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Apresentação

Com muita alegria entregamos ao grande público mais uma edição da Revista do 
Núcleo de Direito Urbanístico da Escola da Magistratura-NEDU, dessa vez reunindo reflexões 
elaboradas por ocasião das atividades desenvolvidas por seus integrantes e colaboradores 
entre os anos 2016 e 2018.

No período continuamos a jornada iniciada em 2012, através de reuniões mensais 
em que recebemos convidados para debate de temas caros ao Direito Urbanístico.

Nas páginas que seguem o leitor poderá conferir um pouco do que foi tratado nessas 
oportunidades, nas quais, com o apoio da nossa escola, tivemos o privilégio de receber 
pesquisadores, professores, juízes, promotores, defensores, advogados, agentes e gestores 
públicos, todos profissionais que contribuem no seu dia a dia para uma cidade melhor e 
que, gentilmente, aceitaram o convite de compartilhar conosco sua experiência.

Com o passar dos anos, ampliando-se nossa rede de contatos seja com a academia, 
seja com outras instituições, reforça-se nossa impressão de que os desafios enfrentados 
pela nossa Administração para prestar serviços de qualidade está menos na lei do que em 
fatores relacionados com sua aplicação.

A depender do altíssimo nível dos quadros da burocracia da União, Estado e Município 
que estiveram conosco, também não parece correto atribuir à carência de pessoal qualifi-
cado a responsabilidade pela ineficácia e/ou descoordenação de muitas políticas públicas 
que tocam a ordenação do espaço urbano, isso ao menos quando estamos falando da 
realidade de um grande centro, como São Paulo.

Por que, então, em nossas cidades, sejam ricas ou pobres, pululam exemplos de 
atuação disfuncional do Poder Público, incapaz de bem planejar e de fazer cumprir suas 
regras pelos cidadãos? E mais: qual o papel do Direito e do seu aplicador para alterar tal 
estado de coisas?

Essas questões continuarão a merecer nossa atenção no porvir.
Por ora, nada obstante, o leitor poderá encontrar algumas pistas de caminhos pos-

síveis de serem percorridos em tal direção.
Com elas esperamos devolver tanto aos nossos colaboradores como à nossa escola 

um pouco do que foi em nós investido, lançando ao vento sementes que se fazem cada 
vez mais necessárias para uma organização política melhor, capaz de reagir aos justos 
anseios da população por um Estado responsável e responsivo, que a tenha no centro de 
suas preocupações.

São Paulo, outono de 2019. 

Cynthia Thomé
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
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Estado, Direito e políticas públicas: o papel do juiz 
em uma dinâmica de governança1

State, Law and public policies: the role of the 
judge in a governance dynamic

Alexandra Fuchs de Araújo2

Juíza de Direito no Estado de São Paulo

Resumo: o Estado, o Direito e as políticas públicas estão intrinsecamente relacionados. 
O Estado contemporâneo é, antes de tudo, provedor de políticas públicas que necessitam 
de arranjos jurídicos complexos e de difícil conformação. No Brasil, os arranjos também 
devem superar as dificuldades de obtenção do consenso federativo. Instrumentos jurí
dicos de governança podem auxiliar no sucesso das políticas públicas e, nesse processo, 
a judicialização é inevitável. Nessa perspectiva, é fundamental investigar o novo papel 
do juiz enquanto integrante do Estado e da burocracia estatal, e a forma como, efetiva-
mente, pode colaborar para que as políticas públicas nacionais sejam capazes de garantir 
os direitos fundamentais. A proposta será aplicada como alternativa no caso envolvendo 
o Processo Administrativo n. 0243/2012 e a Consulta Púbica n. 04/2014, realizada pela 
SABESP para implementação das economias, apontando para os limites atuais quanto à 
forma de proceder, juridicamente, uma boa governança.

Palavras-chave: Estado. Políticas públicas. Governança. Judicialização. Poder 
Judiciário.

Abstract: State, Law and public policies are intrinsically related. The contemporary 
State is, above all, the provider of public policies which, in turn, require juridical arran-
gements that are complex and of difficult adaptation. In Brazil, arrangements must also 
specifically overcome acquisition difficulties from the federative consensus. Juridical 
instruments of governance may assist in the success of public policies and, during this 
process, judicialization is inevitable. In this perspective, it is fundamental to investigate 
the new role of the judge as a member of the State and of state bureaucracy, and the way 
it may effectively contribute to the ability of national public policies to assure fundamental 
rights. The proposal shall be implemented as an alternative to the Administrative procee-
ding no. 0243/2012 and the Pubic Consultation paragraph 04/2014, performed by SABESP, 
pointing out current limitations regarding a way to juridically initiate good governance.

Keywords: State. Public policies. Governance. Judicialization. Judiciary.

1 Artigo apresentado ao curso de pós-graduação stricto sensu – doutorado em Direito do Estado da Universidade de São Paulo, 
exigência parcial da disciplina de Direito, Políticas Públicas e Estado (DES 5878), nov. 2018.

2 Mestranda em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Direito pela 
Universidade de São Paulo (1996) e graduação em História pela mesma Universidade (1987). Especialista em Direito Urbanístico 
pela EPM (2014). Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito Administrativo Democrático (NEPAD/USP) desde 
2013. Juíza de Direito desde 1998. Juíza da Fazenda Pública do Estado de São Paulo desde 2003.
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Introdução

Políticas públicas são uma manifestação da ação governamental e não fazem parte 
do Direito, mas a ele interessam na medida em que este normalmente é chamado a 
regulamentá-las. No modelo de Estado preponderante do mundo ocidental no início do 
século XXI, quanto mais orgânica a arquitetura jurídica de uma política pública, maiores 
são as chances de sua continuidade e aperfeiçoamento. É pertinente, portanto, falar 
de um Direito das políticas públicas que tenha um forte componente constitucional e 
que interaja com outros ramos do Direito com o fim de garantir a necessária densidade 
normativa para essas políticas.

Perguntas como “que critérios metodológicos podem ser empregados para descrever 
os papéis desempenhados pelo Direito nas políticas públicas?”, ou, ainda, indagações 
como “a judicialização é boa ou é ruim?” e “como fazer que com a judicialização, se 
inevitável, contribua para o avanço das políticas públicas fundamentais?” fazem parte 
da investigação contemporânea das políticas públicas estatais em sua relação com o 
Direito.

Para responder a essas questões é necessário, antes, compreender o próprio conceito 
de Estado no século XXI e os seus limites para, assim, estabelecer o seu papel na definição 
e implementação de políticas públicas. É fundamental, também, verificar a função do juiz, 
representante de um dos Poderes do Estado, em tal cenário. O juiz é um ator político? 
Nessa atuação política, o controle judicial é eficiente na busca pela concretização de 
direitos fundamentais, previstos no texto constitucional?

Este artigo propõese a refletir sobre as questões ora formuladas e, para isso, está 
dividido em quatro partes, além da introdução e da conclusão. Na primeira parte é 
investigada a trajetória do conceito de Estado, desde a sua formulação pelo marxismo, 
na busca por seus elementos fundamentais, até o mundo globalizado. Na segunda parte 
analisa-se a relação entre governança, fenômeno relacionado ao Estado globalizado do 
século XXI, Direito e políticas públicas. Na terceira parte estudase o papel do juiz e do 
Poder Judiciário brasileiro num contexto de governança. Na quarta parte, finalmente, 
analisa-se casos em que as políticas públicas foram judicializadas e quais foram seus 
desfechos.

1. Uma reflexão sobre o Estado

Para o Direito e, em especial, o Direito Público, é fundamental a compreensão do 
Estado e das relações de poder, pois o Estado decorre justamente dessas relações: o 
jurídico é o modo como o poder se exterioriza. No Estado de Direito, o poder é institu-
cionalizado e despersonalizado, “deslocando-se o centro da vida pública da pessoa do 
governante para o Estado.”3. Nesse processo de institucionalização, o Estado não se reduz 
aos vários elementos que o compõem e, apesar de juridicamente lhe ser atribuída uma 
personalidade jurídica, o conteúdo desta personalidade é um objeto em movimento, 
assim como a própria sociedade.

3 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 47.
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A dificuldade de conceituar o Estado não é um fenômeno contemporâneo. Em 1930, um 
historiador americano localizou 145 definições de Estado4 e, tendo em vista as constantes 
alterações de suas realidades, decorrentes dos seus processos históricos, a dificuldade 
para a conceituação do fenômeno estatal tende a aumentar no mundo globalizado5.

Desde as décadas de 1950 e 1960, após a primeira crise do Estado, a Ciência Política 
desenvolveu teorias para explicar as atividades políticas e governamentais centradas na 
sociedade. Nesse contexto, destaca-se o elitismo norte americano, que via o Estado, as 
Forças Armadas e as organizações empresariais como as três instituições da elite dominante 
no mundo contemporâneo, responsáveis por todas as decisões (e não decisões) relevantes. 
O elitismo preocupava-se com o exercício do poder e a crítica à democracia, e de certa 
forma deu o start na formação do pensamento sobre os ciclos de políticas públicas6.

O elitismo nos Estados Unidos foi muito criticado pelo pluralismo, que estudava os 
processos de decisão; entretanto eles têm em comum a retirada do Estado como ator 
central dos processos decisórios7.

Apesar de os cientistas políticos norte-americanos das décadas de 1950 e 1960 
descartarem a utilidade do conceito de Estado, este voltou a ser objeto relevante de 
pesquisa no país na década de 1980, quando já se reconhece que “a aparente ausência 
de Estado nos EUA é uma ilusão”8.

O “retorno do Estado” foi duramente criticado por Easton9, em ensaio crítico à obra 
de Poulantzas, quem melhor elaborou até então uma teoria do Estado sob as premissas 
da teoria marxista, como forma de demonstrar que este era um conceito com insuficiente 
consistência científica.

Não obstante a profunda descrença behaviorista na cientificidade do conceito 
criticado, não parece que o fenômeno “Estado”, mesmo após atravessar duas fortes 
crises – a primeira no início e a segunda no final do século XX – tenha deixado de existir. 
Cassese parece ter razão ao afirmar que “essas ambiguidades mostram que o Estado não 
desapareceu com as liberalizações e a globalização – ao contrário, está muito vivo e está 
apenas se auto reestruturando para ajustar suas estruturas e funções aos novos espaços, 
superando suas fraquezas internas. Os desenvolvimentos analisados acima são apenas 
parte da dinâmica do Estado”10.

4 CASSESE, Sabino. Reestruturando o Estado: do Estado-nação à comunidade política global. In: BUCCI, Maria Paula Dallari; 
GASPARDO, Murilo (org.). Teoria do Estado: sentidos contemporâneos. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 251-266.

5 BUCCI, op. cit., p. 251.
6 A partir dos anos 1940 é que se passou a investigar mais especificamente o exercício do poder e, por essa via, os decision

makers. Ao sustentar que as posições de poder eram controladas por uma minoria, uma elite unificada, que se impunha sobre 
a maioria, Hunter e sobretudo Mills investiam na própria desnaturalização da democracia americana. Como observa Bobbio, 
Mills teria rompido “a imagem idílica da América como paraíso do homem comum” (BOBBIO, 1991, p. 388). Cf. também 
Bottomore (1965, p. 31-2). Por isso mesmo, ele foi alvo de acerbas reações (GRYNSZPAN, 1996, p. 50).

7 “Em ‘A Critique of the Ruling Elite Model’, artigo de 1958, referido diretamente a Mills e também a Hunter, Dahl propõe um 
teste através do qual se poderia averiguar a existência de uma elite do poder unificada. Seu ponto de partida era, também, 
o do poder entendido como faculdade de tomar e de impor decisões ao restante da sociedade. O que, para ele, seria preciso 
testar é se, de fato, prevaleceriam as preferências de um grupo específico na tomada e na imposição de decisões fundamen-
tais.” (GRYNSZPAN, Mario. A teoria das elites e sua genealogia consagrada. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em 
Ciências Sociais, n. 41, p. 60, 1996.

8 CASSESE, op. cit., p. 257.
9 EASTON, David. The political system besieged by the State. Political Theory, v. 9, n. 3, p. 303-325, ago. 1981.
10 CASSESE, op. cit., p. 262.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

14 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 11-27, Setembro-Outubro/2019

Uma prova da atualidade do conceito de Estado foi o esforço realizado por Pernice, 
no início do século XXI para explicar, durante o processo de globalização e desnacionali-
zação de instituições, a existência de uma Constituição da União Europeia fundamentada 
no contrato social, com vistas à criação de uma nova identidade supranacional fictícia11. 
Naquele momento, o papel do Estado, como fator de coesão social, estava em xeque, 
mas a existência real do fenômeno estatal era um obstáculo ao avanço de uma unidade 
continental. A proposta de uma governança multinível sobreposta ao Estado nacional, 
sem atingir sua unidade, com base na ideia do contrato social, foi uma saída para compa-
tibilizar as necessidades de organização do poder da União Europeia com a realidade do 
fenômeno estatal.

Se, por um lado, a formação da União Europeia atesta a perda de centralidade do 
Estado em vista da multiplicação de formas de intervenção pública e da pluralização de 
suas fontes, com o afastamento das chamadas prerrogativas de direito público e alte ra-
ção da ideia de povo e de cidadania; por outro, a tentativa de utilização de conceitos 
que justifiquem a criação do Estado para explicar a existência da União Europeia e de 
um verdadeiro Estado supranacional são uma demonstração do poder simbólico dessa 
instituição e dos elementos ideológicos sobre os quais se funda, como as noções de povo, 
soberania e contrato social12.

Nesse diapasão, contrariando uma visão disseminada que opõe a globalização aos 
governos nacionais, tem-se que os Estados são um elemento constitutivo da globalização13.

Destarte, a posição dos Estados na União Europeia trouxe uma renovação metodoló-
gica para a teoria geral do Estado, disciplina que tem como objeto a “elaboração e siste-
matização de um universo conceptual que represente, em termos jurídicos, as relações 
oriundas do mundo do poder.”14.

Esse novo Estado envolve instituições globais que fomentem a auto-harmonização e 
pressionem os outros Estados com novos e confusos arranjos institucionais, sendo impe rio-
so, nesse contexto, o desenvolvimento de teorias para sua compreensão e de políticas 
públicas específicas para lidar com esta realidade multifacetária.

O cenário europeu, embora não possa servir de paradigma direto para o Brasil, traz 
elementos que levam a refletir sobre as alternativas para a arquitetura jurídica das políticas 
públicas, em especial daquelas mais complexas, como a política de saneamento básico. 
Isto porque essa política tem sua implementação bastante complexa, envolvendo atores 
novos e antigos, normas recentes, afinadas com o novo texto constitucional e com áreas 
afins, como meio ambiente, e outras não tão adaptadas às carências atuais da comunidade.

Na interface com o mundo jurídico, as políticas públicas são organizadas em normas, 
de maior ou menor densidade. As leis que regulamentam as políticas públicas rompem 

11 “More generally, the citizens of the Member States have adopted multiple identities – local, regional, national, European 
– which correspond to the various levels of political Community they are citizens of. Such identities are based respectively on 
the social contract which is agreed with the people concerned for certain purposes of local, regional, national and European 
dimension and character, thus establishing a selfreferential legal order which is the Constitution of the corresponding 
political system.” (PERNICE, Ingolf. Multilevel constitutionalism in European Union. London: European Law Review, 2002, 
p. 6).

12 BUCCI, op. cit., p. 54.
13 BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, Clarice Seixas (coord.). Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 264.
14 BUCCI, op. cit., p. 46.
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com o conceito clássico de norma jurídica, já que não são gerais e abstratas, tampouco 
possuem diretrizes que orientam a dinâmica entre os diversos atores sociais.

O reconhecimento da presença de novos atores no cenário político desperta a 
necessidade de novas metodologias para a compreensão das relações entre os mundos 
jurídico e político. Surgem, daí, novas perguntas, por exemplo: como as normas regulam 
as disputas entre atores relevantes? Que tipo de norma deve ser pensada para cada tipo 
de política pública? Quais os modos de disputa e consenso existentes em torno da norma15?

Um conceito de governança capaz de incorporar a dinâmica entre os atores sociais 
poderia auxiliar na compreensão dos novos questionamentos que estão postos.

2. Governança, Direito e políticas públicas

A noção de governança global implica a

gestão dos assuntos coletivos com múltiplos centros decisórios, sem 
estrutura definida de governo central com supremacia e soberania, 
conjunto de organizações gerais e setoriais e acordos não orientados 
por hierarquia, mas que, por regras, procedimentos, trações 
funcionais e comportamentos, prevalecem sobre as estruturas16.

Sob o ângulo descritivo, a governança pode ser entendida como um conjunto de 
arranjos institucionais mediante os quais se adota e se executa as decisões públicas de um 
determinado ambiente social. Incluise nesse rol, as estruturas, os processos, os atores, 
as relações entre eles, as regras, os dispositivos de correção, enfim, todos os elementos 
que incidem sobre as decisões na esfera pública.

Já numa perspectiva normativa, a governança se relaciona com a qualidade da 
democracia, a capacidade de resolução de problemas coletivos e com a garantia para o 
mercado do bom funcionamento da sociedade civil17. Para ela, é fundamental que haja 
coerência na ação governamental, com a implantação de três planos de aproximação: 
macro, meso e microinstitucional.

A separação do fenômeno governamental em três planos é proposta por Bucci18 e 
visa uma melhor relação entre a direção política e suas estruturas. No plano macroins-
titucional estão as decisões políticas fundamentais, a “grande política”, bem como os 
rumos do planejamento de longo prazo. No plano mesoinstitucional, da “média política”, 

15 Para ilustrar as questões apresentadas, no julgamento da ADI n. 1842/RJ, o Supremo Tribunal Federal decidiu o conflito de 
competências em matéria de saneamento básico sugerindo a criação de um fórum de deliberação adequado em que cada 
integrante tenha condições de participar da organização, planejamento e execução de funções públicas, cujo bom desem-
penho em favor da população dependa justamente dessa coordenação de esforços. Considerando que no Brasil existem os 
níveis municipal, estadual, metropolitano e federal para políticas públicas, a solução jurídica eficiente para a regulação dessa 
política envolve uma relação de consenso, e não uma relação de autoridade. Talvez o instrumento mais adequado para se 
obter o consenso necessário não seja a lei e, sim, um instrumento consensual entre os entes, capaz de expressar uma nova 
atuação estatal.

16 BUCCI; DUARTE, op. cit., p. 246.
17 LONGO, Francisco. Introducción: los directivos públicos ante los retos de la gobernanza contemporánea. In: LONGO, Francisco; 

YSA, Tamyko (ed.). Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI. Barcelona: Bela Terra, 2008, p. 19-39. Disponível em: 
https://bit.ly/2C1HO2F. Acesso em: 5 maio 2014.

18 BUCCI, op. cit., p. 43.
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estão os arranjos institucionais que desenham a ação governamental institucionalizada, 
agregando e compondo os elementos disponíveis, em uma direção determinada, tornada 
previsível, com base em regra e institucionalização jurídica que definem situações a serem 
experimentadas em operações futuras, resultando na reiteração da ação. Finalmente, 
no nível microinstitucional, da “pequena política”, se desenrola o processo político que 
leva à formação e ao desenvolvimento das políticas públicas, à decisão, às iniciativas 
pertinentes e às decisões judiciais nas hipóteses de conflito.

A ideia de governança pode ser incorporada à dinâmica dos planos macro, meso e 
microinstitucional do fenômeno governamental, o que justifica a sua fusão ao método de 
análise das políticas públicas. Essas, por sua vez, requerem arranjos jurídico-institucionais 
complexos, estabelecidos por normas jurídicas, tanto por meio de leis em sentido formal 
(isto é, promulgadas pelo Legislativo), como em sentido material (atos normativos regula-
mentares produzidos pelo Executivo, como decretos, regulamentos, portarias, circulares, 
instruções normativas, instruções operacionais, entre outros)19.

A incorporação do conceito de governança ao estudo das políticas públicas representa 
uma vantagem, pois essa ideia “amplia o foco dos estudos das políticas do próprio governo, 
o que se pode considerar um ganho analítico em si”, além de permitir “a incorporação 
nas análises de dimensões informais e mesmo ilegais que efetivamente caracterizam as 
dinâmicas políticas, mas que ficam de fora de perspectivas mais tradicionais”20.

Um exemplo da vantagem da incorporação do conceito está justamente no campo 
das políticas de saneamento básico. A Lei Federal n. 11.445/2007 estabeleceu dire tri-
zes nacionais para estas políticas e previu diversos fatores que poderão ser levados em 
consideração quando da elaboração da estrutura de remuneração e cobrança dos serviços 
públicos de saneamento básico; entretanto esses são objeto de disputa entre os atores 
sociais envolvidos, nem todos contemplados na lei. Um ator relevante na urbanização de 
favelas é o crime organizado, que integra a realidade local, com o qual a SABESP tem que 
negociar para atingir as suas metas. A incorporação da ideia de governança permite que 
este ator, relevante de fato, mas invisível para a lei, possa ser levado em consideração 
na dinâmica da política pública.

O maior ganho, no entanto, do conceito de governança, é a possibilidade de superar 
a descoordenação entre as ações das diferentes esferas de governo no Brasil, o que gera 
dificuldade de articulação das políticas públicas em diversos níveis, necessária para se 
alcançar os objetivos da República, conforme observação de Cunha Filho:

Como em toda organização política marcada por um governo central 
que atua concomitantemente com outras esferas de governo em 
âmbito regional e/ou local, cada qual com distintos graus de 
autonomia, há a necessidade de coordenação entre as ações de todos 
esses entes, medida indispensável para que o Estado como um todo 
possa adequadamente realizar sua missão de garantir condições para 
uma vida digna e harmônica aos seus cidadãos.

19 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta (org.). A política 
pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 2013. p. 181-200. Disponível em: https://bit.ly/31UwqA3. Acesso 
em: 2 nov. 2018. 

20 MARQUES, Eduardo. De volta aos capitais para melhor entender as políticas urbanas. Novos Cadernos CEBRAP. Dossiê Capitais 
do Urbano, n. 2, p. 25, jul. 2016.
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Notese que, partindo das premissas delineadas nos Capítulos 1 e 2 
deste estudo, ainda que não houvesse em nossa Constituição qualquer 
determinação ou mesmo autorização para que União, Estados e 
Municípios celebrassem avenças para execução de atividades de 
interesse comum, imaginamos que tanto decorre da própria natureza 
das coisas21.

Há inclusive autorização constitucional expressa no art. 241 da Carta Magna para os 
diálogos institucionais entre membros da Federação com vistas à consecução de pautas 
de interesse geral22, dispositivos muito pouco considerados pelos gestores. Deste modo, 
não há necessidade de se aguardar uma legislação específica para a busca da superação 
dos impasses para uma ação coordenada, já que a própria Constituição estimula a criação 
de novos arranjos para a ação governamental, a permitir uma governança mais eficiente 
das políticas públicas.

