicáveis de maneira dispersa na sociedade para de-

mandas pontuais daqueles que tem condições financeiras ou intelectuais de acessar seus direitos 

pela via jurisdicional.
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