Coutinho, ao propor uma metodologia de análise da dimensão jurídica das políticas 
públicas, identifica quatro diferentes papeis do Direito e de seus operadores em tal âmbito: 
“apontar fins e situar as políticas no ordenamento (direito como objetivo), criar condições 
de participação (direito como vocalizador de demandas), oferecer meios (direito como 
ferramenta) e estruturar arranjos complexos que tornem eficazes essas políticas (direito 
como arranjo institucional)”23.

Esta última dimensão reforça a tese de que, para uma boa governança, há que se 
pensar em novos instrumentos jurídicos, com um novo papel a ser exercido pelos atores 
tradicionais com vistas a uma maior eficiência da ação governamental.

Se o arranjo institucional de uma política pública deve compreender o seu marco 
geral de ação – incluindo uma norma instituidora da qual conste o quadro geral de 
atuação do Poder Público, com a discriminação das autoridades competentes, baliza-
mento das condutas dos atores privados, protagonistas e destinatários –, entre os 
elementos da política deve ser incluída, também, a criação de instrumentos jurídicos 
ou não jurídicos, mas com relevância para o direito que permitam obter os consen-
sos necessários a melhor governança possível do programa e a sua constante revisão 
administrativa, garantindo, desse modo, o aperfeiçoamento do arranjo institucional e 
o seu adensamento normativo.

Esses novos instrumentos requerem um relacionamento mais coordenado entre as 
esferas macro, micro e mesoinstitucionais, além de novos papeis a serem assumidos 
pelos atores jurídicos relevantes. Por outro lado, uma melhor governança nas políticas 
públicas deve envolver, necessariamente, um novo perfil do controle que é efeito sobre 
tal atividade estatal, sobretudo quando se está diante da sua judicialização.

21 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro. Governança pública na administração contemporânea. Tese (Doutorado em Direito) 
– Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 111.

22 Idem, p. 112.
23 COUTINHO, op. cit., p. 18.
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3. Poder Judiciário e governança

A judicialização das políticas públicas, que vem se intensificando nos dias atuais24, 
é um dos fenômenos governamentais situados no plano microinstitucional, que deve ser 
considerado num contexto de governança, já que tem grande possibilidade de afetar uma 
política pública tanto na fase de sua institucionalização quanto durante sua execução.

Este processo pode se iniciar antes mesmo da ação governamental. Conforme 
observação de Senna, a formalização de uma política pública em uma lei é politicamente 
relevante, mesmo quando não há densidade normativa nem condições políticas para a 
sua implementação, pois abre um caminho para os atores sociais imporem uma pauta por 
meio da provocação dos Tribunais25.

A judicialização, portanto, também acaba por impactar as relações de poder e a 
ação governamental no nível macroinstitucional, promovendo adaptações institucionais, 
o que justifica um olhar mais preciso para o papel do juiz num cenário de governança 
como objeto metodológico da Teoria Geral do Estado.

Entretanto, há um isolamento do Poder Executivo para com o Poder Judiciário, e a 
defesa técnica do Executivo em juízo tende a ignorar a possibilidade de a decisão judicial 
influir na Política Pública. O papel do advogado público seria o de neutralizar a decisão, 
contestá-la, postergá-la, mas não o de cumpri-la.

Cunha Filho, ao analisar a relação entre Administração e Poder Judiciário – duas 
facetas de um mesmo Estado – observou que em relação às políticas públicas, 

os inúmeros questionamentos judiciais feitos de tais políticas 
recebem do departamento jurídico de cada uma das Administrações 
envolvidas, salvo raras exceções, o mesmo tipo de resposta: ou não há 
qualquer irregularidade na atividade prestada ou a responsabilidade 
por eventual dano reclamado não é sua, mas de outra esfera 
governamental26.

O Poder Judiciário, por sua vez, elabora respostas baseadas em duas doutrinas 
extremas: de um lado, o essencialismo do Direito27, apoiado na doutrina neoconstitucio-

24 Neste texto, será utilizado o conceito de Barroso, para quem judicialização significa que “questões relevantes do ponto de 
vista político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário. Tratase, como intuitivo, de uma 
transferência de poder para as instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que são o Legislativo 
e o Executivo” BARROSO, Luís R. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. 
Revista Jurídica da Presidência, v. 12, n. 96, p. 1-46, fev.-maio 2010.

25 Observação de Fernanda Vick Senna no evento Trabalhos aplicados em Direito e Políticas Públicas: direitos sociais: atores 
sociais, direito e políticas públicas, na Universidade de São Paulo, em 11 de novembro de 2018.

26 CUNHA FILHO, op. cit., p. 112.
27 Conforme sintetiza Valle: “A concepção do essencialismo de direitos tem como premissa a identificação de um valor cons-

titucional puro como o ponto de partida da adjudicação havida na judicial review. A essência conteudística de um direito 
advém da relação especial que ele guarda com os valores consagrados constitucionalmente. A atuação constitucional se tem 
por delimitada no seu espectro de possibilidades a partir desse elemento modular de um direito que se enuncia como meio 
de concretização dos valores fundantes. Em que pese a retórica da simples ressonância de valores constitucionais basilares, a 
lógica do essencialismo dos direitos não responde às dificuldades identificadas quando da transposição de um direito afirmado 
em abstrato, para o plano concreto. Afinal, a pretensão dos valores constitucionais é de aplicação na sua máxima amplitude 
ou potencialidade – donde o rigor, da lógica, não se pode extrair deles referencial para o que seja a essência, o conteúdo 
mínimo de direitos que os instrumentalizem.” (VALLE, Vanice Regina Lírio; DIAS, Paula, E. S. D. Indeterminação dos direitos 
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nalista, que se propõe a superar a doutrina positivista do Direito; e do outro, a doutrina 
processual clássica, baseada no princípio da eventualidade da demanda, que se identifica, 
na doutrina norte-americana, com o tailoring principle28. Este último, na verdade, molda 
a lógica das respostas judiciais mesmo nos casos em que se discute a essencialidade de 
direitos, como ocorre na judicialização de medicamentos.

O Direito Administrativo, ao menos como é praticado nas Cortes, está amarrado aos 
ideais do Estado liberal clássico, e não dá conta dos processos políticos subjacentes, um 
jogo não transparente, que não se revela para o juiz, e ao qual este é alheio ou finge 
estar alheio. Quais são, então, as possíveis explicações para esta prática?

A judicialização tem correlação, em primeiro lugar, com a forma como os poderes são 
estabelecidos na Constituição Federal. No Brasil, existe um sistema político fragmentado, 
que dificulta o consenso político. Além disto, há “uma rigorosa separação de poderes, com 
legisladores e executivos munidos de mandatos fixos e juízes dotados de estabilidade no 
cargo, todos independentes entre si.”29. Em razão ainda do disposto na Carta, as institui-
ções de justiça e de controle são extremamente ativas, pois “fiscalizam e controlam os 
políticos, as políticas públicas elaboradas pelos governos, até as leis e atos normativos 
editados por nossos representantes.”

Como instrumento de controle judicial, o Direito brasileiro, desde 1985, possui em 
seu ordenamento a Lei de Ação Civil Pública – Lei n. 7.347/1985 –, que introduziu a 
ação coletiva com a possibilidade de concessão de medida cautelar, o que implica uma 
concreta e imediata intervenção do Poder Judiciário numa ação política. Mas esta ação 
está sujeita ao princípio da eventualidade da demanda, e quem faz o recorte do pedido 
é o autor da ação, que necessariamente é um ator social com uma posição na arena 
política, e que com muita probabilidade não está satisfeito com o consenso alcançado 
até o momento da propositura da ação.

Ora, não é possível imaginar um controle exclusivamente técnico de uma ação judicial 
já proposta com base num dissenso político. Desse modo, por mais bem fundamentada 
do ponto de vista técnico-jurídico, uma decisão judicial como esta contém, de forma 
subjacente, mesmo que de modo inconsciente, uma escolha política.

A nova Constituição e a ação civil pública, portanto, não são instrumentos adequados 
para superar o artificialismo das lógicas do essencialismo de Direito Fundamental (para 
a qual basta sua declaração pelo Poder Judiciário) e do tailoring principle (para a qual 
existe sempre uma resposta jurídica “sob medida” para o malferimento do Direito). 
Como resultado, as decisões judiciais, seja na ação individual ou na ação coletiva, não 
colaboram para uma tutela jurisdicional satisfatória, impondo-se um reequacionamento 
do fenômeno da judicialização, capaz de catalisar a ação governamental num debate 
crítico, e assim contribuir efetivamente para a reconfiguração das políticas públicas.

O Direito como ferramenta jurídica deve prever a adaptabilidade da norma à situa-
ção concreta, pois a política pública é, por natureza, dinâmica. A função vocalizadora 

sociais e os desafios à efetividade: uma visão empírica. Revista Brasileira de Direito Administrativo e Constitucional, ano 
18, n. 73, p. 213, jul.-set. 2018).

28 Idem, p. 212.
29 ARANTES, Rogério. Três cenários para Bolsonaro. Jota. Disponível em: https://bit.ly/2JtOWZo. Acesso em: 4 nov. 2018.

BARROSO, Luís R. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Revista Jurídica 
da Presidência, v. 12, n. 96, p. 1-46, fev.-maio 2010.
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do Direito, por sua vez, construída com a participação democrática, deve ocorrer, prefe-
rencialmente, na fase em que a lei, enquanto ferramenta de política pública, está sendo 
elaborada, reduzindo deste modo a probabilidade de sua judicialização futura.

Em outras palavras, como o cidadão não pôde expressar suas impressões e interesses 
antes da promulgação do ato normativo, este se vê impelido a recorrer às Cortes como 
meio de sanar o défice comunicativo existente entre si e a Administração.

Ao se aplicar a metodologia proposta por Coutinho às ponderações de Cunha Filho, a 
conclusão é de que com as respostas padronizadas dos juízes da Fazenda Pública, baseadas 
ou no essencialismo ou no tailoring principle, o Direito não está exercendo a sua função 
de forma eficiente, pois: (i) não é um instrumento capaz de deixar claro para os atores 
sociais qual é a regra válida; e (ii) não representa um arranjo institucional com as dimen-
sões objetiva e subjetiva necessárias para o bom funcionamento daquela política pública.

Motivados pelos estudos de Lipsky, cientistas sociais tendem a classificar a atuação 
de juízes em ações que envolvem políticas públicas como a de burocratas de nível de 
rua30. Os burocratas de nível de rua são os “agentes que determinam o acesso do público 
a direitos e benefícios governamentais e é por meio deles que a população consegue 
acessar a administração pública”, sendo o locus da ação pública, na medida em que “são 
responsáveis pela mediação das relações cotidianas entre o Estado e os cidadãos.”31.

O juiz de primeira instância, entretanto, no contexto da pós-reforma do Poder 
Judiciário, é cobrado por produtividade e celeridade. Na judicialização de massa evita-se a 
tutela individualizada com dilação probatória, não havendo contato do juiz com as partes.

No Brasil, o papel do juiz, portanto, mesmo nos casos que envolvem o fornecimento 
de medicamentos, em vez de se identificar com o do burocrata de nível de rua, mais se 
aproxima da burocracia do modelo weberiano, em que a dominação burocrática é a forma 
de exercício do poder mais refratária à transição ou modificação. Para Weber, “onde quer 
que a burocratização da administração tenha sido consequentemente levada a cabo, cria-se 
uma forma praticamente inquebrantável de dominação”32, cujo modelo é reforçado com 
a recente reforma do Poder Judiciário e com a forma de controle instituído.

A melhor compreensão do fenômeno da judicialização em massa e da burocratização 
das decisões, deve conduzir à investigação das metas do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), às técnicas de defesa fazendária, à formação dos consensos nos tribunais e à 
dificuldade de alteração de jurisprudências consolidadas. Existe, nesse meio, uma rede 
que merece ser mais bem estudada.

Questiona-se, então: a judicialização é sempre negativa ou pode colaborar para a 
formação de uma governança?

30 Texto de Émilie Biland e Hélène Steinmetz compara o trabalho de juízes em dois países diferentes, França e Canadá, e con-
cluem que, dependendo das condições de trabalho, a função do juiz é diferente. Na França, a função do juiz de família está 
muito mais próxima da definição do burocrata de nível de rua do que no Canadá, pois naquele país há contato direto entre o 
juiz e o cidadão, e o juiz decide com mais liberdade. Já a decisão do juiz canadense é padronizada e não há contato com as 
partes (BILAND, Émilie; STAINMETZ, Hélène. Are judges streetlevel bureaucrats? Evidence from French and Canadian Family 
Courts. https://orcid.org/0000-0002-7925-573XAcesso em: 3 nov. 2018.

31 LOTTA, Gabriela. O papel das burocracias do nível da rua na implementação de políticas públicas: entre o controle e a discri-
cionariedade. In: FARIA, Carlos Aurélio. (org.). Implementação de políticas públicas: teoria e prática. Belo Horizonte: Ed. 
PUC-Minas, 2012. p. 4-5.

32 WEBER, Max. Economia e sociedade. Fundamentos da sociologia. Brasília: Ed. da UnB, 1999, v. 2, p. 222.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

21Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 11-27, Setembro-Outubro/2019

Uma judicialização estratégica e pontual, definitivamente, pode colaborar para 
solucionar impasses e estabelecer o diálogo entre os atores, “com a ação articulada dos 
poderes Executivo e Judiciário, para que se encontrem modos de atuação consensuais.”33.

Algumas decisões recentes caminham no sentido de buscar, através do experimen-
talismo jurídico, um meio para a maior efetividade dos processos e dos direitos funda-
mentais neles discutidos.

Faustinoni demonstrou que o Ministério Público pode atuar de forma a evitar a 
judicialização desestruturante da ação governamental, a partir de sua atuação no Grupo 
de Atuação Especial de Educação do Ministério Público de São Paulo (GEDUC). Em seu 
trabalho de pesquisa, o promotor de Justiça apontou para o esgotamento do modelo de 
judicialização de políticas públicas educacionais, “sendo certo que, mesmo quando conquis-
tadas importantes vitórias no campo jurisprudencial, nem sempre estas correspondiam 
à efetiva concretização do direito em caráter universal”34. A partir desta constatação, 
novas estratégias institucionais estão sendo desenvolvidas.

O promotor sugeriu, por exemplo, a necessidade de criação de promotorias especia-
lizadas “em razão da necessidade de se proporcionar condições para atuação ministerial 
que leve em consideração e dialogue com saberes interdisciplinares”35, afinadas com a 
ação governamental. Uma mudança institucional dessa natureza conduz a uma litigância 
estratégica36, com um resultado efetivo para o avanço das políticas públicas.

Outro mecanismo experimental na solução de litígios que envolvam políticas públicas 
são as decisões estruturais, as quais visam

estabelecer um tipo de diálogo com a administração pública para 
avançar, progressivamente, no cumprimento da decisão, toda vez que 
sejam necessárias reformas profundas que dificilmente possam ser 
levadas a cabo pelo condenado sem sua própria colaboração37.

Para a execução de sentenças dessa natureza já foram testados mecanismos alter-
nativos em outros países, adequados ao objeto a ser executado, de modo a garantir a 
satisfação do julgado, a exemplo da possibilidade de delegação do cumprimento da decisão 
para outros juízes ou funcionários especiais. Esse instrumento de origem jurisprudencial 
norte americana tem ressonância no Direito brasileiro, já que o novo Código de Processo 
Civil abrigou o princípio da cooperação em seu artigo 6º 38.

33 CUNHA FILHO, op. cit., p. 339.
34 FAUSTINONI, João Paulo. Apresentação oral. Trabalhos aplicados em Direito e Políticas Públicas: direitos sociais, atores 

sociais, direito e políticas públicas. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, 11 nov. 2018, p. 204.
35 Idem, p. 195.
36 Conclusões de João Paulo Faustinoni no evento Trabalhos aplicados em Direito e Políticas Públicas: direitos sociais, atores 

sociais, direito e políticas públicas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 11 nov. 2018.
37 VERBIC, Francisco. Ejecución de sentencias em litígios de reforma estructural em la República Argetina dificultades políticas 

y procedimentales que incidem sobre la eficácia de estas decisiones. In: ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Félix. (org.). 
Processos estruturais. Salvador: Juspodium, 2017, p. 67.

38 “A colaboração é um modelo que visa organizar o papel das partes e do juiz na conformação do processo, estruturando-o 
como uma verdadeira comunidade de trabalho (Arbeitsgemeinschaft), em que se privilegia o trabalho processual em conjunto 
do juiz e das partes (prozessualen Zusammenarbeit). Em outras palavras: visa dar feição ao aspecto subjetivo do processo, 
dividindo de forma equilibrada o trabalho entre todos os seus participantes – com um aumento concorrente dos poderes do 
juiz e das partes no processo civil. Como modelo, a colaboração rejeita a jurisdição como polo metodológico do processo civil, 
ângulo de visão evidentemente unilateral do fenômeno processual, privilegiando em seu lugar a própria ideia de processo 
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Na mesma linha, outros instrumentos que podem trazer bons resultados, como o da 
inclusão da participação cidadã e das mesas de diálogo na fase de execução dos julgados, 
todos compatíveis com a ordem jurídica brasileira, ainda com base no mesmo princípio 
e que podem, através do consenso entre as partes, viabilizar para que o processo atinja 
sua finalidade.

Esse parece ser o papel a ser assumido pelo Poder Judiciário diante dos novos 
arranjos jurídicos desenvolvidos com vistas à implementação das políticas públicas, qual 
seja, colaborar para a diluição dos conflitos que envolvem essas políticas. A incorporação 
de técnicas de diálogo e de cooperação entre juízes na busca pela melhor solução dos 
conflitos sociais e políticos subjacentes à lide, que vem sendo chamada pela doutrina de 
processo estrutural ou dialógico39, viabiliza não apenas a execução das sentenças, mas 
colabora efetivamente com o aperfeiçoamento das políticas públicas.

4. Discussão de casos práticos e soluções dialógicas

Em questões envolvendo saneamento básico, é muito comum a interposição de ações 
civis públicas, baseadas em inquéritos civis, instaurados pelo Ministério Público. A sentença 
se forma facilmente. A execução do julgado, porém, com muita frequência é inviável.

É exemplo das dificuldades práticas encontradas na fase de execução processual a 
decisão proferida na Ação Civil Pública n. 001312-57.1998.8.26.022340 que, fundamen-
tada na teoria da essencialidade de direito41, reconheceu que os adquirentes dos lotes 
de “Pedreira” foram vítimas de parcelamento ilegal, obrigando o Estado à regularização 
imediata da área.

Entretanto, a generalidade do direito reconhecido não aparelhou o juízo da execu-
ção com os instrumentos necessários para a concretização do direito reconhecido, e o 
acórdão nunca foi efetivamente cumprido.

A inexecução do julgado deu origem a uma segunda ação, de natureza individual, de 
n. 0013772-31.2009.8.26.0223. A sentença, desta vez foi proferida na lógica do tailoring 

como centro da sua teoria, concepção mais pluralista e consentânea à feição democrática ínsita ao Estado Constitucional.” 
MITIDIERO, Daniel. Princípio da colaboração. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro de Azevedo; FREIRE, André 
Luiz (coord.). Enciclopédia jurídica da PUCSP. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Tomo: 
Processo Civil. Disponível em: https://bit.ly/36aSIAM. Acesso em: 24 abr. 2019.

39 A ideia do processo estrutural já foi incorporada ao ordenamento nacional com a publicação da Lei n. 13.655/2018, que 
alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e em seu art. 21, parágrafo único, estabeleceu a possibilidade 
– senão dever – de implementação de técnicas processuais de tutela com características estruturais nos litígios complexos 
que envolvam o controle da Administração Pública. O processo estrutural ou medidas estruturantes consiste “numa nova 
formatação para a tutela executiva da sentença condenatória e/ou mandamental na qual o juiz, ao invés de unilateralmente 
impor obrigações de cumprimento imediato, nos rígidos prazos fixados pela norma processual, planeja e dimensiona no tempo, 
com a cooperação das partes, um cronograma ótimo para a implementação das obrigações impostas pela sentença, atento 
aos impactos e repercussões extra- processuais da ordem judicial”. MENEGAT, Fernando. A novíssima Lei n. 13.655/2018 e o 
Processo Estrutural nos litígios complexos envolvendo a Administração Pública. Direito do Estado, ano 2018, n. 396, 2018. 
Disponível em: https://bit.ly/2JvKKsa. Acesso em: 1 set. 2019.

40 O acórdão não está disponível na internet, mas seu conteúdo é mencionado no Processo n. 0013772-31.2009.8.26.0223 (ver 
nota n. 40).

41 “A concepção do essencialismo dos direitos tem por premissa a identificação de um valor constitucional puro como o ponto 
de partida da adjudicação havida na judicial review. A essência conteudística de um direito advém da relação especial que 
ele guarda com os valores consagrados constitucionalmente. A atuação jurisdicional se tem por delimitada no seu espectro 
de possibilidades a partir desse elemento medular de um direito que se enuncia como meio de concretização dos valores 
fundantes”. (VALLE; DIAS, op. cit., p. 211).
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principle42, adotou como solução a extinção sem julgamento de mérito, pois “a viabili-
dade da implantação dos serviços de saneamento básico não ficou provada, porque não 
se demonstrou que a área já tem equipamentos urbanos mínimos”43.

A questão, portanto, judicializada há mais de duas décadas, não encontrou um 
caminho para a implementação do direito fundamental em discussão, nem pela via da 
ação coletiva, nem pela via da ação individual, não produzindo os efeitos almejados.

A ausência de um resultado no mundo real por essas duas ações demonstra a inefi-
cácia tanto da ação individual quanto da ação coletiva como instrumentos para a tutela 
de direitos fundamentais, e a necessidade de novas abordagens para alcançar a finalidade 
pretendida, qual seja, contribuir para a promoção de condições de vida adequadas para as 
pessoas em consonância com o preconizado pela nossa ordem constitucional, exercendo 
deste modo o Poder Judiciário seu papel institucional.

Outro caso interessante para demonstrar a ineficiência do modelo atual de juris
dição é a forma como foi processada a ação popular de n. 1023435-31.2017.8.26.0053. Na 
petição inicial, pretendia o autor popular a implementação pela via judicial do sistema 
de “economias”, através do qual algumas categorias de consumidores poderiam pagar 
o consumo de água com subsídios. Um dos argumentos do autor popular era sua implan-
tação no estado do Maranhão, pretendendo, inclusive, que como este estado já havia 
implementado o sistema, os mesmos critérios fossem aplicados em São Paulo.

O autor popular defendeu a tese de que havia imoralidade administrativa no fato ter 
havido um Processo Administrativo n. 0243/2012, seguido da Consulta Pública n. 04/2014, 
instaurados para deliberar sobre a ampliação da aplicação do “sistema de economias”, 
mas nenhuma decisão fora efetivamente implementada. A seu ver, havia manipulação do 
procedimento pela ARSESP, que atuava para impedir a implementação da Lei 11.445/2007, 
que previa o sistema de economias.

Na análise do processo administrativo, verificase que a Consulta Pública efetuada 
foi extremamente restrita, não levando em consideração os diversos atores sociais em 
jogo, e nem os interesses envolvidos. Ao final, embora a Consulta tenha colhido opiniões 
favoráveis ao sistema, não havia elementos técnicos para a implantação. Esses estudos 
são extremamente complexos, já que a SABESP é uma empresa de economia mista, com 

42 O tailoring principle “está relacionado à ideia de que cada malferimento de um direito corresponde a uma exata resposta 
jurisdicional. Nesse estreito vínculo, a providência adjudicativa configura medida puramente corretiva que busca eliminar 
os efeitos nocivos da violação. Seu conteúdo não decorreria de uma escolha do agente julgador, mas da objetiva aferição de 
qual seja a medida, pretensamente única, apta a reparar a lesão ao direito. Essa concepção em natureza dúplice, confere à 
decisão judicial a um só tempo, capacidades e restrições. Sob a ótica das capacidades, tem-se o reconhecimento em favor 
do Poder Judiciário de aptidão para a remoção de todo e qualquer vestígio da violação ao direito, podendo para tanto, se 
valer de toda a amplitude e flexibilidade dos direitos constitucionais. Já a natureza restritiva dessa concepção orienta os 
Tribunais a não irem além do estritamente necessário à eliminação dos efeitos nocivos da violação”. (VALLE; DIAS, op. cit., 
p. 213).

43 “OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTO BÁSICO. GUARUJÁ. Pretensão de vários litisconsortes de compelir a Sabesp a instalar, 
no local ‘Pedreira’, originado de loteamento clandestino, toda infraestrutura necessária para o fornecimento de água tratada 
e coleta de esgoto, além de compelir o município de Guarujá a outorgar as licenças e alvarás necessários para viabilizar 
o saneamento básico. Competência do município e os loteadores de realizar as obras necessárias. No presente caso, não 
provada a existência de infraestrutura mínima que permita o exercício das atribuições da Sabesp. Hipótese em que o autor 
limitou o pedido em relação ao município apenas à expedição dos alvarás, o que é insuficiente para a obtenção da tutela 
pretendida. Aplicação da teoria da asserção na análise das condições da ação. Improcedência mantida. Alteração no funda-
mento da improcedência. Recurso não provido”. (TJSP, Apelação Cível 0013772-31.2009.8.26.0223, relator: Paulo Galizia, 
órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público, foro de Guarujá – 3ª Vara Cível, data do julgamento: 03/10/2016, data de 
registro: 04/10/2016). Disponível em: https://bit.ly/2WvlSq5. Acesso em: 20 abr. 2019.
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ações na bolsa de valores. A decisão envolve um diálogo amplo, pois suas consequências 
vão muito além do estreito espaço da relação jurídica processual e envolve recursos 
financeiros significativos, incompatíveis com a dimensão de uma ação popular, que em 
razão da gratuidade estabelecida em lei, não comporta provas complexas e, portanto, 
muito dispendiosas.

Questões com tal complexidade, portanto, impõem ao Poder Judiciário a adoção dos 
novos arranjos jurídicos que despontam na doutrina e na prática experimentalista, com a 
finalidade de garantir a efetividade das decisões judiciais na solução dos conflitos sociais 
e políticos subjacentes, viabilizando, assim, melhor governança pública, coordenando-se 
os processos relativos a um mesmo pedido ou causa de pedir com as políticas públicas e 
projetos de gestão em curso, sem o qual o título judicial não terá a efetividade pretendida.

Um resultado diverso foi alcançado na ação civil pública n. 0000247-86.2008.8.26.052 em 
loteamento irregular em Salesópolis, em que o magistrado, se utilizando da audiência pública, 
aplicou o princípio da colaboração entre as partes para viabilizar a execução do processo.

O município de Salesópolis possui 98% de seu território em Área de Proteção dos 
Mananciais (APM) e, por este motivo, se enquadra nas condições e exigências da Leis 
Estaduais 1.172/1976 e 898/1975, as quais são bastante restritivas com relação a lotea-
mentos, construções, reformas, ampliações de imóveis, bem como venda de lotes. Este 
fato acaba estimulando a irregularidade na cidade.

No referido processo, datado de 2008, o Juiz da Vara, Alexandre Miura Iura, em 2016, 
após oito anos de inefetividade no processo, deu início a um diálogo com a Prefeitura, 
em especial com as suas secretarias de meio ambiente e de regularização fundiária, o 
Ministério Público, e representantes legais do loteador (Narciso Miguel Filho e Marcia 
Citrângulo Miguel), e realizou uma audiência de conciliação, com a participação de 
engenheiros da CETESB para dar um suporte técnico.

Na audiência, foi possível um acordo parcial para solucionar a questão de fato, 
assumindo as partes os seguintes compromissos: 1) ofereceram os loteadores em dação 
em pagamento às áreas descritas na Planta de Regularização Fundiária Anexa descritas 
como Área Verde de 2.641,42m² e a Área Institucional de 1.000,74 m² e a área de APP 
3.863,97 m² bem como todas as áreas correspondentes às vias públicas de 8.476,22 m². 
Sendo insuficiente a soma destas áreas para o licenciamento ambiental da regularização 
do loteamento em questão, os loteadores assumiram o compromisso de complementar tais 
áreas oferecendo outras que atendam à exigência da legislação ambiental de regularização 
fundiária; 2) assumiram ainda a obrigação de custear toda parte técnica de elaboração 
de projeto de regularização, incluindo o levantamento topográfico, levantamento planial-
timétrico e laudos de vegetação.

O município da Estância Turística de Salesópolis, por sua vez, assumiu os seguin-
tes compromissos: “1) promover a demarcação urbanística na forma da Lei Federal 
11.977/2009 ou outro meio que se mostrar mais adequado para regularização fundiária, 
comprometendo-se a fornecer todo suporte técnico necessário perante os órgãos técnicos. 
2) dar para Área institucional de 1.000,74 m² alguma destinação do art. 4º, inc. I da Lei 
6.766/1976, não podendo dar destinação habitacional; 3) realizar obras para drenagem 
das águas pluviais bem como a pavimentação urbana” (sic)44.

44 Disponível em: https://bit.ly/2Jub8my. Acesso em: 23 abr. 2019.
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Um outro caso que relatado pelo magistrado, se deu em ação civil pública envol-
vendo o loteamento “Serginho da Aurora”45. O único entrave para regularização era a 
suposta existência de uma nascente no raio de 50 m do loteamento. Em inspeção judicial 
o julgador apurou que, no local, o pessoal mais antigo da cidade negava a existência da 
nascente. Se o juízo determinasse uma perícia, ou oficiasse ao IGC para confirmar, iria 
travar o andamento do processo. Daí, com a colaboração de dois engenheiros da Cetesb 
foi localizado o ponto onde seria a nascente, e se concluiu que ou esta não existia, ou 
era intermitente. No mesmo dia foi realizado um acordo parcial para realização de um 
projeto de drenagem de águas pluviais, que estava provocando erosão do solo.

A alternativa merece ser mencionada, pois é um indutor de novos comportamentos 
diante de conflitos, e pode inspirar o desenvolvimento de novas possibilidades, um passo 
necessário para equacionar as centenas de ações civis públicas existentes sem um bom 
desfecho na sua fase de execução.

Conclusões

O Estado contemporâneo guarda poucas semelhanças com o modelo clássico de 
Estado liberal. O sentido do Estado no século XXI se justifica, especialmente, com a garan-
tia de direitos fundamentais e, para isso, a ação governamental necessita de arranjos 
jurídico -institucionais complexos, formulados com alto nível de consenso federativo e 
com participação democrática.

A ideia de governança se aplica ao Estado brasileiro diante da necessidade de 
composição de interesses tão diversos. Essa composição de interesses deve ocorrer no 
nível macroinstitucional, num modelo de governança de multiníveis semelhante àquele 
da União Europeia, capaz de comportar os interesses da União, estados, municípios e 
regiões metropolitanas.

O processo para a formação desses arranjos institucionais caminha em várias etapas, 
preferencialmente num ambiente de governança. Nesse rumo, a participação do Poder 
Judiciário, que via que normalmente ocorre no plano microinstitucional, é frequentemente 
exigida pelos mais diversos atores sociais, não apenas para evitar o retrocesso, quando 
a pactuação não é viável, mas também para a busca do consenso.

Para a satisfação dos referidos propósitos, exige-se do Judiciário, e, portanto, dos 
juízes, uma postura mais atenta para com os efeitos gerados na realidade por suas decisões, 
o que passa pela adoção de um novo modo de condução do processo, em especial em 
casos complexos como os descritos neste ensaio.

O magistrado, como órgão de controle, não é (e nem pode ser) o protagonista na 
execução de políticas públicas. Sua atuação, no mais das vezes, é apenas pontual, mas 
sua intervenção pode contribuir para a maior eficiência ou ineficiência da atuação gover-
namental em tal âmbito.

A tomada de consciência dos limites da natureza dessa modalidade de controle está 
afinada com aa ideia de governança que vem sendo preconizada para o Estado como 
um todo, do qual fazem parte, é bom lembrar, não só os integrantes do Executivo e do 
Legislativo, como aqueles a quem incumbe o exercício da jurisdição.

45 Processo físico n. 0000986-83.2013.8.26.0523, que tramita na Comarca de Salesópolis.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

26 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 11-27, Setembro-Outubro/2019

Referências

ARANTES, Rogério. Três cenários para Bolsonaro. Jota. Disponível em: https://bit.
ly/31QbWII. Acesso em: 4 nov. 2018.
BARROSO, Luís R. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no 
Brasil contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência, v. 12, n. 96, p. 1-46, fev.-maio 2010.
BILAND, Émilie; STAINMETZ, Hélène. Are judges street level bureaucrats? Evidence from 
French and Canadian Family Courts. Law & Social Inquiry, 4 nov. 2016. Disponível em: 
https://bit.ly/31RMId0. Acesso em: 3 nov. 2018.
BRASIL. DecretoLei n. 3.365, de 21 de junho de 1941. Dispõe sobre desapropriações 
por utilidade pública. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 18 jul. 1941. Disponível em: 
https://bit.ly/2qN23OV. Acesso em: 5 nov. 2018.
BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Promulgou a Lei de Ação Civil Pública. 
Diário Oficial da União: Brasília, DF, 25 jul. 1985. Disponível em: https://bit.ly/2qRzwbc. 
Acesso em: 5 nov. 2018.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 
São Paulo: Saraiva, 2013.
BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE Clarice Seixas (coord.). Judicialização da saúde: a 
visão do Poder Executivo. São Paulo: Saraiva, 2017.
CASSESE, Sabino. Reestruturando o Estado: do Estado-nação à comunidade política 
global. In: BUCCI, Maria Paula Dallari; GASPARDO, Murilo (org.). Teoria do Estado: sentidos 
contemporâneos. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 251-266.
COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos 
Aurélio Pimenta (org.). A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 
2013. p. 181-200. Disponível em: https://bit.ly/31UwqA3. Acesso em: 2 nov. 2018.
CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro. Governança pública na administração 
contemporânea. 2017. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2017.
EASTON, David. The Political system besieged by the State. Political Theory, v. 9, n. 3, 
p. 303-325, ago. 1981.
FAUSTINONI, João Paulo. Ministério Público: o indivíduo e a instituição. In: Trabalhos 
aplicados em Direito e Políticas Públicas: direitos sociais, atores sociais, direito e 
políticas públicas, 2018. Anais […]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 11 nov. 2018. 
Apresentação oral.
GRYNSZPAN, Mario. A teoria das elites e sua genealogia consagrada. Revista Brasileira de 
Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 41, p. 35-83, 1996.
JORGE, Ighor Rafael. Novas formas de enfrentamento da judicialização da saúde: a 
audiência pública n. 4 e as medidas adotadas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
In: BUCCI, Maria Paula; DUARTE Clarice Seixas (coord.). Judicialização da saúde: a visão 
do Poder Executivo. São Paulo: Saraiva, 2017.
LIPSKY, Michael. Streetlevel bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. 
Nova York: Russell Sage Foundation, 2010.
LONGO, Francisco. Introducción: los directivos públicos ante los retos de la gobernanza 
contemporánea. In: LONGO, Francisco; YSA, Tamyko (ed.). Los escenarios de la gestión 



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

27Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 11-27, Setembro-Outubro/2019

pública del siglo XXI. Barcelona: Bela Terra, 2008, p. 9-39. Disponível em: https://bit.
ly/2opO8O9. Acesso em: 5 maio 2014.
LOTTA, Gabriela. O papel das burocracias do nível da rua na implementação de políticas 
públicas: entre o controle e a discricionariedade. In: FARIA, C. A. (org.). Implementação 
de políticas públicas: teoria e prática. Belo Horizonte: Ed. PUC-Minas, 2012.
MARQUES, Eduardo. De volta aos capitais para melhor entender as políticas urbanas. 
Novos Cadernos CEBRAP. Dossiê Capitais do Urbano, n. 2, p. 25, jul. 2016.
MENEGAT, Fernando. A novíssima Lei n. 13.655/2018 e o Processo Estrutural nos litígios 
complexos envolvendo a Administração Pública. In: Direito do Estado. 2018, n. 396. 
Disponível em: https://bit.ly/2qKjDmH. Acesso em: 1 set. 2019.
MITIDIERO, Daniel. Princípio da colaboração. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, 
Álvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (coord.). Enciclopédia jurídica da PUCSP. 1. ed. 
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Tomo: Processo Civil. 
Disponível em: https://bit.ly/36aSIAM. Acesso em: 24 abr. 2019.
PERNICE, Ingolf. Multilevel constitutionalism in European Union. London: European Law 
Review, 2002.
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
SÃO PAULO. Lei Municipal n. 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de 
Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. São Paulo: 
Câmara Municipal, 2014. Disponível em: https://bit.ly/32W2q82. Acesso em: 5 nov. 2018.
SENNA, Fernanda Vick. Participação social e o processo normativo. In: Trabalhos aplicados 
em Direito e políticas públicas: direitos sociais, atores sociais, direito e políticas públicas, 
2018. Anais […]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 11 nov. 2018. Apresentação oral.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP). Ações em tramitação nas Varas da Fazenda 
Pública. Disponível em: https://bit.ly/2JrtowL . Acesso em: 5 nov. 2018.
VALLE, Vanice Regina Lírio; DIAS, Paula do E. S. D. Indeterminação dos direitos sociais e os 
desafios à efetividade: uma visão empírica. Revista Brasileira de Direito Administrativo 
e Constitucional, ano 18, n. 73, jul.-set. 2018.
VERBIC, Francisco. Ejecución de sentencias em litígios de reforma estructural em la 
República Argetina dificultades políticas y procedimentales que incidem sobre la eficácia 
de estas decisiones. In: ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Félix. (org.). Processos 
estruturais. Salvador: Juspodium, 2017.
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia. Brasília, DF: Ed. UnB, 
1999. v. 2.





29Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 29-47, Setembro-Outubro/2019

Descoordenação nas políticas públicas de 
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Sumário: 1. Caso prático. 2. Introdução: o desafio da coordenação de esforços estatais 
para satisfação de pautas de interesse geral; 2.1. (In)competências na política ambien-
tal de proteção de mananciais; 2.1.1. Direito à moradia, meio ambiente e saneamento 
– equilíbrio necessário/possível; 2.2. Controle social de políticas públicas; 2.2.1. Ação 
Popular; 3. Controle judicial da política pública de saneamento; 3.1. Inércia prolongada 
e separação de poderes; 3.2. Reserva do possível e dever de prestação de contas (projeto 
constitucional em execução); 4. Como o espaço do processo judicial pode contribuir para 
a coordenação de atores relevantes no desempenho de atividades de interesse público? 
Notas sobre o desenho de uma demanda estrutural; 5. Conclusão; 6. Bibliografia.  

1. Caso prático

Na cidade Balneário Bandeirante (BB) há uma represa (Águas Doces – RAD) que é 
usada precipuamente para fins de lazer e de preservação ambiental. Após período de larga 
estiagem, em havendo ameaça de racionamento que atinge todo o Estado de São Pedro 
(ESP), passa a haver pressão em âmbito estadual e municipal para o uso das respectivas 
águas para fins de dessedentação. O prefeito de BB pensa em extrair recursos hídricos 
de RAD como solução para o desabastecimento. Descobre-se, então, que a qualidade das 
respectivas águas está imprópria para consumo, já que o Município Solteiro Feliz (SF), 
que também está na margem de RAD, mantém um lixão nas suas margens. Se tanto não 
bastasse, descobre-se que a empresa estatal Mundo das Águas (MdA), que é responsável 
pela coleta de água e esgoto tanto em BB como em SF, despeja 100% dos resíduos líquidos 
extraídos de SF e 30% dos extraídos em BB diretamente em RAD, sem qualquer trata mento. 
Ao tomar conhecimento, pela imprensa, que a água que estava abastecendo sua casa 
tem grande possibilidade de estar imprópria para o consumo, o cidadão José Ribeira (JR) 
ingressa com ação popular em face de MdA, Estado e os Municípios de SF e BB com os 
seguintes pedidos: 1) em face do Estado e MdA, para que se interrompa imediatamente 
o lançamento de resíduos líquidos sem tratamento em RAD; 2) em face de SF, para que 
desative o lixão instalado às margens de RAD; 3) em face de MdA, ESP, BB e SF para 

1 Agradeço a revisão e ponderações feitas ao presente texto pelas amigas Cynthia Thomé e Alexandra Fuchs de Araújo, com 
a alegria de sempre poder contar com vocês no debate de ideias sobre como podemos melhorar o exercício da jurisdição, 
ainda mais em temas caros ao Direito Urbanístico, com relação aos quais ainda há pouca atenção por parte dos estudiosos 
do Direito. 

2 Doutor e mestre em Direito do Estado. Professor da Escola Paulista da Magistratura. Integrante do NEDU.
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que promovam políticas públicas de despoluição de RAD antes de tal manancial servir de 
fonte de captação de recursos para abastecimento de residências. 

Citadas, as rés compareceram ao processo e ofertaram defesa.
MdA alega que, apesar de ser assinado contrato que lhe confere exclusividade 

na prestação de serviços de água e esgoto nos Municípios BB e SF há mais de 20 anos, 
sendo que a última renovação das avenças se deu em 2017, não teve tempo bastante de 
universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em tais locais. Sustenta que a universali-
zação do serviço em questão é uma norma de caráter programático, de modo que não é 
possível exigir tal resultado judicialmente, o que implicaria ativismo judicial e violação 
do princípio da reserva do possível.

ESP sustenta sua ilegitimidade para responder ao pedido de interrupção de lançamento 
de resíduos líquidos sem tratamento em RDA, já que tal conduta é de responsabilidade de 
MdA, que, apesar de ser empresa estatal vinculada ao governo estadual, tem autonomia 
na formulação de suas políticas. No que se refere ao pedido “3”, alega que se trata de 
pedido genérico e que envolve medidas discricionárias que devem ser adotadas pelo gestor 
conforme disponibilidade orçamentária para tanto, escapando, pois, do controle judicial.

SF defende que, na condição de Município autônomo, tem competência para desen-
volver suas políticas ambientais independentemente dos demais entes da Federação. Alega 
que o lixão em questão está em funcionamento há 40 anos, sendo que não dispõe de outro 
local para o depósito dos resíduos em questão. Alega reserva do possível e tentativa de 
violação do princípio de separação de poderes.

BB, por sua vez, não resiste aos pedidos formulados pelo cidadão JR. Alega que há 
cerca de 10 anos vem empreendendo um programa de despoluição de RAD, tendo já gasto 
para tanto cerca de U$ 1 bilhão de dólares, quantia da qual 75% adveio de empréstimo 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Assim, em vez de contestar a ação, pede 
para intervir na lide na condição de coautor, subscrevendo os pedidos “1”, “2” e “3”.

Questões:
1) Como juiz da causa, qual seria sua decisão, quanto à liminar e quanto ao mérito?
Aprofundamento do Problema.
Imaginemos que na situação posta, aberta vista ao Ministério Público, este não só 

adere aos termos da inicial como pede sua emenda nos seguintes termos: informa que 
chegou ao conhecimento do parquet a aprovação de um empreendimento residencial, a 
ser realizado via PPP envolvendo BB e ESP, nas margens de RAD e no território de BB, com 
capacidade para 20 mil unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda. Tal 
empreendimento fora aprovado por órgão ambiental estadual através de procedimento 
simplificado, contando com recursos da União, via programa Minha Casa, Minha Vida. 
Assim, por considerar que o referido equipamento deveria ser precedido de EIA-RIMA 
antes de ser autorizado, formula, em face de BB e ESP, pedido de embargo das respectivas 
obras enquanto o projeto não for precedido de estudo de impacto ambiental detalhado, 
que ateste a sua viabilidade em termos de efeitos nocivos à área de manancial, com o 
estabelecimento de eventuais contrapartidas para sua mitigação.

Questões adicionais:
2) Seria possível emendar a inicial tal como pretendido pelo MP ou seria o caso de 

propositura de nova ação? No segundo caso, essa deveria ser distribuída de forma livre 
ou por conexão com a primeira demanda?
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3) Na prática se verificam situações de descompasso entre as políticas públicas de 
moradia e ambiental e entre os diversos entes de nossa Federação ou isso só se dá no Estado 
de São Pedro? Em caso positivo, quais seriam, a seu ver, as causas de tal descoordenação?

3.1) Quais medidas poderiam ser adotadas para uma maior coordenação entre as 
ações da União, Estados e Municípios (incluindo suas empresas e autarquias) em suas 
políticas ambientais e habitacionais?

2. Introdução: o desafio da coordenação de esforços estatais para a satisfação 
de pautas de interesse geral

O Estado não é um fim em si, mas sim um meio de se coordenar esforços públicos e 
privados em prol da satisfação de necessidades coletivas.

Logo, administração direta e indireta das três esferas de governo da nossa Federação 
deveriam estar a serviço do ser humano, encontrando sua legitimidade não só na sua 
forma como na sua capacidade de bem atender às carências do viver em comum.

Por razões que escapam aos estreitos limites do presente ensaio, nos dias que correm, 
passados 500 anos do descobrimento do nosso país e 200 e tantos da nossa República, 
ainda não conseguimos organizar o aparato estatal de modo a preordená-lo ao objetivo 
precípuo de prestar serviços de qualidade em prol da população.

Em que pese a tarefa do bom governo ser desafiadora mesmo em países tidos como 
“desenvolvidos”, é difícil imaginar que alguns dos impasses à gestão eficiente da coisa 
pública verificados rotineiramente em nosso sistema se repitam com idêntica frequência 
em muitos outros lugares. 

Para respondermos ao caso prático (hipotético) que apresentamos no seminário 
realizado pela EPM em 2018, vamos situar o leitor quanto a alguns dos obstáculos obser-
vados em processos judiciais envolvendo a proteção de áreas mananciais e a Fazenda 
Pública em juízo.

2.1. (In)Competências na política ambiental de proteção de mananciais

Reflexo de um modo de exercer o Poder indiferente para com os resultados produzi-
dos na realidade3, em nosso sistema governantes e burocratas não raramente compreen-
dem as competências que lhes são conferidas pela Constituição e pelas leis como uma 
prerrogativa/privilégio de agir em determinado âmbito4, e não como um dever a ser bem 
cumprido em prol da população (ou seja, uma função5).

3 Sobre o ponto, ver MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A superação do ato administrativo autista. In: MEDAUAR, Odete; 
SCHIRATO, Vitor Rhein (coord.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 89-113.

4 Em um quadro para o qual certamente não contribui a característica da “publicatio” que costuma frequentar os manuais 
de Direito Administrativo como consequência inexorável da rotulação de uma atividade como serviço público por um ato 
normativo, em interpretação draconiana dos termos em que redigido o caput do art. 175 da Constituição (“incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos”). Visão crítica sobre o ponto pode ser conferida em SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços 
públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012; MARQUES NETO, Floriano Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: 
os novos quadrantes da “publicatio” e da assimetria regulatória. In: FREITAS, Rafael Véras de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; 
FEIGELSON, Bruno. Regulação e novas tecnologias. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 17-48, p. 36 e ss.

5 Para nossa visão sobre o fenômeno, com foco nos impasses verificados nas políticas públicas de saneamento básico levadas a 
cabo pelo Poder Público em nosso país, ver ARAÚJO, Alexandra F. de; CUNHA FILHO, Alexandre J. C. da. (In)competências em 
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No que se refere à tutela do meio ambiente, que pela ordem constitucional vigente 
é atribuição de responsabilidade comum de União, Estados e Municípios (art. 23, VI da 
CR6), a questão se coloca com invulgar gravidade.

 Não só o planejamento e a execução da política pública ambiental envolve neces-
sariamente ações governamentais complexas em diversos setores da vida coletiva (ex. de 
oferta de soluções de moradia, dos serviços de saúde, saneamento, fomento à atividade 
econômica etc.), como o fato de ela ser compartilhada entre as três esferas de governo 
acaba gerando disputas positivas e negativas quanto ao órgão público encarregado de missões 
específicas relacionadas à conservação de ativos pertencentes ao meio ambiente natural7.

“O cão que tem muitos donos acaba morrendo de fome”, reza a sabedoria popular.

Ainda que um tanto forte, a imagem, logicamente que aliada à inoperância atávica 
de boa parte de nossas agências, pode ajudar a explicar o porquê de algumas políticas 
ambientais (como a de preservação de áreas de mananciais da Região Metropolitana de 
São Paulo) terem tido frutos tão aquém do esperado no resguardo de áreas vitais para a 
vida de milhões de pessoas. 

As disfuncionalidades do modelo, vale ressaltar, podem ser observadas em pelo 
menos três níveis de descompasso entre ações estatais: 1) atividades em que há disputa 
pela exclusividade na exploração (ex. saneamento8); 2) atividades em que há disputa pela 
irresponsabilidade (ex. controle de assentamentos clandestinos em áreas de preservação 
permanente) e 3) políticas de fomento a comportamentos privados em direção oposta à 
desejada pela política ambiental9.

Para oferecermos encaminhamento útil às indagações que servem de mote para o 
presente ensaio em alguma medida devemos passar pelo desafio que representa o mau 

matéria de saneamento básico In: POZZO, Augusto N. dal; OLIVEIRA, José R. P.; BERTOCCELLI, Rodrigo de P. (coord.). Tratado 
sobre o marco regulatório do saneamento básico no direito brasileiro. São Paulo: Contracorrente, 2017, p. 401-429.

6 Art. 23 da Constituição: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] VI - proteger 
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. Disponível em:  https://bit.ly/2pocEPY. Acesso em: 
30 mar. 2019.

7 PALU, Oswaldo Luiz. A federação imperfeita e o direito ambiental. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, 
São Paulo, ano 20, n. 48, p. 249-259, mar.-abr. 2019, p. 254 e ss.

8 Para comentários sobre a introdução de um marco normativo que pretendeu, entre outras medidas, expressamente ampliar o 
acesso da iniciativa privada na exploração de serviços de saneamento, de modo talvez excessivo e comprometendo a compe-
tência de Estados e Municípios elegerem os arranjos que podem ser os mais adequados para sua prestação, ver SOUZA, Rodrigo 
Pagani de; ALVIM, Tiago Cripa. Saneamento básico e insegurança jurídica: comentários à Medida Provisória 844/2018. Cadernos 
Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 20, n. 48, p. 287-308, mar.-abr. 2019. Para uma perspectiva 
que foca na titularidade local dos serviços de saneamento básico, refratária a arranjos de compartilhamento permanente de 
suas infraestruturas, ver MARTINS, Ricardo Marcondes. Titularidade do serviço de saneamento básico. In: POZZO, Augusto N. 
dal; OLIVEIRA, José R. P.; BERTOCCELLI, Rodrigo de P. (coord.). Tratado sobre o marco regulatório do saneamento básico no 
direito brasileiro. São Paulo: Contracorrente, 2017, p. 253-293.

9 Quanto a tal tipo de disfuncionalidade, imagine-se uma política de fomento federal e/ou estadual à indústria automobilística 
com o propósito de geração de renda e empregos convivendo com uma política local de criação de restrições crescentes ao 
uso de automóveis privados como meio de enfrentar problemas de engarrafamento e de piora da qualidade do ar em gran-
des centros. Sobre a necessidade de se coordenar planejamento urbanístico com políticas de desenvolvimento econômico 
e social para a eficácia do planejamento local, ver SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 99 e ss. Acerca do envolvimento de atores privados na concretização do planejamento público à vista da 
insuficiência da atuação estatal por se levar a cabo satisfatoriamente a missão de urbanização, ver a reflexão de REISDORFER, 
Guilherme F. Dias. Definição e concretização do direito à cidade: entre direitos e deveres fundamentais. Revista de Direito 
Administrativo Contemporâneo – ReDAC, São Paulo, ano 3, v. 19, p. 177-197, jul.-ago. 2015, p. 193 e ss.; SCHIRATO, Renata 
Nadalin Meireles. A interação público-privada na realização do direito urbanístico. In: MEDAUAR, Odete et al. (coord.). Direito 
urbanístico – estudos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 249-272.
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funcionamento da atuação pública envolvendo essas três espécies de impasse, tendo por 
pano de fundo sobretudo questões atinentes ao direito à moradia, ao dever de tutela de 
um meio ambiente saudável e ao ideal de universalização do serviço de saneamento básico.

2.1.1. Direito à moradia, meio ambiente e saneamento – equilíbrio necessário/
possível

Difícil imaginar a existência de condições para a vida digna das pessoas sem a garantia 
de um meio ambiente equilibrado10, o que necessariamente depende de infraestruturas 
de saneamento relativamente abrangentes e atenção para com a população que ainda 
não tem garantido um espaço para exercer seu direito de ter uma morada.

Enquanto houver miséria extrema e contingentes expressivos de indivíduos sem alterna-
tiva habitacional razoável nas proximidades de polos geradores de trabalho, parece natural 
que esses homens e mulheres sintam-se impelidos a ocupar de modo desordenado áreas 
de preservação ambiental situadas nas franjas dos grandes centros, como se dá, aliás, a 
olhos vistos nos entornos das represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo.

Evitar degradação de espaços indispensáveis à renovação de ciclos vitais passa, 
portanto, pela adequada formulação de políticas habitacionais por parte das três esferas 
de governo da nossa Federação11, as quais, para receberem o rótulo de “adequadas”, 
devem não só atender de modo eficiente às pessoas vulneráveis como devem ser imple-
mentadas12, após os estudos pertinentes, em localidades nas quais não comprometerão 
a higidez de bens ambientais sensíveis13.

10 Sobre a correlação entre dignidade humana e meio ambiente sustentável, ver BÔAS, Regina Veras Villas. No centro das preo-
cupações com o desenvolvimento sustentável estão os seres humanos que têm direito à vida saudável e produtiva, construída 
em harmonia com a natureza. In: CAMPELLO, Lívia G. B.; SOUZA, Maria Cláudia A. de; SANTIAGO, Mariana R. Meio ambiente 
& desenvolvimento – os 25 anos da Declaração do Rio de 1992. São Paulo: IDG, 2018, p. 34-52.

11 Atentando-se para o fato que Municípios pequenos muitas vezes não têm condições financeiras nem técnicas de lidar de forma 
isolada com ocupações irregulares no seu território, a reclamar, portanto, sinergia entre suas ações e àquelas desenvolvidas 
pelo Estado e a União com o mesmo propósito.

12 Faltam estudos de impacto quanto à eficiência do modelo de fornecer casa própria mediante financiamento subsidiado para 
efetivamente satisfazer a necessidade de habitação da população de baixa renda à vista das reiteradas notícias de revenda 
de tais unidades por “contratos de gaveta” para terceiros, medida que, apesar de normalmente ser vedada nos programas 
respectivos, é de plena ciência de agências que desenvolvem esse tipo de serviço. O que pode ser considerado positivo 
quanto ao fenômeno, é ao menos a tentativa de a CDHU estipular algumas regras para o mercado informal, dentre as quais 
a de o novo adquirente não ter outro imóvel. A respeito, ver: https://bit.ly/2NiY4l1. Acesso em: 26 jul. 2019. Defendendo 
que os investimentos públicos deveriam se concentrar em programas de regularização fundiária em vez do financiamento 
da construção de novas unidades, ver a posição de LIMA, Luciana A. A política pública habitacional brasileira e o direito fun-
damental à moradia adequada. In: AIETA, Vânia (coord.). Cadernos de direito da cidade – estudos em homenagem à profa. 
Maria Garcia, Série I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 197-216, p. 213-214. Sobre realização de estudos de impacto na 
formulação de políticas públicas, a novidade no nosso sistema, além das alterações feitas na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro pela Lei 13.655/2018 (vide, por exemplo, arts. 20 e 30), é a Lei nº 13.848/2019, que estabelece a obriga-
toriedade da avaliação de impacto regulatório no âmbito do processo decisório das agências reguladoras. Confira-se sobre o 
ponto o art. 6º do referido diploma: “a adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização 
de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo” 
(Disponível em: https://bit.ly/2pYY9Ce. Acesso em: 26 jul. 2019). Em outro contexto, agora sob a perspectiva dos custos 
que a regulação estatal gera para agentes econômicos e da conveniência da adoção de um método para sua análise como 
pressuposto da eficiência da intervenção pública, ver ROBERTO, Luiz Fernando. Simplificação administrativa – o ‘Standard 
Cost Model’ aplicado ao Brasil. 2018. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo: Fadusp, 2018, p. 83 e ss.

13 Estudos que podem ser desde impacto de vizinhança (EIV) até mesmo de impacto ambiental (EIA-RIMA), como observa 
AVZARADEL, Pedro Curvello S. Legislação florestal e regularização fundiária em áreas urbanas: retrocessos diante de extremos 
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Onde já há núcleos habitacionais consolidados à margem das leis, o melhor caminho 
pode ser o de se optar, após análises de impacto, por programas que tenham como foco a 
fixação dos ocupantes no local, qualificando suas moradias e instituindo melhoramentos 
públicos, mitigando-se, o quanto possível, os efeitos perniciosos do uso que é feito do 
solo no seu entorno14.

Inegociável na hipótese o dever de o Estado aliar sua iniciativa de regularização 
fundiária15 à de fornecimento de serviço de saneamento básico próprio para as peculia-
ridades do espaço alvo, que, a depender do número de contemplados, inclusive pode se 
dar pela instalação de fossas sanitárias para atender as comunidades mais afastadas da 
rede oficial de esgoto.

Em áreas de preservação que ainda conseguiram se manter intactas apesar da 
pressão exercida para seu uso com fins de moradia, entendemos que nelas se deva sempre 
privilegiar alternativas de manejo sustentável diversas da simples descaracterização de 
tais bens16, sendo que qualquer projeto nesse sentido deve passar por cuidadoso exame 
quanto às repercussões da ação estatal em todos os âmbitos da vida no entorno, o que é 
incompatível com procedimentos que se pretendam ligeiros e, assim, superficiais quanto 
a seus escopos e resultados17.

climáticos. In: AIETA, Vânia (coord.). Cadernos de direito da cidade – estudos em homenagem à profa. Maria Garcia, sé-
rie II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 103-141, p. 120. Exemplo impressionante de falta de planejamento em política 
habitacional estatal desenvolvida em terreno contaminado por lixão “semiclandestino” é tratado por NOGUEIRA, Simone M. 
dos Santos; MENCIO, Mariana; COMARU, Francisco de A. Decisão judicial em causas complexas: o caso Cohab Nossa Senhora 
da Penha/Vila Nova Cachoeirinha. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 20, n. 48, p. 167-
184, mar.-abr. 2019, p. 170 e ss.

14 Esse tipo de alternativa deve ser sopesado sob uma perspectiva realista e suficientemente instruída que leve em conta em 
especial os seguintes fatores: 1) quantidade de pessoas atingidas em caso de remoção e seu destino considerando a necessidade 
de conferi-lhes a perspectiva de uma solução habitacional por prazo indeterminado (já que as pessoas, apesar da indiferença 
de algumas autoridades, não vão simplesmente desaparecer e, se não encontrarem local onde residir, provavelmente sairão 
da ocupação de uma área de preservação para outra nas mesmas condições em um ciclo difícil de ser interrompido); 2) tempo 
de duração da ocupação e real viabilidade da restituição dos bens ambientais ao status quo ante, sopesando a capacidade 
institucional do Poder Público de impedir novas invasões após a sua primeira intervenção no local; 3) se a manutenção de 
uma ocupação sustentável e de baixa densidade demográfica em uma área protegida não seria uma técnica mais eficiente 
para a tutela de um dado patrimônio natural do que o ideal (às vezes utópico) de sua liberação por completo. A resposta às 
referidas indagações, como não poderia deixar de ser, deve se dar no âmbito de um processo administrativo permeável à 
participação de todos os atores interessados no desfecho do impasse, com destaque para a população a ser alcançada pelas 
medidas que estão sendo gestadas, a qual, na condição de sujeito (e não mero objeto) de direito deve ter sua prerrogativa 
de voz assegurada nos centros de deliberação pertinentes. Reconhecendo o instituto do “processo” como ferramenta para 
decisões administrativas sustentáveis, ver FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 206 e ss. 

15 Que hoje entre nós é disciplinado pela nº 13.465/17, em especial nos arts. 28 e ss., diploma que inclusive é objeto de ação 
direta de inconstitucionalidade (ADI nº 5.771) proposta pela Procuradoria Geral da República “por ampliar ‘indevidamente as 
hipóteses de regularização fundiária, sem levar em conta o licenciamento ambiental e urbanístico, a participação popular 
ou a elaboração de estudos técnicos’”, como nos informa Janaína Rigo SANTÍN e Rafaela COMÍRAN em seu Direito urbanístico 
e regularização fundiária. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 1595-1621, 2018, p. 1615. Disponível 
em: https://bit.ly/2JtQXoC. Acesso em: 27 jul. 2019. Para comentários sobre os principais pontos da Lei nº 13.465/17, ver 
LEITE, Luis Felipe T. C.; MENCIO, Mariana (coord.). Regularização fundiária urbana. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019.

16 Em sentido próximo é a reflexão de AVZARADEL, Pedro Curvello S. Legislação florestal e regularização fundiária em áreas 
urbanas: retrocessos diante de extremos climáticos. In: AIETA, Vânia (coord.). Cadernos de direito da cidade – estudos em 
homenagem à profa. Maria Garcia, série II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 103-141 que também chama a atenção para 
a preocupação que deve se ter em programas de regularização que envolvam áreas de preservação permanentes (APPs), 
muitas das quais marcadas por instabilidades geológicas, a colocar em risco a segurança daqueles que nelas habitam (2013, 
p. 130-132). 

17 Confira-se o alerta feito por Victor Carvalho PINTO quanto à necessidade de um maior pragmatismo/consequencialismo na 
análise da política a ser adotada quanto à definição de usos/ocupação possíveis em áreas de proteção ambiental: “em geral, 
a melhor maneira de preservar essas áreas (de preservação permanente - APP) é ocupá-las com usos urbanos compatíveis com 
sua função ecológica, como parques. Se não for permitido nenhum uso, as APP tenderão a ser ocupadas clandestinamente 
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Antes de finalizar o presente tópico, se fazem pertinentes considerações sobre a 
questão dos lixões a céu aberto que, apesar do senso comum e da lei, continuam a fazer 
parte da paisagem urbana de muitas cidades brasileiras, assim como ocorre naquelas que, 
situadas no Estado de São Pedro, foram referidas no caso prático ora analisado.

Como é intuitivo, até à vista da progressiva tomada de consciência das pessoas 
quanto à necessidade de se conferir destinação adequada aos resíduos sólidos produzidos 
no seu dia a dia, a existência de local em que tais dejetos são descartados sem qualquer 
tipo de processamento, e ainda mais nas proximidades de curso d´água, não pode mais 
ser admitida em cidades que se pretendam pautar pelos ditames da sustentabilidade.

Sob a perspectiva jurídica, vale destacar que o desenvolvimento de políticas para 
tratamento de resíduos sólidos é obrigação referida tanto na Lei nº 11.445/0718 como 
na Lei nº 12.305/2010, que instituiu entre nós a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
PNRS, a qual, segundo dicção legal expressa, “reúne o conjunto de princípios, objetivos, 
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente 
ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, 
com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos” (art. 4º19). 

Depositar material descartado in natura em terreno sem qualquer tipo de cui da-
do para seleção de componentes que potencialmente sejam reaproveitáveis na cadeia 
produtiva, de modo desvinculado, portanto, de planos que devem ser forjados para seu 
gerenciamento adequado20, importa em violação da lei21.

Contudo, na situação posta tem-se que tal conduta vem sendo reiterada anos a fio, 
tendo tido início antes dos marcos normativos em tela, o que nos coloca a nada simples 
questão do que fazer com a realidade desconforme à vista da sucessão de leis sobre a 
destinação de rejeitos em um dado território.

pela população de baixa renda, o que resultará em comprometimento de suas funções ambientais e risco para os próprios 
ocupantes. Os municípios não podem, por outro lado, adotar injustificadamente padrões de ocupação incompatíveis com 
a função ambiental das APP, pois estariam violando uma diretriz federal” (Direito urbanístico. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, 
p. 134). No mesmo sentido, destacando que situações complexas de ocupação de bens ambientais normalmente comportam 
(e recomendam) soluções múltiplas e flexíveis, não se limitando às opções de manter a população na localidade ou então de 
removê-la, é a reflexão de IURA, Alexandre M. Reflexões sobre as ações civis públicas e a nova política estadual de proteção 
dos mananciais. Cadernos Jurídicos – Direito Urbanístico, São Paulo, ano 18, n. 46, p. 47-56, jan.-mar. 2017, p. 50.

18 Para os efeitos desta lei, saneamento básico corresponde a um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações que, para 
além de fornecimento de água e tratamento de esgoto, também se ocupam da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
(vide art. 3º). Texto da Lei nº 11.445/07 pode ser consultado em https://bit.ly/367eA01. Acesso em: 25 jul. 2019.

19 Disponível em: https://bit.ly/31WOoSm. Acesso em: 25 jul. 2019.
20 A Lei nº 12.305/10 prevê a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos em escalas nacional, estadual e mu-

nicipal, sendo que nela há diretrizes expressas quanto à conveniência de compartilhamento de tarefas em tal âmbito entre 
Estados e Municípios (vide art. 15, VIII, 17, VIII e 19, III). Análise da estrutura jurídica complexa que instrumentaliza a referida 
política na Região Metropolitana de Belo Horizonte, englobando 44 Municípios, Estado, autarquia estadual e a contratação 
de empresa, via Parceria Público-Privada, para execução de parte dos serviços respectivos, pode ser vista em VIANA, Camila 
Rocha C. Estudo de caso: a Parceria Público-Privada para tratamento de resíduos sólidos urbanos. In: CUNHA FILHO, Alexandre 
J. C. da; NERY, Ana Rita de F.; ARAÚJO, Alexandra F. de (coord.). Direito urbanístico – ensaios por uma cidade sustentável. São 
Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 373-383. No estudo Camila Viana aponta que o Ministério Público funcionou com interveniente 
do arranjo institucional em tela, no qual o “contrato” (no lugar do agir administrativo unilateral) desponta como “elemento 
de articulação de competências, atribuição de responsabilidades e fixação de metas de determinada política pública” (2016, 
p. 381). 

21 Para um modelo de governança dos resíduos sólidos que envolva participação de atores públicos e privados no seu processo 
decisório, bem como a coordenação de esforços entre todos estes por meio de técnicas consensuais, ver MORO, Carolina 
Corrêa. Governança ambiental dos resíduos sólidos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 66 e ss. 
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E o enfrentamento do problema passa a ter por palco uma ação judicial, desenca-
deada por um cidadão no manejo de ação popular.

2.2. Controle social de políticas públicas

Dentre as diversas formas de controle que incidem sobre a função administrativa22, 
chama-se de controle social aquele que a população faz na fiscalização do adequado 
desempenho das missões estatais23.

Esse se faz de diferentes maneiras, que vão desde o poder de não reconduzir a cargos 
eletivos pessoas responsáveis por políticas ruinosas aos interesses gerais (accountability 
vertical) até o de provocar o Poder Judiciário na responsabilização desses indivíduos (e/
ou organizações movidas por sua atuação), passando pela faculdade de levar ao conheci-
mento de órgãos públicos informações de ilícitos de que tenham conhecimento, atividade 
potencializada pela inserção no nosso sistema da Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei 
nº 12.527/1124).  

 2.2.1. Ação popular

Na situação posta temos uma manifestação do controle social que pode ser exercida 
por qualquer cidadão na tutela de bens ambientais por meio do poderoso instrumento 
da ação popular, disciplinada no Decreto-lei nº 4.717/1965, e que tem assento no inciso 
LXXIII do art. 5º da Constituição da República25. 

Em que pese, ao menos segundo nossa experiência profissional, tal instituto apresentar 
manejo tímido considerando a nobre missão a que se propõe26, e enfrentar dificuldades 
ainda não bem equacionadas no nosso sistema jurídico no que se refere à tutela de 

22 Para uma visão ampla sobre o tema, ver MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. 3. ed. São Paulo: RT, 2014. 
23 Odete MEDAUAR pontua que nem sempre é fácil distinguir o caráter participativo do de controle de uma manifestação do 

cidadão sobre uma ação administrativa (2014, p. 186-187). Uma proposta de diferenciação a respeito pode ser vista em 
SANTOS, Fabio Gomes. Participação administrativa, controle social e consensualidade: proposta de distinção teórica. In: 
MEDAUAR, Odete et al. (org.). Contratos e controle na administração pública – reflexões atuais. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2017, p. 317-337. Para defesa de uma maior participação popular no controle das políticas públicas, em um modelo de 
compartilhamento da referida tarefa potencializado pelo manejo de ferramentas de tecnologia de informação, ver IOCKEN, 
Sabrina Nunes. Controle compartilhado das políticas públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 159 e ss., p. 203 e ss.; p. 215 
e ss. Sobre o potencial de o controle social contribuir para uma Administração mais responsiva, ver BARROS, Laura M. A. de. 
Compliance e controle social do setor público. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 22 e ss.

24 Sobre o papel da nº 12.527/11 no controle da Administração Pública, ver MIGUEL, Luiz Felipe H. Lei de acesso à informação e 
seus reflexos no controle da administração pública. In: MEDAUAR, Odete et al. (org.). Contratos e controle na administração 
pública – reflexões atuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 233-245.

25 Art. 5º, LXXIII da CR – “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histó-
rico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. Disponível 
em: https://bit.ly/2NpaLKS. Acesso em: 3 ago. 2019. Para uma reflexão atual sobre a disciplina da ação popular em nosso 
sistema jurídico, ver FEDERIGHI, Wanderley José. Lineamentos da ação popular constitucional. In: LOUREIRO, Francisco E.; 
PRETTO, Renato S. de; KIM, Richard Pae (coord.). A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal. São Paulo: EPM, 
2019, p. 247-261

26 E às vezes até mesmo desvirtuado, como em algumas situações nas quais pessoas físicas se valem da ação popular para im-
pugnar procedimentos licitatórios veiculando matérias de claro interesse de empresas licitantes, em circunstâncias a sugerir 
que estão de fato a agir em nome destas, e não em defesa de bens coletivos, o que é a razão de ser da Lei nº 4.717/1965.
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direitos transindividuais27, o exemplo do caso prático analisado revela o seu potencial 
para a preservação de interesses caros à coletividade.

O quadro complexo descrito no enunciado do nosso problema, longe de corresponder 
a uma mera elucubração bizantina, pode ser trazido à apreciação judicial por iniciativa 
de um único indivíduo imbuído de um ideal altruísta, chamando a suas responsabilidades 
organizações estatais de diferentes envergaduras.

No mais, como não deve ter passado despercebido do leitor deste ensaio, o enredo 
proposto é bastante verossimilhante à vista da angústia experimentada por milhões de 
habitantes da região metropolitana de São Paulo entre os anos de 2014 e 2015, momento 
em que um longo período de estiagem trouxe luz a uma série de disfuncionalidades na 
gestão de recursos hídricos que abastecem a área.

Algumas, aliás, bem próximas das trazidas à baila por José Ribeira (JR) em face de 
Estado, Municípios e empresa pública.

Relembremos os pedidos formulados pelo nosso cidadão:

1) em face do Estado e MdA, pede para que se interrompa imediatamente o lança-
mento de resíduos líquidos sem tratamento em RAD;

2) em face de SF, pede para que se desative o lixão instalado às margens de RAD; 
3) em face de MdA, ESP, BB e SF, o pleito é para que estes promovam políticas pú bli-

cas de despoluição de RAD.

Como se vê, o objeto da ação é ousado e envolve atividades que não são nada singelas 
a cargo de diferentes esferas de governo, que, quando sob o escrutínio de juízes, suscitam 
dúvidas a respeito dos limites do controle que pode ser feito judicialmente sobre elas. 

3. Controle judicial da política pública de saneamento

Ao ingressar com ação popular submetendo ao Judiciário a análise dos pedidos 
supramencionados, JR está reclamando medidas que impõem à Administração importantes 
custos, a exigir remanejamento de recursos e planejamento conjunto entre diferentes 
esferas de governo, o que inevitavelmente trará à baila questionamentos sob a perspec-
tiva do que comumente vem veiculado em juízo sob as rubricas da separação de poderes 
e da reserva do possível.

Note-se que a solução dos problemas descritos por JR, se dependesse apenas da boa 
vontade do gestor público ou da caneta de um juiz, provavelmente já teria sido encontrada.

Quando se tem um equipamento destinado a resíduos sólidos funcionando há décadas, 
é intuitivo que a interrupção de seu uso ou então a melhor adequação deste a diretrizes 

27 Um dos impasses que existe para o bom andamento das ações populares é o fato de que a Lei nº 4.717/1965 não prevê a fonte 
de custeio para as perícias que sejam necessárias ao seu deslinde, o que muitas vezes implica sua simples paralização por 
anos a fio até solução da questão ou então o seu julgamento sem instrução adequada, em franco prejuízo, como é evidente, 
da tutela dos direitos coletivos que o diploma visa proteger. O referido embaraço, vale lembrar, é o mesmo que existe para 
a produção de prova técnica nas ações civis públicas (Lei nº 7.347/1985), conforme já tivemos oportunidade de destacar em 
outra oportunidade (CUNHA FILHO, Alexandre J. C. da. A lei e os juízes: em que medida a atuação do Poder Judiciário pode 
constituir um elemento relevante no combate à corrupção? In: CUNHA FILHO, A. et al. (coord.). 48 Visões sobre a corrupção. 
São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 268-270).
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ambientais são condutas que levam algum tempo para serem implementadas, sendo ônus 
do administrador a identificação tanto de alternativas para o descarte de materiais que 
até então era feito em determinada área, como de fontes de financiamento para a insta-
lação de novas infraestruturas vocacionadas a dar suporte sustentável ao referido serviço.

O mesmo se diga quanto à progressiva universalização da rede de coleta e tratamen-
to de esgotos, a demandar investimentos vultosos do erário (ou ao menos capitaneados 
por este), política que, se circunscrita apenas à iniciativa isolada de Municípios que 
compartilham uma mesma bacia hidrográfica (no nosso caso Balneário Bandeirante-BB 
e Solteiro Feliz-SF)28, sem apoio de esferas de governo com atribuições regionais, pode 
restar inviabilizada. 

No que diz respeito ao pleito de despoluição da Represa Águas Doces - RAD, nada 
obstante o desejo unânime para que tanto se realize, o que evidentemente dispensaria a 
necessidade de propositura de ação judicial com tal fim por falta de interesse de agir, o 
bom senso aponta para que, antes de tudo, se equacione a questão do lançamento atual 
de novos resíduos líquidos sem tratamento em seus cursos d’água.

Caso contrário, nos parece que os gastos a serem feitos com a retirada de dejetos 
da RAD, por não enfrentarem as causas da sua poluição, serão simplesmente inócuos, o 
que aliás já estaria indicado no próprio enunciado do conflito examinado, que descreve 
emprego de cerca de U$ 1 bilhão de dólares na tarefa pelo Município BB no período de 
10 anos, sem, contudo, se alcançar o resultado almejado.

Para uma ação macro dirigida à limpeza de RAD não só é preciso que todos os 
Municípios que compartilham o açude estejam comprometidos com sua revitalização (no 
nosso exemplo, BB e SF), para o que a presença e engajamento do Estado de São Pedro 
– ESP revela-se condição sine qua non, até porque é sua a estatal Mundo das Águas (MdA), 
que é a concessionária dos serviços de saneamento oferecidos na região29.

Tecidas tais considerações, partindo do pressuposto que do Judiciário, apesar das 
altas expectativas que muitas vezes lhe é depositada, provavelmente também não virá 
nenhuma resposta mágica que não pudesse ter sido imaginada de antemão por qualquer 
dos atores envolvidos na disputa, vejamos como poderia ser feito um encaminhamento 

28 Note-se que aqui nem nos referimos ao pequeno porte de muitos Municípios, o que por si só normalmente já implica redu-
zida capacidade de estes entes, sem apoio do Estado ou mesmo da União, se desincumbirem razoavelmente dos serviços de 
saneamento que são de sua atribuição. Para darmos encaminhamento ao nosso caso prático partimos da premissa segundo a 
qual, havendo dois Municípios às margens de um mesmo curso d´água, a conduta de qualquer deles no seu manejo poderá 
comprometer uma política sustentável promovida pelo outro, fenômeno a reclamar, portanto, a coordenação entre as res-
pectivas iniciativas como condição para a preservação do meio ambiente comum.

29 Em se tratando de infraestrutura ambiental comum, não vemos outra forma eficiente de lidar com sua preservação do que via 
cooperação entre todos atores com cota de responsabilidade em tal missão, no sentido do que aponta a feliz síntese cunhada 
por Ana Rita de F. NERY, que, apesar de referir-se expressamente a competências legislativas, certamente estende-se às 
atribuições de natureza material a cargo dos diferentes entes de nossa Federação: “Forma-se, assim, verdadeiro condomínio 
legislativo em que as normas e princípios gerais são estabelecidos pela União e especificados pelas demais unidades federati-
vas. O campo da legislação concorrente estabelece um ordenamento jurídico misto, elaborado simultaneamente pela União, 
Estados e Municípios” (Planejamento urbanístico: marcas de um processo de politização da administração e de burocratização 
da política. In: CUNHA FILHO, Alexandre J. C. da: NERY, Ana Rita de F.; ARAÚJO, Alexandra F. de (coord.). Direito urbanístico 
– ensaios por uma cidade sustentável. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 83-100, p. 88). Sobre a cooperação a ser exercida 
entre diferentes entes públicos para uma gestão adequada de políticas envolvendo saneamento, ver ISSA, Rafael Hamze. 
Federalismo e gestão integrada de recursos hídricos: mecanismos jurídicos para a gestão integradas das águas. In: CUNHA 
FILHO, Alexandre J. C. da; NERY, Ana Rita de F.; OLIVEIRA, André T. da M. (coord.). A crise hídrica e o direito – racionalidade 
jurídica a serviço da complexidade socioambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 149-166.
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oportuno da matéria na arena eleita para arbitramento das respectivas posições, começando 
pela análise das principais teses defensivas apresentadas por ESP, SF e MdA.

3.1. Inércia prolongada e separação de poderes

Invariável em casos como o examinado é a alegação de que não cabe aos juízes intervir 
em atividade discricionária da Administração30, o que corresponderia, na situação posta, a 
decisões relativas a onde instalar equipamentos destinados à coleta de resíduos sólidos e 
ao plano de expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto levado a cabo pela MdA.

Sim, se não há dúvidas de que julgadores não têm as referidas atribuições, muito 
menos a capacidade institucional para fazê-lo de modo adequado31, também não é prerro-
gativa do gestor o agir despropositado e a simples omissão imotivada no cumprimento 
das tarefas que lhe cabem.

Havendo evidência de danos ambientais importantes na represa RAD, ainda que 
haja atividades que sejam naturalmente poluidoras e tenham que ser desempenhadas em 
algum lugar, cabe ao gestor justificar razoavelmente suas opções, inclusive sob o prisma 
da proporcionalidade.

E um bom termômetro para aferir se os serviços prestados pela Administração, 
seja por ela mesma seja por entes descentralizados (como a MdA32), são eficientes33 é 

30 Para uma visão arejada sobre o tema da separação dos poderes, mais atenta a como se dá a relação entre órgãos públicos 
na realidade (em que muitas vezes as funções do Executivo e do Legislativo são exercidas de fato por um mesmo grupo de 
pessoas) do que nas ideias de inspiração iluminista que continuam a ser irrefletidamente repetidas em uma ou outra lição 
doutrinária (mas na totalidade das peças de defesa apresentadas pela Fazenda Pública em juízo), ver CORTÊS, Luiz Francisco 
de Aguillar. Separação de poderes: tendências e desafios. In: LOUREIRO, Francisco E.; PRETTO, Renato S. de; KIM, Richard 
Pae (coord.). A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal. São Paulo: EPM, 2019, p. 179-191

31 Considerando, por exemplo, os limites cognitivos próprios do processo judicial, em que não se têm, normalmente, nem 
a participação de todos os atores relevantes com atribuições em matéria de saneamento nem a visão global das políticas 
desenvolvidas pela Administração (nos seus três níveis) que tenham relação maior ou menor com tal tipo de serviço (como a 
ambiental, de gestão de recursos hídricos, de moradia, de geração de renda e emprego, de mobilidade, entre outras). Uma 
das formas de propor a questão da capacidade institucional como contra-argumento ao controle judicial de políticas públicas 
é a seguinte: “é certo que o Judiciário pode dar alguma resposta para um dado conjunto de questões que estejam sendo 
submetidas à apreciação judicial. Contudo, quando comparamos os recursos e limitações do Judiciário com os de outras 
instituições que poderiam fornecer suas próprias respostas ao tipo de problema em exame, constatamos que a performance 
judicial deixa a desejar”. ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais” entre 
a banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 38, p. 6-50, jan.-jun. 2011, p. 7. 
Sobre as dificuldades para o Judiciário lidar com casos concretos envolvendo políticas públicas, ao menos na nossa tradição 
jurídica de priorizar a tutela individual de direitos à coletiva e conforme o arcabouço das regras de processo civil vigentes, 
ver o pensamento de ROTA, Giovanna Mantellato Storace. Judicialização de políticas públicas: aspectos financeiros e orça-
mentários do projeto de lei nº 8058/2014. In: CONTI, José Maurício (org.). Poder Judiciário – políticas públicas, v. II. São 
Paulo: Almedina, 2018, p. 181-197, p. 188 e ss.

32 Valendo ressaltar que o ente centralizado não se isenta de responsabilidade quanto às atividades prestadas pela unidade 
decorrente de sua descentralização, tanto que assume o ônus de tutela para que esta última persiga os fins que orientaram 
sua criação. Sobre tal aspecto, confira-se a redação do art. 26 do Decreto-lei 200/1967: “No que se refere à Administração 
Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente: I - A realização dos objetivos fixados nos atos de cons-
tituição da entidade. II - A harmonia com a política e a programação do Governo no setor de atuação da entidade. III - A 
eficiência administrativa. IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade” (Disponível em: https://
bit.ly/2q34yw5. Acesso em: 7 set. 2019).

33 Conforme previsão constitucional (art. 37 caput da CR) e legal, como se observa do § 1º do art. 6º da Lei nº 8.987/1995 (“ser-
viço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”) (Disponível em: https://bit.ly/2qPKE8. Acesso em: 7 set. 2019).
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justamente o escrutínio do tempo da inação do prestador quanto ao oportuno adimple-
mento de suas obrigações34.  

A tal respeito certamente acende um sinal de alerta a defesa apresentada pela 
empresa estatal.

 Difícil crer que MdA em 20 anos de contrato que lhe garantiu a exclusividade na 
organização do abastecimento de água e esgoto do Município SF não tenha tido condições 
de ao menos começar algum tipo de tratamento dos resíduos extraídos da localidade.

3.2. Reserva do possível e dever de prestação de contas (projeto constitucional 
em execução)

O silêncio eloquente de duas décadas de inação quanto à promoção do serviço de 
tratamento de esgoto em SF acaba por colocar em xeque o segundo argumento mais recor-
rente nas defesas apresentadas pela Fazenda Pública em ações semelhantes à analisada, 
que é o da reserva do possível35. 

Se é evidente que não se pode exigir de quem quer que seja aquilo que não é reali-
zável, que não pode vir a ser no mundo fenomênico, em se tratando de Estado, também 
não há espaço reservado ao capricho, ao arbítrio, à conduta não suscetível de justificação.

Em uma República, pressupõe-se no exercício de toda função estatal o ônus de 
prestação de contas no que se refere ao que é feito e o que não é feito36, de modo que, 
ainda que natural que uma série de programas previstos na nossa Constituição (e nas 
nossas leis) demandem certo lapso de tempo e o consumo de recursos orçamentários 
expressivos para que ganhem vida plena, os cidadãos detêm o direito de saber se aquilo 
que é previsto em nível normativo entre nós está ao menos em vias de execução.

O mesmo se diga a respeito da permanência de lixão às margens de cursos d’água em 
descompasso com os ditames da legislação ambiental, sem que haja qualquer explicação 
plausível quanto à inviabilidade técnica da adoção de medidas mitigadoras da poluição 
causada na área de manancial, dado que, no limite, compromete a vida e a saúde das 
milhares de pessoas que estão às voltas com ameaças de racionamento de água em 
decorrência de condição climática de grave estiagem.

34 PIRES, Luis Manuel Fonseca. O controle judicial das políticas públicas de saneamento básico. In: POZZO, Augusto N. dal; 
OLIVEIRA, José R. P.; BERTOCCELLI, Rodrigo de P. (coord.). Tratado sobre o marco regulatório do saneamento básico no direito 
brasileiro. São Paulo: Contracorrente, 2017, p. 897-921, p. 919.

35 Uma amostra da popularidade que a tese da reserva do possível encontra na nossa doutrina pode ser conferida na obra 
coletiva Poder Judiciário – políticas públicas, v. II, organizada por José Maurício Conti (2018), em que o argumento, assim 
como o da separação de poderes (associado ou não à ideia de ativismo judicial), perpassa a maioria das reflexões. 

36 O ônus de prestação de contas a cargo do gestor público vem sendo designado por parte da doutrina como accountability, 
noção de difícil tradução para nosso vernáculo, abarcando tanto as ideias de prestação de contas como de responsabilização 
daquele que, em nome da Administração, adotou a conduta impugnada. Nas palavras de CORTÊZ: “a ênfase nos denominados 
controles da Administração tem migrado da conhecida divisão entre controles internos e externos para a noção de accountabi-
lity; termo que mescla a obrigação de prestar contas, o dever de transparência, com a possibilidade de responsabilização dos 
agentes públicos”. CORTÊS, Luiz Francisco de Aguillar. Separação de poderes: tendências e desafios. In: LOUREIRO, Francisco 
E.; PRETTO, Renato S. de; KIM, Richard Pae (coord.). A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal. São Paulo: EPM, 
2019, p. 179-191, p. 188. Também faz referência a accountability da atuação estatal como objeto da atividade de controle 
BLIACHERIENE, Ana Carla. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 122 e ss.
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4. Como o espaço do processo judicial pode contribuir para a coordenação de 
atores relevantes no desempenho de atividades de interesse público? Notas sobre o 
desenho de uma demanda estrutural

Nada obstante a confiança que se deposita nos nossos tribunais para dirimir conflitos 
tão ou mais complexos do que aquele desenhado no caso prático sob exame, nem sempre 
para a sua solução basta a existência de leis e a propositura de uma ação judicial perse-
guindo seu cumprimento para que, contando com a boa vontade do julgador, consiga-se 
o resultado almejado na realidade.

O processo judicial em uma demanda vocacionada à intervenção de uma política 
pública normalmente não se dirime a partir de singelos comandos em reprodução ao que 
já está dado de antemão por atos normativos37.

Na situação posta não há muita dúvida de que há um dever legal de progressiva 
universalização de serviços de saneamento básico e que a existência de lixão às margens 
de leito d’água acarretando sua poluição implica ofensa à legislação ambiental.

Por outro lado, na linha do que desenvolvemos até esse ponto, a liberação de constru-
ção de conjunto habitacional em área de preservação também é medida que, além de 
potencialmente revelar descompasso entre ações estatais que deveriam estar coordenadas 
entre si (o que pressupõe diálogo entre aqueles que as encampam), não pode prescindir 
de estudo cuidadoso quanto à sua repercussão no seu entorno.   

Partindo de tais premissas, qual o papel do Judiciário na tentativa de fazer valer regras 
atinentes à proteção ambiental, sem se descuidar da real capacidade que todos os agentes 
públicos envolvidos detêm para melhor observá-las e da importância que a iniciativa na 
área habitacional representa para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica?

O primeiro e principal deles, a nosso ver, é justamente o de permitir que o processo 
judicial sirva de espaço aberto à interlocução e cooperação entre Municípios (BB e SF) e 
Estado (ESP e MdA) para que tais unidades de atuação estatal possam, além de justificar 
as políticas que estão sendo questionadas pelo cidadão, traçar estratégia para aprimorar 
a eficiência socioambiental das ações da responsabilidade de cada qual.

O segundo, instrumental ao primeiro, é o de cobrar de cada um desses atores a racio-
nalidade das atividades desempenhadas38, dando concretude ao postulado da prestação 
de contas que incumbe aos gestores, sob a supervisão da população39 e de outros órgãos 
de controle como o Ministério Público.

37 DANTAS, Eduardo Sousa. Ações estruturais e o estado de coisas inconstitucional. Curitiba: Juruá, 2019, p. 101 e ss. Além 
desse dado, note-se que há outras dificuldades inerentes ao próprio processo judicial que repercutem na sua capacidade de 
dar tratamento adequado a esse tipo de conflito, ao menos quando conduzido exclusivamente sob a perspectiva adjudicató-
ria. Dentre elas destaca-se a natural demora até o advento do trânsito em julgado da sentença, o que permite que agentes 
políticos pouco comprometidos com a efetividade da política pública escrutinada simplesmente trabalhem pelo alongamento 
do litígio virtualmente transferindo seu encargo para o próximo governo, com o agravamento da situação fática subjacente. 

38 Quanto ao ponto, importante a realização de testes quanto ao exercício da discricionariedade legítima,  tal como propostos 
por Marcos Augusto Perez, a começar pelo questionamento acerca da existência de processo administrativo prévio à tomada 
de decisão, bem como da respectiva consistência (O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa. 2018. Tese 
(Livre-Docência em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 267 e ss.). Em sentido 
próximo ver ARAÚJO, Alexandra F. de. Controle judicial de políticas públicas: critérios e parâmetros possíveis. In: PEREZ, 
Marcos A.; SOUZA, Rodrigo P. de (coord.). Controle da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 85-102, p. 95.

39 Aqui constante como parte do processo na pessoa do José Ribeira e que, à vista da publicidade a ser dada ao problema em um 
caso que provavelmente receberá atenção massiva da mídia (lembremos o longo período de estiagem e o risco de iminente 
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O terceiro é o de evitar ao máximo do término da lide pela via da decisão unilate-
ral40, a qual, se for mesmo necessária, deverá estar atenta a sua exequibilidade no mundo 
fenomênico41, após a devida ponderação entre todos os interesses envolvidos no conflito 
judicializado, o que pode passar pela conveniência de se abrir a respectiva instrução 
para intervenção de terceiros42 (como agências reguladoras e mesmo a União, que está 
financiando projeto de moradia cuja compatibilidade com a política ambiental não está 
clara, e a qual é um ator relevante como fonte de custeio de infraestruturas que se façam 
imprescindíveis para a satisfação dos pleitos formulados por JR43).

Quanto ao ponto, ainda que seja natural alguma hesitação por parte dos juízes 
no que se refere à adoção de medidas que possam trazer complexidade prescindível à 
apreciação do mérito de uma dada demanda, imaginamos que a repercussão que casos 
como ora examinado podem ter na realidade recomende a ampliação do espectro das 
posições sopesadas pelo órgão julgador, como meio para que se busque coordenar, o 

racionamento drástico a ser imposto a milhares de pessoas), poderá exercer pressão importante para que os políticos das dife-
rentes esferas de governo envolvidas, preocupados em capitalizar a crise para ganhar apoio junto aos seus eleitores, também 
exerçam sua influência junto à burocracia estatal, motivando-a para que melhores resultados sejam alcançados na realidade 
em termos de tutela ambiental, esticando, assim, a corda da reserva do possível tal como originalmente apresentada em juízo. 

40 Tal advertência é feita por Helena C. Refosco ao tratar do problema do enfrentamento das lides repetitivas pelo Judiciário, 
mas em um contexto que entendemos ser o mesmo do de processos que envolvam o questionamento de políticas públicas, nos 
quais, em não havendo uma única solução certa a ser imposta de cima para baixo pelo julgador, seria conveniente a adoção 
de uma postura mais “experimentalista” pelo órgão judicial, com “incentivos à participação de todos os interessados e à 
transparência da instituição escrutinizada” (Ação coletiva e democratização do acesso à justiça. São Paulo: Quartier Latin, 
2018, p. 179).

41 Compartilhando sua vasta experiência no exercício da jurisdição em matéria ambiental, Ricardo Torres Cintra de Carvalho 
aponta uma série de peculiaridades envolvendo o cumprimento de decisões judiciais em casos como o examinado no nosso 
ensaio. Dentre elas, destaca a efetiva capacidade de os destinatários da ordem satisfazerem as obrigações que lhes forem 
impostas (que além de recursos financeiros ainda podem depender da aprovação de projetos por órgãos técnicos) e a dinâmica 
da natureza e da vida, que não param para aguardar o desfecho de processos naturalmente demorados, o que traz desafios 
sob o prisma da garantia da coisa julgada e da sucessão de leis no tempo (A evolução da jurisprudência em matéria ambiental. 
Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 20, n. 48, p. 279-285, mar.-abr. 2019, p. 283-284).

42 Defendendo a dilação da instrução em casos complexos como fator relevante para uma prestação jurisdicional eficiente, 
inclusive via realização de perícias, audiências de esclarecimentos e inspeção judicial, ver NOGUEIRA, Simone M. dos Santos; 
MENCIO, Mariana; COMARU, Francisco de A. Decisão judicial em causas complexas: o caso Cohab Nossa Senhora da Penha/
Vila Nova Cachoeirinha. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 20, n. 48, p. 167-184, mar.-
-abr. 2019, p. 175 e ss. No ensaio os autores pontuam, a partir da criteriosa análise de caso prático, a pertinente questão 
sobre a identificação de graus de risco à saúde das pessoas em determinada área, o que pode conduzir a decisões pela sua 
retirada ou não dela como medida mais adequada a conciliar a proteção do meio ambiente e o direito à moradia (2019, p. 172 
e ss.). No mesmo sentido, defendendo não só a alteração da noção do contraditório em causas que denomina como “estru-
turantes” (de modo a nelas incluir a oitiva de interessados com representação adequada que não apenas os autores e réus 
constantes da inicial originalmente proposta), como uma mudança em elementos do procedimento desse tipo de demanda, 
ver ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP do Carvão. Interesse 
Público, Belo Horizonte, ano XVIII, n. 97, p. 243-257, maio-jun. 2016. Destacamos passagem quanto ao último aspecto: “além 
da necessidade de uma revisão conceitual da noção de contraditório, os processos estruturais também impõem um procedi-
mento diferenciado, que não se amolda aos parâmetros tradicionais do processo individual. Elementos como a adstrição da 
decisão ao pedido, a limitação do debate aos contornos da causa de pedir, a dimensão da prova, a amplitude do direito ao 
recurso e os limites da coisa julgada exigem reformulação completa, quando se pensa em processos estruturais” (p. 248).

43 A intervenção da União como amiga da Corte não teria o condão de modificar a competência para o julgamento da ação, mas 
sim trazer maiores subsídios para enfrentamento da matéria, desencadeando tratativas entre esta, Estado e Municípios para 
reunião de esforços com o fim de melhor equacionar problema atinente a todas essas esferas de governo. Nesse sentido, 
aliás, é o art. 138 do C.P.C.: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 
demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes 
ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1º A intervenção de que 
trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de 
embargos de declaração e a hipótese do § 3º.” (Disponível em: https://bit.ly/2Ju0FqS. Acesso em: 15 ago. 2019).
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quanto possível, a maior parte dos esforços disponíveis para o aprimoramento da política 
pública sub judice.

Neste contexto, conveniente que o pedido formulado pelo Ministério Público quanto 
ao embargo de empreendimento habitacional aprovado às margens de RAD submeta-se 
à apreciação de um mesmo juiz, seja aceitando-se a emenda da inicial proposta seja 
remetendo-se o parquet à propositura de ação civil pública autônoma, mas distribuída 
por conexão para a mesma unidade judicial44.

Caso haja distribuição livre desse segundo processo, nos parece que seria adequado 
pelo menos a cooperação entre os respectivos magistrados, com a realização de atos de 
instrução/esclarecimentos comuns a ambas as causas, nos moldes do que hoje encontra 
previsão legal expressa no nosso ordenamento (vide art. 69 do C.P.C.45).

5. Conclusão

A título de conclusão, sede em que proporemos encaminhamento para os pedidos 
formulados no nosso caso hipotético, talvez seja pertinente desde logo sugerirmos um 
bom começo para a tarefa: realização de audiência entre os envolvidos, que, na falta de 
melhor nome, poderia ser designada como audiência de esclarecimentos e/ou de escla-
recimentos e concertação do processo.

Em uma situação como a examinada, não faz muito sentido pretender resolver a ação 
sob uma perspectiva adjudicatória ou pelo menos preponderantemente adjudicatória, 
já que a maior parte dos pleitos envolve matérias sobre as quais normativamente não há 
muita dúvida (como a necessidade de inibição de atividade poluidora), mas revestidas de 
contornos fáticos difíceis de serem alterados sem a coordenação do fator humano com o 
consumo de tempo e recursos relevantes à disposição da comunidade.

A interrupção de lançamento de resíduos em um curso d’água, a desativação de 
lixão e a promoção de políticas de despoluição da represa são iniciativas que implicam 
planejamento, emprego de verbas orçamentárias relevantes e o bom desenvolvimento 
de tarefas por diversos atores públicos e privados, nem todos com assento no processo 
judicial.

44 Tendemos a preferir a adoção dessa segunda via para facilitar a identificação dos pedidos formulados por JR e pelo Ministério 
Público, bem como para não confundir documentos que sejam necessários para a apreciação dos pleitos de cada qual, nada 
obstante acreditarmos que ao menos parte da instrução possa ser compartilhada entre as duas demandas, em especial no 
que se refere à realização de audiências para a sintonia de iniciativas vocacionadas ao uso sustentável da represa.

45 Art. 69 do CPC: “O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode 
ser executado como: I - auxílio direto; II - reunião ou apensamento de processos; III - prestação de informações; IV - atos 
concertados entre os juízes cooperantes. § 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste 
Código. § 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de 
procedimento para: I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato; II - a obtenção e apresentação de provas e a 
coleta de depoimentos; III - a efetivação de tutela provisória; IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação 
e preservação de empresas; V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial; VI - a cen-
tralização de processos repetitivos; VII - a execução de decisão jurisdicional. § 3º O pedido de cooperação judiciária pode 
ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário” (Disponível em: https://bit.ly/36fS1Gf. 
Acesso em: 15 ago. 2019). Iniciativa que parece promissora nesse sentido é a que vem sendo adotada pelo Poder Judiciário 
(como um todo, e não apenas por seus órgãos judiciais isolados) no endereçamento de pretensões advindas do rompimento 
da Barragem de Brumadinho, como se observa da seguinte notícia de 21/03/19 disponível em: https://bit.ly/31V744Z. Acesso 
em: 19 ago. 2019. 
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Logo, normalmente não é algo que se faça do dia para a noite, por um singelo ato 
de vontade (ainda que sob o verniz de “interpretação”) do julgador.

A formação de um processo dialógico, cujo rito seja adaptado à complexidade da 
questão tratada, com o uso de instrumentos ainda pouco explorados na nossas Cortes 
como a aceitação da figura do amicus curiae, inclusive para trazer aos autos conhecimento 
técnico especializado sobre pontos controversos, parece-nos um pressuposto para que 
a atuação judicial, ainda que não resolva os graves problemas em tela, possa ao menos 
contribuir para que aqueles que tenham competência e capacidade para tanto comecem 
a se conduzir nessa direção. 

Dado o início e o meio da resposta, à vista do quanto ponderado linhas acima, 
acreditamos que postulados como o da separação de poderes e o da reserva de possível 
não podem interditar, de plano e em abstrato, o questionamento que é feito acerca 
da racionalidade da(s) política(s) pública(s) sob exame, já que o cidadão tem o direito 
subjetivo a uma Administração Pública que zele pela eficiência no seu atuar.

Montado o palco e com as informações prestadas pelos atores relevantes para o bom 
desempenho das funções de interesse geral a serem bem desempenhadas para preservação 
da represa, caberá ao maestro decidir pelo encerramento do ato ou pela sua continuidade, 
caso veja no enredo potencial para aprimoramento da sinergia entre os envolvidos capaz 
de superar um estado de coisas nitidamente inadequado para a população (que depende 
de um meio ambiente sadio para viver dignamente).

Neste cenário, protagonismo do magistrado talvez só no deferimento da liminar 
para suspender obras referentes a um projeto que não observou os cânones de um devido 
processo, instrumento que, apesar de ainda pouco valorizado na nossa cultura burocrática, é 
fundamental para a boa administração, esta, também, um direito do contribuinte-cidadão. 
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Do baixo controle social em políticas públicas 
de saneamento básico: uma hipótese jurídico
institucional

Sergio Ruy David Polimeno Valente1

Advogado

Resumo: Este artigo pretende examinar aspectos do arranjo jurídico-institucional 
da política nacional de saneamento básico buscando investigar causas, ligadas ao direito, 
para a baixa efetividade do controle social e da participação popular no setor.

Abstract: This article intends to examine aspects of the legal-institutional arrange-
ment of the Brazilian policy of basic sanitation to investigate law-related causes of the 
low effectiveness of social control and popular participation in this sector.

Palavraschave: Políticas Públicas. Saneamento Básico. Controle Social. Participação. 
Visão Jurídico-institucional.

Keywords: Public Policies. Basic Sanitation. Social Control. Participation. Legal-
institutional Analysis.

1. Introdução

O presente artigo deriva de uma exposição realizada no seminário “O Direito 
Urbanístico a partir de casos complexos” em junho de 2018 a convite da Escola Paulista 
da Magistratura e que, por sua vez, se baseou em parte de pesquisa desenvolvida por 
ocasião de dissertação de mestrado defendida em abril do mesmo ano. Uma das questões 
que serviram de provocação para as falas dos debatedores foi a indagação sobre quais 
seriam as razões pelas quais a participação social nos rumos de políticas de saneamento 
básico2 é baixa. Como evidência da premissa, um levantamento empírico foi apresentado 
previamente pela primeira expositora3 contendo, entre outros dados, a informação de 
que a primeira audiência pública para tratar da forma de prestação de serviços de sanea-
mento básico no estado de São Paulo foi aberta pela Agência Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP apenas em 2017, dez anos após sua criação, 
e teve participação apenas da Sabesp4.

1 Doutorando, mestre em Direito do Estado e bacharel pela Universidade de São Paulo, especialista MBA em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas e advogado em São Paulo.

2	 Considerada,	para	os	fins	deste	artigo,	como	fornecimento	de	água	potável,	coleta	e	tratamento	de	esgoto,	excluída	a	questão	
dos resíduos sólidos.

3 Alexandra Fuchs de Araújo, Juíza de Direito em São Paulo.
4 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro; ARAÚJO, Alexandra Fuchs. O papel da agência reguladora na governança metropo-

litana em matéria de saneamento básico: apontamentos sobre a importância da republicanização do processo de tomada de 
decisão estatal para o bom governo das águas na metrópole. Revista de Direito Ambiental, v. 91, p. 107-128, 2018.
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Uma questão complexa como essa é permeada de fatores dos mais variados tipos 
e relacionados com as mais diversas áreas do conhecimento, mas certamente o direito 
possui um papel dos mais importantes na tentativa de se chegar a uma resposta. Uma 
mesma política pública pode ser objeto de estudos de economistas, administradores, 
engenheiros, cientistas políticos, ambientalistas, juristas, entre outros. No que tange 
especificamente	ao	direito,	as	possibilidades	de	contribuição	são	de	especial	relevância,	
já que é característica comum a todas as políticas públicas a estruturação por textos 
normativos	dos	mais	variados	níveis,	fontes	e	finalidades.	Logo,	uma	contribuição	que	os	
estudos jurídicos em políticas públicas podem trazer é a análise técnica do arcabouço 
normativo que conforma as políticas, por meio do qual o Estado comunica, aos diversos 
atores envolvidos e à sociedade como um todo, o conteúdo e o sentido de suas ações, bem 
como os incentivos e desincentivos a comportamentos. Esse olhar jurídico, no entanto, 
não pode perder de vista a dimensão política inerente ao assunto, sob pena de não se 
chegar às respostas almejadas. Nesse sentido, será utilizada na análise uma abordagem 
funcionalista do direito em oposição a uma abordagem formalista5 ou tradicional, uma 
vez que a premissa de que o direito por si só fornece todas as respostas não parece 
bastar ao melhor entendimento da questão. A abordagem funcionalista foi desenvolvida 
por Norberto Bobbio na fase pós-positivista de sua pesquisa acadêmica, culminando em 
uma visão particular da função do direito, em resposta à constatação das mudanças e 
evolução no papel do Estado na sociedade6. Com a evolução do Estado liberal (garantidor 
de relações privadas) para o Estado social (provedor de serviços), o papel do direito e as 
consequentes visões teóricas sobre ele passam por transformações semelhantes. Ao mesmo 
tempo em que o aparato do Estado torna-se mais complexo, proliferam, em oposição às 
normas de conduta, normas de organização. A ideia de direito como um ordenamento de 
vocação protetiva-repressiva dá lugar cada vez mais a um sistema jurídico de encoraja-
mento de condutas, passando de uma postura passiva em face das relações sociais para 
uma postura ativa, incentivadora, provedora de caminhos, tendo o ordenamento uma 
função promocional7. A política de saneamento básico no Brasil, assim como outras tantas 
destinadas	a	reverter	quadros	sociais	precários,	visa	especificamente	ao	desenvolvimento	
do país, notadamente à transformação do status quo, e não sua manutenção. Enquanto as 
medidas de desencorajamento, próprias de uma visão formalista do direito, são utilizadas 
predominantemente	com	a	finalidade	de	conservação	social,	as	medidas	de	encorajamento,	
próprias do ordenamento promocional, objetivam a mudança e a transformação social8, 
na linha de efetivação de direitos que guia as políticas públicas.

O exame crítico do arranjo jurídico-institucional9 de uma política permite a identi-
ficação	de	estímulos	e	desestímulos	a	determinadas	condutas	ou	estados	de	coisas	e	traz	

5	 MALDONADO,	Daniel	E.	B.	O	formalismo	jurídico,	a	educação	jurídica	e	a	prática	profissional	do	Direito	na	América	Latina.	
Tradução: Alexandrina Benjamin Estevão de Farias. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
v. 36, n. 2, p. 101-134, 2012. Para o autor, uma abordagem formalista ou tradicional do direito caracteriza-se por cinco 
aspectos	principais:	a	identificação	do	direito	com	a	lei;	a	noção	do	direito	como	sistema	completo	que	oferece	respostas	
e	soluções	a	todos	os	conflitos;	a	noção	do	direito	como	um	sistema	fechado;	o	direito	como	sistema	coerente;	e	o	direito	
como um sistema que fornece respostas unívocas para tudo o que pretende regular.

6 Conforme prefácio de Mario Losano em BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: 
Manole, 2007.

7 Conforme BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 13.
8 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito, Barueri: Manole, 2007, p. 19.
9	 O	arranjo	jurídico-institucional	é	a	face	normativa	do	arranjo	institucional,	que	Douglass	North	e	Lance	Davis	definem	como	

“arranjos entre unidades econômicas que governam a forma como essas unidades cooperam ou competem”. DAVIS, Lance; 
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também uma possibilidade prospectiva, ou seja, a capacidade analítica de traçar estraté-
gias	jurídico-institucionais	por	meio	da	identificação	de	como	atuam	os	diversos	atores	e,	
com base nas instituições, desenvolver visões prospectivas no sentido de sua remodelação 
para uma maior efetividade10. Desse modo, questiona-se: o arranjo jurídico-institucional 
da política nacional de saneamento incentiva ou desincentiva a participação popular e 
controle social e de que forma isso acontece? Superar essa questão se mostra como primeiro 
ponto	para	enfrentar	os	desafios	de	melhorar	o	controle	social	no	setor	de	saneamento,	
seja por meio de aprimoramento do arranjo pela via legislativa, seja pela aplicação do 
direito no caso concreto por juízes, administradores públicos e mandatários políticos.

2. Interesses e atores no saneamento

Sob a perspectiva da ação governamental, Lowi11	definiu	uma	tipologia	de	políticas	
públicas quanto às formas de distribuição de recursos. Um primeiro tipo de política seria 
a constitutiva, relacionada com a criação e transformação das regras do jogo político, 
o que se assemelharia mais às disputas quanto ao ambiente institucional12. Um segundo 
seria a regulatória, visando à produção de regras para as atividades externas ao governo. 
Já	as	outras	duas	classificações	tratam	mais	diretamente	da	forma	como	são	alocados	os	
meios.	Nas	políticas	distributivas,	não	se	apresentam	maiores	conflitos	entre	favorecidos,	
tratando-se	normalmente	de	alocação	de	recursos	não	finitos.	Já	nas	políticas	redistri-
butivas,	os	recursos	são	finitos	e	as	disputas	entre	os	diversos	e	potenciais	beneficiários	
se evidenciam13.	No	caso	do	saneamento,	são	claros	os	conflitos	redistributivos	caracte-
rísticos do setor, na execução de políticas ou na falta delas, e para entendê-los é preciso 
identificar	os	grandes	interesses	e	a	conformação	de	atores.	Considerando	o	déficit	na	
prestação de alguns serviços básicos, em especial a coleta e o tratamento de esgoto, as 
disputas em torno da expansão das redes, ritmo de implantação, política tarifária, entre 
outras, constituem um jogo de soma zero. Porém, essas disputas se dão de forma diversa 
do que ocorre em outras searas, dadas as suas características próprias, em especial o fato 
de os efeitos práticos, positivos ou negativos, serem especialmente percebidos na forma 
de externalidades14. A ideia da política pública de saneamento como objeto de disputas 
redistributivas é pressuposto para a compreensão do seu arranjo jurídico-institucional 
na dimensão entre os aspectos jurídico e político, em especial no que toca aos impactos 
que isso pode trazer para a participação e controle social.

NORTH,	Douglass.	Institutional	change	and	American	economic	growth:	a	first	step	towards	a	theory	of	institutional	innovation.	
The Journal of Economic History, v. 30, n. 1, p. 131-149, 1970, p. 133.

10 BUCCI, Maria Paula Dallari. Contribuição para a redução da judicialização da saúde: uma estratégia jurídico-institucional 
baseada na abordagem de direito e políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, Clarice Seixas. Judicialização 
da saúde: a visão do poder executivo. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 37-38.

11 LOWI, Theodore J. Distribution, regulation, redistribution: the functions of government. In: RIPLEY, Randall Butler. Public 
policies and their politics: an introduction to the techniques of government control. New York: Norton, 1966, p. 27-40.

12 Conjunto de regras políticas, sociais e jurídicas básicas que regem a atividade econômica e política, não se confundindo 
com	os	arranjos,	segundo	DAVIS,	Lance;	NORTH,	Douglass.	Institutional	change	and	American	economic	growth:	a	first	step	
towards a theory of institutional innovation. The Journal of Economic History, v. 30, n. 1, p. 131-149, 1970.

13 MARQUES, Eduardo. As políticas públicas na ciência política. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (org.). 
A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: Editora UNESP: Editora Fiocruz, 2013, p. 29.

14	As	políticas	de	saúde,	por	exemplo,	têm	alto	e	pulverizado	grau	de	judicialização,	diretamente	pelos	beneficiários.	No	caso	
do saneamento, essa judicialização é indireta.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

52 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 49-67, Setembro-Outubro/2019

O	quadro	normativo	constitucional	não	traz	definições	bem	delineadas	acerca	da	
competência de cada ente federativo e da forma de integração de suas ações, especial-
mente no que tange às regiões metropolitanas, e isso faz surgir a primeira dicotomia 
de interesses opondo, de um lado, os Municípios, e do outro, os Estados. Com base nas 
diversas formas de se interpretar a divisão constitucional de competências e nas caracte-
rísticas	da	prestação	dos	serviços,	evidencia-se	a	disputa	juridicamente	qualificada	entre	
os que defendem que os serviços de saneamento devem ser prestados pelos Municípios 
e os que pugnavam pela prestação a cargo dos Estados. Os argumentos de embasamento 
de cada uma das posições são muitos e transitam desde a seara puramente jurídico-
-dogmática, com o exercício exegético sobre o texto normativo constitucional, até 
razões de ordem técnica e econômica, como a integração e interdependência de redes 
e recursos hídricos. Os defensores da tese municipalista argumentam que a distribuição 
de água e a coleta de esgoto são atividades intrinsecamente locais, e o fato de haver 
etapas da cadeia que possam vir a transcender o território municipal, como a captação 
de	água	e	o	tratamento	do	esgoto,	não	são	suficientes	para	descaracterizar	o	interesse	
local15. Uma forma interessante de ilustrar esse argumento é fazendo um paralelo com 
o setor de iluminação pública. Nesse sentido, apesar de não se questionar que a ilumi-
nação pública é de interesse local e, portanto, de competência dos municípios, também 
há, na prestação desse serviço, elementos da cadeia que transcendem o território e as 
atribuições municipais, como a geração e a distribuição de energia elétrica, a cargo da 
União por força do artigo 21, XX, b, da Constituição, e isso não descaracteriza o interesse 
local16. Por outro lado, a visão estadualista, ou seja, a de que deveria caber aos Estados 
a titularidade do poder concedente, calca-se no argumento de que isso seria necessário 
para manter a estrutura construída em torno do antigo plano (que será abordado mais à 
frente), baseada na centralização da prestação nas companhias estaduais de saneamen-
to17. Ao longo do desenvolvimento do setor, o modelo migrou seu âmbito decisório dos 
Municípios e pequenas regiões para a União e os Estados, especialmente com a criação 
das companhias estaduais de saneamento básico predominantemente na década de 1970. 
Também em decorrência do caráter autoritário do regime político da época, forçou-se 
a centralização das políticas do setor e sua concentração na União e Estados, em detri-
mento dos Municípios e seus interesses locais. Pela prática da época, as companhias 
estaduais tradicionalmente só atendiam ao governo federal e ignoravam os Municípios, 
os quais, muitas vezes, tinham sua autonomia reprimida explicitamente, como no caso 
de nomeação de prefeitos de capitais por governos estaduais18. Além disso, os serviços 
em regiões metropolitanas eram superavitários, em oposição aos Municípios de pequeno 
porte,	e	parte	da	lógica	de	sustentabilidade	financeira	se	baseava	em	subsídios	cruzados,	
ou	seja,	no	financiamento	de	localidades	deficitárias	por	localidades	superavitárias,	o	
que traria uma maior racionalidade à prestação estadualizada.

15 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As parcerias público-privadas no saneamento ambiental. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico, Salvador, n. 2, 2005. Disponível em:  https://bit.ly/2penJTY. Acesso em: 2 out. 2017, p. 30.

16 Ibid., p. 31.
17 RIBEIRO, Wladimir Antonio; COSTA, Silvano Silvério da. Dos porões à luz do dia: um itinerário dos aspectos jurídico-institu-

cionais do saneamento básico no Brasil. In: CASTRO, Esteben José; HELLER, Leo (org.). Política pública e gestão de serviços 
de saneamento. Belo Horizonte: Fiocruz, 2013, p. 477.

18 RIBEIRO, Wladimir Antonio; COSTA, Silvano Silvério da. Dos porões à luz do dia. Um itinerário dos aspectos jurídico-institu-
cionais do saneamento básico no Brasil. In: CASTRO, Esteben José; HELLER, Leo (org.). Política pública e gestão de serviços 
de saneamento. Belo Horizonte: Fiocruz, 2013, p. 477.
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Após a promulgação da Constituição de 1988, o debate acerca da titularidade da 
prestação de serviços de água e esgoto ganhou força, com a organização dos grupos de 
interesse fomentados pelo recém-estabelecido regime democrático, no qual, por essência, 
se rechaçam imposições de entendimentos e visões “de cima para baixo”, como ocorrido 
na implementação das políticas na época do regime militar. A questão da titularidade da 
prestação de serviços de saneamento ainda causa inúmeros entraves ao desenvolvimento 
do	setor,	apesar	de	já	afirmada	a	titularidade,	como	regra,	dos	Municípios.	Isso	porque	
perduram as tentativas dos Estados de, por meio de lei complementar estadual, retirarem 
dos Municípios componentes de regiões metropolitanas as competências para gerirem 
seus serviços de água e esgoto, e as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal não 
deixam claros os limites a serem respeitados por cada um dos entes19.

Uma outra grande dicotomia de interesses surge da previsão constitucional20 da 
possibilidade tanto de prestação direta quanto de delegação dos serviços públicos e, no 
caso em tela, dos serviços públicos de saneamento básico. Trata-se da oposição entre os 
publicistas ou estatistas, quais sejam, os que defendem que a prestação de serviços deve 
ser realizada diretamente pelo Estado, e os privatistas, que acreditam que os serviços 
de	saneamento	devem	ficar	a	cargo	da	iniciativa	privada,	relegando	ao	Estado	a	função	
de	fiscalizador	e	regulador.	Nesse	sentido,	tem-se	configurado	um	quadro	primitivo	de	
interesses da seguinte forma:

Quadro 1 – Interesses

Quanto à forma de prestação

Quanto à titularidade Publicistas Privatistas

Estadualistas Estadualistas publicistas Estadualistas privatistas

Municipalistas Municipalistas publicistas Municipalistas privatistas

Já	com	relação	aos	atores	no	setor	de	saneamento,	pode-se	classificá-los	quanto	à	sua	
função21.	Em	primeiro	lugar,	podemos	identificar	a	função	de	operador.	Trata-se	da	pessoa,	
órgão,	autarquia	ou	empresa	que	fica	incumbida	da	prestação	dos	serviços	em	seu	sentido	
mais restrito, ou seja, a execução propriamente dita das atividades materialmente palpá-
veis dos serviços de saneamento, como o fornecimento de água, coleta e tratamento do 
esgoto. Os operadores, por sua vez, podem ser privados ou públicos e, entre estes últimos, 
estaduais ou municipais. Existe a possibilidade também de um operador ser regional, que 
ocorre quando municípios se reúnem em consórcio público para a delegação em conjun-
to da exploração do serviço, ou quando há identidade entre operadores e reguladores 
em Municípios de uma mesma região, ainda que com contratos individualizados. Não se 
confunde necessariamente com o operador outro ator relevante para o quadro, qual seja, 

19 Cita-se como paradigma maior a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1842.
20 Conforme artigo 175 da Constituição: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.
21	Conforme	classificação	proposta	por	COUTINHO,	Diogo	et	al.	Poder	concedente	e	marco	regulatório	no	saneamento	básico. 

Cadernos Direito GV, São Paulo, v. 2, n. 2, 2006, p. 22. [Relatório de Pesquisa n. 10].
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o titular – aquele que detém o poder concedente e a competência para exploração do 
serviço	público	de	saneamento.	Da	mesma	forma,	existe	a	figura	do	planejador,	a	quem	
incumbe a função de traçar os objetivos, metas e ações para sua respectiva consecução. 
Também	quanto	à	função,	pode-se	identificar	a	figura	do	regulador,	o	qual,	no	que	tange	
a serviços públicos, tem sua importância institucional acentuada nas últimas décadas 
em razão da transformação do tema serviço público no direito administrativo, motivada 
muito pela transformação do próprio Estado. Os reguladores, por concepção e em razão 
do artigo 174 da Constituição, devem ter sempre caráter público e podem se dividir 
também com relação aos entes federativos vinculados: federais, estaduais, ou municipais. 
Também	há	a	figura	do	regulador	regional,	ou	intermunicipal,	que	ocorre	quando	um	ou	
mais entes federativos se juntam para criação de uma entidade reguladora22 com uma 
finalidade	específica,	por	exemplo,	por	meio	de	um	consórcio	público,	com	fundamento	
no	artigo	241	da	Constituição	e	na	Lei	11.107/05.	Distinto	dos	demais,	o	financiador	é	
qualquer	entidade	que	tenha	por	finalidade	ou	função	fornecer	recursos	financeiros	para	
a execução de obras e das políticas em geral, podendo ser público, privado, nacional e 
internacional.	Finalmente,	pode-se	mencionar	também	a	figura	do	controlador	social	(na	
falta de um termo melhor), para designar a instituição, colegiada ou não, de participação 
social na formulação de políticas e sua execução.

Assim,	temos	o	seguinte	quadro	de	atores,	classificados	quanto	à	função:

Quadro 2 – Atores por função

 1. Operador

  1.1. Privado

  1.2. Público

   1.2.1. Estaduais

   1.2.2. Municipais

   1.2.3. Regionais

 2. Titular

 3. Planejador

 4. Regulador

  4.1. Federal

  4.2. Estadual

  4.3. Municipal

  4.4. Regional

 5. Financiador

  5.1. Privado

   5.1.1. Nacional

   5.1.2. Internacional

  5.2. Público

   5.2.1. Nacional

   5.2.2. Internacional

 6. Controlador social

22 É o caso, por exemplo, da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, criada em 2009 e que hoje congrega 
176 municípios de Santa Catarina.
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A	identificação	de	interesses	e	atores	é	importante	para	a	análise	do	funcionamento	
concreto da política, de que forma estão sendo desempenhados esses papéis na prática e 
quais os fatores críticos preponderantes, de ordem político-jurídica, para o atual estado 
de coisas no que tange à participação e controle social.

3. O desenvolvimento jurídicoinstitucional do setor

Não há como entender o atual arranjo jurídico-institucional do setor de saneamento 
básico no Brasil sem conhecer, ao menos em linhas gerais, como se deu sua evolução ao 
longo dos anos, considerando que até hoje elementos de inércia institucional continuam 
a produzir efeitos a despeito de mudanças estruturais e reformulações23. A primeira 
fase do saneamento no Brasil, que perdurou até a década de 1960, foi caracterizada 
por baixa institucionalização e por iniciativas pulverizadas e locais, sem que houvesse 
qualquer planejamento central relevante além daqueles por meio de convênios esparsos 
ou motivados por questões sanitárias pontuais. As prestações de serviços de fornecimento 
de água e esgotamento sanitário se caracterizavam pela descentralização da forma de 
operação, com foco nos Municípios. Além disso, era presente na prestação de serviços o 
que se denominou como paternalismo tarifário, ou seja, tarifas irreais e incompatíveis 
com a sustentabilidade dos serviços, o que acarretava, consequentemente, a falta crônica 
de recursos e a pouca capacidade de investimento. A debilidade dos Municípios, o pater-
nalismo tarifário, as interferências políticas e a aplicação de recursos a fundo perdido 
seriam	os	responsáveis	pelo	círculo	vicioso	que	caracterizava	o	déficit	no	setor,	segundo	
diagnósticos do governo federal na década de 196024. A descentralização caracterizava a 
prestação dos serviços de saneamento e não havia um conjunto de ações governamentais 
nacionalmente articuladas que envolvessem os ciclos característicos da política pública. 
O	quadro	institucional	precário	da	época	refletia	nos	baixos	índices	de	fornecimento	de	
água e esgoto25.

A fase subsequente começa em meados da década de 1960, quando cresceu a 
preocupação	do	governo	federal	com	a	questão,	o	que	se	pôde	verificar	pelo	conteúdo	
de diversos programas econômicos e de infraestrutura do governo militar26, nos quais 
saúde e saneamento foram considerados conjuntamente no estabelecimento de diretrizes 
e metas. Diversas medidas implementadas27 visavam à centralização e à busca da autos-
sustentabilidade	financeira	e	culminaram	no	PLANASA	– Plano Nacional de Saneamento, 
marco da intervenção do Estado brasileiro no setor de saneamento, que assume o 
caráter de política nacional28. O momento político, caracterizado pelo golpe de 1964 

23 Essa importância condicionante da trajetória institucional é chamada em estudos de ciência política da linha neoinstitucio-
nalista histórica de path dependency, conforme HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary, C. R. Political science and the three new 
institutionalisms. Political Studies, n. 44, p. 936-957, 1996, p. 939.

24 JACOBI, Pedro. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por saneamento básico e saúde. São Paulo: Cortez, 1989, p. 24.
25 Estudo do Banco Nacional de Habitação, referente ao ano de 1967, conforme JACOBI, Pedro. Movimentos sociais e políticas 

públicas: demandas por saneamento básico e saúde. São Paulo, Cortez, 1989, p. 24.
26 Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG/1964/1966), Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento.
27	Criação	do	Fundo	de	Financiamento	para	o	Saneamento,	cuja	gestão	ficou	a	cargo	do	Banco	Nacional	de	Habitação,	o	qual,	

por sua vez, criou o Programa de Financiamento para Saneamento e estimulou a criação de diversos outros fundos regionais.
28 SARAIVA, Flávio Mesquita. A política de saneamento básico pós-64, um novo modelo de intervenção do Estado brasileiro. 

Pesquisa e Debate: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em Economia da PUC-SP, São Paulo, n. 3, p. 59-72, 1987, 
p. 59-61.
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e o decorrente regime autoritário, propiciou condições práticas para a centralização 
das decisões e a implantação de um modelo de intervenção sem que houvesse maiores 
obstáculos a superar, comuns aos regimes democráticos, como a tramitação regular e 
conflituosa	de	marcos	legais,	resistências	abertamente	debatidas,	conflitos	federativos,	
divergências partidárias, entre outros. Em um contexto autoritário, as políticas públicas 
se	afirmaram	em	meio	à	estratégia	de	centralização	da	capacidade	decisória	em	grupos	
de especialistas oriundos de quadros do Estado, isolando assim as camadas mais altas 
da Administração Pública, o que garantiu a proteção do núcleo técnico do Estado contra 
a interferência política que poderia emanar da sociedade ou de outras organizações29. 
Houve grande foco na criação e desenvolvimento de companhias estaduais de saneamento 
básico, que viriam a assumir posição protagonista na gestão dos serviços públicos em 
detrimento dos municípios. A doutrina aponta que a expansão da infraestrutura deman-
dada pelo explosivo crescimento da população urbana, somada à necessidade estratégica 
de manutenção de tarifas sociais e congelamentos tarifários como forma de controle 
inflacionário,	que	ficavam	a	cargo	das	companhias	estaduais,	tornavam-nas	insustentáveis	
do	ponto	de	vista	financeiro,	a	despeito	dos	subsídios	cruzados.	Esse	desequilíbrio	era	
compensado por subsídios diretos da União, por meio de empréstimos a fundo perdido 
e outros instrumentos, o que possibilitou a continuidade das atividades das companhias 
e,	especialmente,	uma	evolução	significativa	no	índice	de	cobertura,	particularmente	
nas ligações à rede de água30.

O	PLANASA	perdurou	até	final	da	década	de	1980,	mas	já	declinava	muitos	anos	
antes. Os motivos pelos quais entrou em decadência se devem à crescente escassez de 
recursos	federais	necessários	ao	equilíbrio	das	finanças	das	companhias	estaduais,	em	
razão do agravamento da crise econômica. O modelo foi perdendo força principalmente 
por	causa	da	desestruturação	financeira.	Fatores	como	o	término	das	transferências	a	
fundo perdido da União e a diminuição de recursos oriundos do FGTS, em razão do arrocho 
salarial e dos saques dos desempregados, foram cruciais para tanto31. Do ponto de vista 
político, seu perecimento também se deveu à mudança da ordem jurídico-institucional 
a partir da Constituição de 1988, e o subsequente surgimento das diversas leis orgânicas 
municipais que se seguiram à Constituição como consequência do novo equilíbrio de forças 
no	âmbito	do	Estado.	O	modelo	tornou-se	juridicamente	conflitante	com	o	novo	papel	
que os Municípios passariam a desempenhar na federação e a repartição de competên-
cias no novo contexto do regime democrático. A Constituição de 1988, sua repartição de 
competências e o fortalecimento dos Municípios esvaziaram institucionalmente a política 
pública nacional de saneamento, tornando-a praticamente inexistente do ponto de vista 
jurídico, sendo observada nesse hiato a preponderância de programas pontuais e a inércia 
fática da centralização, capitaneada pelo peso político das companhias estaduais e seus 
estados controladores.

29 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Política de saneamento básico no Brasil. História, Ciências, Saúde, 
Manguinhos, v. 23, n. 3, p. 615-634, 2016, p. 624.

30 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Política de saneamento básico no Brasil. História, Ciências, Saúde, 
Manguinhos, v. 23, n. 3, p. 615-634, 2016, p. 624.

31 CARVALHO, Vinicius Marques de. O direito do saneamento básico. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 118 e 120.
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4. O novo arranjo jurídicoinstitucional do saneamento e as implicações sobre 
o controle social

No período pós-PLANASA, a discussão acerca de um novo marco normativo para o 
setor	de	saneamento	se	intensificou.	Chegou	a	ser	aprovado	nas	duas	casas	legislativas,	
inclusive, projeto de lei de autoria da Deputada Irma Passoni, do Partido dos Trabalhadores, 
que instituía a Política Nacional de Saneamento32. O projeto procurava criar as bases para 
uma nova política estruturada de modo a compor arranjos compatíveis com o contexto 
democrático e com a Constituição de 1988. Explicitou-se, já no início do texto, o obje-
tivo de, com as diretrizes de uma política nacional, articular as ações governamentais, 
respeitando a autonomia político-administrativa dos entes federativos, mencionando 
explicitamente também a integração e a harmonização com as políticas nacionais de 
saúde pública, desenvolvimento urbano, recursos hídricos e meio ambiente33. Estavam 
contidas no texto regras sobre o conteúdo de contratos de concessão ou permissão de 
serviços,	como	o	estabelecimento	de	condições	de	fiscalização,	reversão	de	bens	quando	
de seu término, direitos dos usuários, entre outras coisas, além da obrigação de que os 
contratos dependessem sempre de prévia licitação. O projeto previa o apoio da União para 
a organização político-administrativa dos serviços, por meio de uma série de diretrizes, 
como a progressiva capacitação estadual e municipal, articulação interinstitucional com 
relação às ações governamentais concernentes a outras políticas públicas, incentivo à 
implantação de soluções intermunicipais e interestaduais mediante planos regionais, apoio 
para melhoria de produtividade das concessionárias públicas ou privadas de serviço, além 
de	apoio	financeiro.	Aprovada	em	etapa	final	no	Senado	em	fins	de	dezembro	de	1994,	a	
proposição foi integralmente vetada pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso 
em	4	de	janeiro	de	1995,	sob	a	justificativa	de	ser	contrário	ao	interesse	público34.

O governo FHC, por sua vez, fez tentativas de implementar seu próprio marco do 
saneamento de acordo com concepções liberalizantes, primeiro com o Projeto de Lei 
do Senado 266/1996, de autoria do Senador José Serra, e depois com o PL 4.147/2001. 
Pela análise de seu texto, percebe-se claramente que a preocupação foi moldar um 
conjunto	de	regras	que	possibilitasse	maior	fluidez	e	segurança	para	processos	de	priva-
tização, bem como para a posterior regulação dos serviços concedidos por parte do 
Estado.	A	preocupação	com	a	viabilidade	econômico-financeira	das	operações	também	
é	percebida	em	dispositivos	que	preveem	que	a	área	geográfica	das	concessões	deveria	
compreender	o	mínimo	necessário	para	prestação	eficiente,	envolvendo,	inclusive,	a	
gestão asso ciada de diversos titulares, se necessário. Em oposição ao projeto anterior, 
há também especial ênfase à atividade de regulação do Estado, que conta com capítulo 
específico,	e	também	é	indiretamente	tratada	ao	longo	do	restante	do	texto,	o	qual	
prevê normas sobre política tarifária e matérias relacionadas. A ênfase na regulação ia ao 
encontro das diretrizes econômicas liberalizantes, as quais passaram a ser exigidas cada 

32 PLC 199/93, conforme nomenclatura assumida no Senado, ou PL 53/1991, nomenclatura da Câmara, conforme texto original 
publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, página 1936 e seguintes, de 15 de março de 1991.

33 Art. 2º do projeto.
34	Pode-se	afirmar	que	o	arranjo	proposto	era	incompatível	com	as	diretrizes	políticas	do	novo	governo,	que	buscava,	entre	

outras medidas, alterar o modelo de desenvolvimento econômico por meio de privatizações, o que não era encampado pelo 
novo marco aprovado no Congresso. Ressalte-se que, à época, a Lei 8.987/95, que tratava das concessões de serviços públicos, 
havia sido sancionada pouco antes, em fevereiro daquele ano, e a própria Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) era fenômeno 
jurídico novo no ordenamento.
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vez	mais	pelos	organismos	financeiros	internacionais	para	a	concessão	de	empréstimos	
e liberação de recursos destinados ao desenvolvimento de países periféricos, entre eles 
o	Brasil.	Refletia	ainda	a	transformação	da	própria	ideia	de	serviço	público	ao	longo	do	
tempo,	também	por	influência	do	ideário	liberal	que	ressurgira,	notadamente	nos	EUA	e	
na Inglaterra, no início da década de 1980. Nesse sentido, o PL 4147/2001 representou 
a consolidação, no governo, dessa visão de transformação da relação do Estado com os 
serviços de saneamento e serviços públicos no geral.

Contrários ao projeto, estadualistas e municipalistas vinculados ao interesse estatista 
se reuniram constituindo um bloco organizado de defesa de sua visão chamado Frente 
Nacional pelo Saneamento Ambiental, em 1997, o qual foi decisivo para evitar a privatização 
em larga escala nos anos seguintes35. Essa união dos dois grandes grupos de interesse da 
época foi decisiva para que as iniciativas do governo federal no sentido de uma legislação 
liberalizante para o saneamento restassem frustradas, já que o PL 4147/2001 acabou 
tendo sua tramitação interrompida, o que representou uma vitória do interesse estatista.

Com a mudança de governo em 2003, deu-se a retomada das discussões acerca de 
um marco regulatório para o setor, que culminou na lei 11.445/0736, quase 20 anos após 
a Constituição de 1988. Até que se conseguisse chegar nesse resultado, porém, percor-
reu-se um caminho complexo e difícil. Afastada a possibilidade de um marco normativo 
eminentemente privatista, em razão da ascensão ao poder de uma coalizão partidária 
não propensa às ideias econômicas hegemônicas no âmbito internacional, os dois grupos 
de interesse, que outrora estavam unidos em prol de um objetivo comum estatista, agora 
novamente se separaram tornando a pressionar o Congresso pela aprovação de um marco 
que privilegiasse seus interesses próprios. Assim, o governo passou a ter de negociar 
distintamente tanto com os municipalistas quanto com os estadualistas. O governo 
apresentou, então, na Câmara dos Deputados, o PL 5.296/2005, formatado no âmbito do 
recém-criado Ministério das Cidades, a quem coube a função de formular a reestruturação 
por completo do setor. O projeto previa novos instrumentos de gestão, subordinação a 
entidades de regulação, órgãos colegiados de controle social e fundos federativos. Sofreu 
mais de oitocentas emendas, a maioria delas contemplando os interesses dos estadua-
listas. Entre os pontos mais questionados estavam: a instituição do SISNASA – Sistema 
Nacional	de	Saneamento,	prevendo	a	subordinação	da	ação	e	financiamento	dos	presta-
dores a normas editadas pelo governo federal; a instituição de fundos federativos como 
meio	de	financiamento	em	alternativa	aos	subsídios	cruzados;	e	a	criação	de	conselhos	
deliberativos de políticas públicas para o setor37. O SISNASA contrariava os interesses 
dos estadualistas, pois representava um deslocamento das decisões para o âmbito do 
governo federal, em sobreposição aos Estados. Os fundos federativos também eram 
indesejados pelos estadualistas, pois trariam consigo mecanismos de governança mais 
igualitários	e	uma	nova	distribuição	de	poder	sobre	os	recursos	financeiros.	Cabe	lembrar	
que	o	financiamento	do	saneamento	básico	no	âmbito	dos	estados	se	apoiava	muito	nos	

35 SOUSA, Ana Cristina Augusto de; COSTA, Nilson do Rosário. Ação coletiva e veto em política pública: o caso do saneamento 
no Brasil (1998-2002). Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 8, p. 3541-3552, 2011, p. 3545.

36	Na	data	de	conclusão	deste	artigo	encontra-se	em	vigência	a	Medida	Provisória	868/2018,	que	traz	alterações	significativas	
no marco normativo. Contudo, como o texto ainda não foi aprovado no Congresso até o presente momento, e como outra 
medida	provisória	nos	mesmos	moldes	(MP	844/2018)	perdeu	a	eficácia	por	decurso	de	prazo,	opta-se	por	não	comentá-la.

37 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Política de saneamento básico no Brasil. História, Ciências, Saúde, 
Manguinhos, v. 23, n. 3, p. 615-634, 2016, p. 629.
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chamados subsídios cruzados, pelos quais localidades mais ricas e de maior viabilidade 
econômica subsidiavam, com tarifas maiores, localidades em que o serviço fosse menos 
viável ou que necessitassem de maiores investimentos38. Na prática, os subsídios cruza-
dos, ao concentrarem nas companhias estaduais o excedente de arrecadação destinado 
a investimentos e expansão dos serviços, as deixavam totalmente no controle sobre a 
forma de distribuição e uso dos recursos, não permitindo a participação de outros atores 
interessados nesse processo. Os fundos federativos, por sua vez, representariam um novo 
modelo	de	financiamento,	mais	acessível	às	reivindicações	de	outras	partes	interessadas,	
diminuindo assim o poder das companhias estaduais. Além disso, a proposta de conselhos 
participativos como parte integrante na formulação e implementação da política de 
saneamento, com função deliberativa, representou a possibilidade de um controle social 
efetivo sobre uma atividade que nunca havia tido qualquer tipo de controle externo39.

A apresentação de projeto alternativo pelos estadualistas40 e o amplo apoio dos 
estados a esse projeto pressionou o governo federal para que negociasse com o lobby 
estadualista os pontos mais nevrálgicos da proposição. Assim, a criação do SISNASA, tal 
como	originalmente	concebido,	acabou	ficando	de	fora	do	texto	final,	bem	como	a	criação	
de fundos federativos e conselhos de participação social de caráter deliberativo.

Finalmente, o novo marco do setor foi estabelecido com a aprovação do Projeto 
de	Lei	7.361/06,	resultado	da	negociação	final	com	base	no	PL	5.296/05	e	no	PLS	15541. 
A Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como Lei de Diretrizes do Saneamento 
Básico, instituiu, depois de um longo período de vazio institucional, uma nova Política 
Nacional de Saneamento Básico. A nova lei se estruturou na forma de dez capítulos, a 
saber: 1. Princípios fundamentais; 2. Do exercício da titularidade; 3. Da prestação regio-
nalizada; 4. Do planejamento; 5. Da regulação; 6. Dos aspectos econômicos e sociais; 
7. Dos aspectos técnicos; 8. Da participação de órgãos colegiados no controle social; 9. Da 
política federal de saneamento básico; e 10. Das disposições transitórias.

O capítulo 8 trata da participação de órgãos colegiados no controle social da política 
de saneamento. O artigo 47 prevê a adoção, não obrigatória, de órgãos colegiados de 
caráter consultivo, no âmbito de Estados, DF e Municípios, com participação assegurada 
de representantes dos titulares dos órgãos governamentais relacionados com saneamento, 
dos prestadores de serviço, dos usuários e de entidades técnicas, organizações da socie-
dade civil e de defesa do consumidor relacionadas com o setor. No campo do controle 
social de políticas públicas, os conselhos de políticas públicas, também chamados de 
conselhos gestores, conselhos de direitos, entre outras nomenclaturas utilizadas, têm 
assumido papel cada vez mais relevante na elaboração, implementação e avaliação das 
políticas. Após a consolidação da democracia e promulgação da Constituição de 1988, 
observou-se o aumento do número de conselhos setoriais e o alargamento paulatino de 
suas competências, de modo que podem ser considerados como instâncias relativamente 

38 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Política de saneamento básico no Brasil. História, Ciências, Saúde, 
Manguinhos, v. 23, n. 3, p. 615-634, 2016, p. 629.

39 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Política de saneamento básico no Brasil. História, Ciências, Saúde, 
Manguinhos, v. 23, n. 3, p. 615-634, 2016, p. 629.

40 PLS 155/2005, de autoria do Senador Gerson Camata, ex-governador do Espírito Santo
41 DEMOLINER, Karine Silva. Água e saneamento básico: regimes jurídicos e arcos regulatórios no ordenamento brasileiro. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 174.
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recentes de elaboração de políticas no Brasil42, ainda que sua existência no direito pátrio 
date de mais de um século43. O cenário para maior desenvolvimento de mecanismos de 
participação como tais órgãos colegiados parte de um contexto de crise da representação 
política, onde o círculo governo/parlamento perde centralidade, passando a concorrer 
com outras arenas de escolha pública44. Vê-se nos últimos anos, em razão disso, o Poder 
Legislativo compartilhando seu protagonismo de outrora com os outros dois poderes do 
Estado, por razões diversas relacionadas com o contexto social e político. As inovações 
institucionais participativas, das quais os conselhos são os principais representantes, 
trouxeram funções e princípios que concorrem em vários aspectos com a representação 
política,	causando	conflitos,	por	exemplo,	quando	as	deliberações	dos	conselhos	são	
modificadas	pelos	poderes	Executivo	e	Legislativo45. O caminho inverso também ocorre, 
com	os	conselhos	procurando	influir	para	alterar	modificações	legislativas	ou	do	Poder	
Executivo,	muitas	vezes	em	desvio	de	finalidade46.	Alguns	autores	chegam	a	afirmar	que	
nesse novo contexto de transformação da representação política vivenciado nos últimos 
tempos, determinados atores da sociedade desempenham de facto funções de representa-
ção política consagradas de jure, sem que sejam esclarecidos os critérios para se aferir a 
legitimidade dessas atuações47. Os conselhos têm sido apontados como foros democráticos 
de discussões e como instrumentos importantes de concretização dos direitos sociais a 
que estão vinculados. Podem ser considerados, por um lado, relevantes instrumentos para 
o desenvolvimento de uma gestão participativa de setores do Estado, revelando novos 
padrões de relação entre sociedade e governo. Há, porém, a possibilidade, não rara, de 
serem desvirtuados para meras estruturas burocráticas de transmissão de políticas amolda-
das em decisões de cúpula, além da transferência pura e simples, para a comunidade, 
de	ônus	administrativos	de	recursos	insuficientes.	Esse	aspecto	revela	uma	dualidade	dos	
conselhos: ao mesmo tempo em que representam ampliação dos espaços públicos e de 
integração	e	mediação,	reafirmam	antigas	práticas	herdeiras	do	fisiologismo,	frustrando	
seu objetivo maior48.

No	que	diz	respeito	à	Lei	11.445/07,	na	aprovação	final	da	proposta,	a	relevância	
dos conselhos de políticas públicas no setor restou absolutamente diminuta e apagada. 
Ainda que sejam previstos expressamente, a lei faculta ao ente federativo a criação de 
tais conselhos, não obrigando, portanto, a sua adoção e integração no ciclo de for ma-
ção de políticas. E, mesmo se adotado, o texto dispõe expressamente que o conselho 
não terá função deliberativa, mas somente consultiva, o que torna a implementação 
desse tipo de estrutura na Administração algo de baixo impacto. Porém, ainda assim a 
Lei representou um avanço do controle social de vários outros meios, como no acesso à 

42 ARZABE, Patrícia Helena Massa. Conselhos de direitos e formulação de políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari et al. 
(org.). Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Pólis, 2001, p. 33.

43 O decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911, por exemplo, criou o Conselho Superior de Ensino. Destaque para o artigo 5º que 
trata	do	se	objetivo:	“o	Conselho	Superior	do	Ensino,	creado	pela	presente	lei,	substituirá	a	funcção	fiscal	do	Estado;	esta-
belecerá	as	ligações	necessarias	e	imprescindiveis	no	regimen	de	transição	que	vae	da	officialização	completa	do	ensino,	ora	
vigente, á sua total independencia futura, entre a União e os estabelecimentos de ensino”.

44 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e diferenciação social. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 73.
45 LAVALLE, Adrián G.; HOUTZAGER, Peter P.; CASTELLO, Graziela. Democracia, pluralização da representação e sociedade civil. 

Lua Nova – Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 67, p. 49-103, 2006, p. 82.
46 A título de exemplo, a moção nº 01/2014 do Conselho Nacional de Saúde, que manifesta repúdio à aprovação da Lei 12.873/2013.
47 Cf. LAVALLE, Adrián G.; HOUTZAGER, Peter P.; CASTELLO, Graziela, op. cit., p. 83.
48 GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 108.
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informação, mas também no dia a dia da função de planejamento, regulação e prestação 
dos serviços, tornando exigíveis procedimentos, ainda que mínimos, para garantir essa 
participação49.	Esses	avanços,	no	entanto,	são	postos	sob	desconfiança	quando	se	analisam	
casos concretos sobre participação social, como o trazido pelo artigo citado no início50 e 
no questionamento preambular que serviu de inspiração para a elaboração deste texto. 
A seguir, apresenta-se uma hipótese de ordem jurídico-institucional para tal disfunção.

5. Desincentivos institucionais ao controle social e à participação: sobreposição 
de papéis dos atores

Já foi visto que a implementação mais efetiva e contundente de conselhos de parti-
cipação e instrumentos de controle social foi vetada, na tramitação do marco normativo, 
pelo lobby estadualista, hoje representado pelos interesses das companhias estaduais e 
daqueles	que	de	alguma	forma	se	beneficiam	do	modelo	tal	qual	se	encontra	estruturado.	
Porém, não é só isso que denota o enfraquecimento desses aspectos no arranjo institucional 
da atual política. Pode-se dizer também que existe uma profunda falta de sintonia entre 
o	modelo	focado	na	titularidade	municipal	e	a	ausência	de	instrumentos	de	financiamento	
com estrutura de governança mais democrática, acessível, e de caráter nacional, como 
o	fundo	financiador	originalmente	previsto	e	que	acabou	sendo	suprimido	no	processo	
legislativo.	Sem	essa	característica,	o	modelo	que	privilegia	a	prestação	local	fica	incom-
pleto, já que, novamente, contribui para o reforço do poder de fato concentrado pelas 
companhias estaduais, em detrimento dos Municípios. A continuidade prática do modelo 
de	subsídios	cruzados	para	financiamento	da	expansão	de	serviços	o	concentra	nas	mãos	
desses atores, nem sempre adeptos das melhores práticas de gestão e governança no que 
tange às decisões sobre alocação de recursos. Conforme discutido anteriormente, uma 
das propostas que o lobby dos estadualistas conseguiu vetar na tramitação do marco foi a 
criação	de	um	fundo	de	financiamento	vinculado	à	União.	Esse	fundo,	se	criado,	poderia	
servir de mecanismo institucional para refreamento de algumas tensões relacionadas à 
dinâmica dos subsídios cruzados. Mais do que isso, poderia ter deslocado a gestão desses 
recursos – e consequente tomada de decisões sobre eles – do âmbito do caixa das 
companhias estaduais, ambiente naturalmente mais fechado à participação popular, para 
o	campo	político,	onde	o	controle	social	se	dá	de	maneira	mais	fluída	e	esperada.	E,	com	
a derrota das tentativas de subverter essa lógica dos subsídios cruzados51, a decisão sobre 
os recursos tarifários potencialmente utilizáveis para expansão e melhoria dos serviços 

49 MOTA, Carolina. O controle social no setor de saneamento básico: principais aspectos da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007 – Lei de Saneamento Básico. In: MOTA, Carolina (coord.). Saneamento básico no Brasil: aspectos jurídicos da Lei 
Federal 11.445/07. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 268 e 282.

50 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro; ARAÚJO, Alexandra Fuchs. O papel da agência reguladora na governança metropo-
litana em matéria de saneamento básico: apontamentos sobre a importância da republicanização do processo de tomada de 
decisão estatal para o bom governo das águas na metrópole. Revista de Direito Ambiental, v. 91, p. 107-128, 2018.

51 CRUZ, Karlos Arcanjo da; RAMOS, Francisco de Sousa. Evidências de subsídio cruzado no setor de saneamento básico nacional 
e suas consequências. Nova Economia, v. 26, n. 2, p. 623-651, 2016, p. 649. “A União pode optar por não preservar essa forma 
de	subsídio	e,	desse	modo,	tomar	uma	gama	de	atitudes,	como	definir	a	criação	de	um	fundo	compensatório	para	ajudar	os	
municípios que realmente possuem um custo unitário de produção além do que a população pode pagar, não por questões de 
ineficiência	produtiva,	mas	por	questões	geográficas	e	sociais.	Esse	fundo	pode	ser	nacional	ou	estadual,	e	os	recursos	para	
a	sua	manutenção	podem	advir	de	percentuais	de	lucro	dos	municípios	superavitários	ou	de	origem	fiscal.	Com	isso,	seria	
eliminada	boa	parte	dos	conflitos	em	torno	desses	subsídios	e	o	uso	de	práticas	eleitoreiras	locais.	Por	outro	lado,	caso	ela	
opte	por	preservá-lo,	deve	definir	a	titularidade	estadual	para	a	gestão	dos	serviços	de	saneamento	básico	para	eliminar	os	
conflitos	e	impedir	o	êxodo	dos	municípios	superavitários”.
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continua concentrada dentro das estruturas empresariais das companhias estaduais, com 
pouca transparência, a despeito do que determina a lei52. Isso faz com que os papéis de 
financiador	e	operador	fiquem	sobrepostos,	causando	uma	série	de	potenciais	conflitos	
de interesse, inclusive com relação à maior participação da sociedade civil nas decisões, 
menos viável com essa justaposição.

Além	disso,	observa-se	como	ainda	mais	significativa,	na	prática,	a	sobreposição	
dos papéis de regulador, planejador e operador. Na Lei 11.445/2007 é concebido um 
modelo	de	regulação	interessante,	com	definição	clara	do	papel,	obrigações	e	organi-
zação	dos	entes	reguladores,	e	que	parte	do	pressuposto,	desenvolvido	pela	influência	
liberal	da	concepção	dos	serviços	públicos,	em	que	se	vislumbra	a	figura	do	operador	
separada da do Estado. É certo também que, de acordo com alguns doutrinadores, há 
uma imprecisão conceitual sobre a ideia de regulação na Lei 11.445/07. Para eles, 
regulação, propriamente dita, se relaciona à atividade econômica em sentido estrito, e 
não aos serviços públicos, hipótese para a qual seria melhor falar em controle do poder 
concedente sobre o concessionário53. Independentemente disso, a noção central de 
separação entre poder concedente e prestador está presente, e o marco normativo se 
dedica em grande parte a detalhar a função, os objetivos e até mesmo a organização 
do regulador, determinando, também, a obrigação de sua existência. Justamente por 
essa	razão,	se	afigura	curiosa	e	um	tanto	incoerente	a	forma	como	se	dá	a	regulação	em	
diversas oportunidades, subvertendo o espírito do marco normativo, fazendo com que o 
papel de regulador, planejador e operador se concentrem no âmbito de um mesmo ente 
político, o que compromete potencialmente a independência e os resultados. É algo 
que ocorre, por exemplo, nos dois estados mais populosos do país, São Paulo e Minas 
Gerais, nos quais, no âmbito da relação de negociação política e jurídica entre Municípios 
e Estado sobre concessão ou renovação de concessão dos serviços de saneamento, é 
muitas vezes oferecido pelo Estado ao Município um “pacote” de soluções, consistente 
em	auxílio	com	o	plano	de	saneamento	(suprindo	a	deficiência	técnica	de	planejamento	
inerente aos Municípios, os entes incumbidos pela lei de elaborarem o plano municipal), 
em delegação da regulação para ente estadual por meio de convênio (suprindo outra 
grande	lacuna	de	capacidades	institucionais)	e,	finalmente,	em	concessão	do	serviço	
a empresa pública ou sociedade de economia mista controlada pelo estado, por meio 
de assinatura de contrato de programa. Ao mesmo tempo em que tais tratativas são 
facilitadas pela possibilidade de dispensa de licitação para contratação de empresa 
estatal54, são também estimuladas pela pressão exercida pelas companhias estaduais 
sobre os Municípios com a ameaça de cobrança de indenizações vultosas por bens rever-
síveis ao término dos contratos de concessão antigos55. Não raro, todas as minutas que 

52 A Lei 11.445/2007 prevê, para o caso de prestação regionalizada, a obrigação de o prestador manter um sistema contábil que 
registre separadamente custos e receitas dos serviços em cada Município individualmente, e confere à entidade de regulação 
a tarefa de instituir as regras para estruturação desse sistema.

53 BARIANI JUNIOR, Percival José; DAL POZZO, Augusto Neves. As agências reguladoras e a concessão de serviço público de 
saneamento básico. In: LUNA, Guilherme Ferreira Gomes et al. (coord.). Saneamento Básico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017, p. 79-94, p. 82.

54 Conforme artigo 24, inciso XXVI da Lei 8.666/93: “Art. 24. É dispensável a licitação: […] XXVI – na celebração de contrato 
de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos 
de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.”

55 D’AMICO, Rafael Gandara; VALENTE, Sergio R. D .P. Contrato de programa, regulação estadual e o setor de saneamento 
básico: comentários à luz de alguns dos recentes acontecimentos no Estado de São Paulo. In: PICININ, Juliana et al. (org.). 
Saneamento Básico: estudos e pareceres à luz da Lei 11.445/2007. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 254.
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consubstanciam juridicamente cada um dos atos do “pacote” são apresentados prontos 
para o Município, faltando praticamente apenas o cumprimento dos trâmites internos 
e autorizações legislativas necessárias. É o caso, por exemplo, das tratativas entre a 
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais e o Município de Lagoa Santa, 
documentadas nos autos de processo administrativo n. 8579/2014, do Município. Há, nas 
correspondências trocadas, ofícios e e-mails da COPASA enviando minuta de termo de 
cooperação	a	ser	firmado	entre	o	Estado	e	o	Município,	para	articulação	interfederativa	
no saneamento, visando à delegação da regulação e assinatura futura de contrato de 
programa.	Há	também	correspondências	e	atas	nas	quais	fica	clara	a	intenção	da	COPASA	
de fornecer o Plano Municipal de Saneamento Básico, cujo dever de edição é do titular, o 
Município. Observa-se também, das missivas assinadas por funcionários da COPASA, que a 
regulação pela ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, também está no pacote proposto. Essa 
concentração prática de papéis dos atores evidencia uma distorção jurídica importante 
e, a despeito de não estar de acordo com o espírito da Lei 11.445/07, poderia ter sido 
evitada com um texto mais claro e explícito, cujo silêncio sobre algumas matérias, como 
a possibilidade ou não de delegação do planejamento, pode ser por vezes interpretado 
como eloquente56 e autorizativo.

Tal situação dá ensejo a diversos questionamentos concretos e análises tópicas que 
denotariam	possíveis	indícios	de	implicações	práticas	nocivas	e	conflitos	de	interesses,	
falta de independência e transparência. Veja-se, por exemplo, o cenário de crise hídrica 
em São Paulo nos anos de 2014 e 2015. A Lei 11.445/07 prevê, expressamente, e com pouca 
margem para interpretações extensivas, que o operador pode adotar tarifas diferenciadas 
em	caso	de	racionamento	de	água	declarado.	Teleologicamente,	pode-se	afirmar	que	
a função de tal dispositivo é proteger os usuários contra a adoção arbitrária de tarifas 
maiores ou penalidades, sem que os operadores assumam o ônus político diametralmente 
correspondente	quando	não	haja	uma	razão	excepcional	e	juridicamente	qualificada	para	
tanto. Assim se apresenta a redação exata do texto normativo:

Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos 
hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela 
autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá 
adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir 
custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 
prestação do serviço e a gestão da demanda.

Sabe-se que, na ocasião, havia resistência política, por parte do governo do Estado, 
para	declarar	oficialmente	a	existência	de	racionamento,	o	qual	poderia	ter	impacto	
importante na disputa eleitoral em curso, a despeito da existência, amplamente noticia-
da, de uma espécie de “racionamento branco”, por meio de diminuição de pressão das 
tubulações de água em determinados horários do dia, de modo que, em muitas regiões, 
observava-se regular, contínuo e previsível desabastecimento de água. Essa era uma matéria 
em que, evidentemente, seria de total interesse do ente regulador intervir, consoante sua 

56 SOUZA, Rodrigo Pagani de. Planejamento dos serviços de saneamento básico na Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007. 
In MOTA, Carolina (coord.). Saneamento básico no Brasil. Aspectos jurídicos da Lei Federal 11.445/07. São Paulo: Quartier 
Latin, 2010, p. 38.
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finalidade	institucional	e	suas	obrigações	em	geral	dispostas	na	Lei	11.445/07.	Porém,	o	
ente regulador estadual (ARSESP) não somente não se opôs às práticas da Sabesp, como 
autorizou expressamente, por meio da Deliberação nº 545 de 07/01/2015, a cobrança de 
sobretarifa/multa	independentemente	da	declaração	oficial	de	racionamento.	A	questão,	
em razão da literalidade do texto normativo, foi parar no Judiciário, com a obtenção, 
pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PROTESTE), de liminar favorável 
à interrupção das medidas57. A decisão de primeira instância, porém, foi cassada por 
decisão monocrática do Presidente do Tribunal, José Renato Nalini, por meio de pedido 
autônomo de suspensão de liminar58.	Da	mesma	forma	como	não	se	pode	afirmar,	com	
contornos	de	certeza	científica,	que	tal	episódio	significou	falta	de	independência	ou	
ingerência do governo e/ou operador na decisão do regulador, pode-se, por outro lado, 
considerando a literalidade do texto normativo, bem como a trajetória da questão no 
Poder Judiciário antes de ser apreciada pela mais política das instâncias judiciárias 
estaduais, que o episódio constituiu, no mínimo, uma falha no cumprimento do papel 
de regulador por parte da ARSESP na ocasião. Isso acarreta questionamentos e hipóteses 
sobre a conveniência desse modelo, especialmente em momentos em que tal arranjo de 
autonomia e independência é testado.

Outra situação passada na mesma época contribui para esses questionamentos. 
Durante a crise hídrica supramencionada, a Sabesp, argumentando perda de receita 
em razão do menor volume de água fornecida à população, pleiteou junto à ARSESP 
o	reequilíbrio	econômico-financeiro	da	prestação,	o	qual	foi	concedido	pela	Agência,	
redundando	em	aumento	de	cerca	de	15%	nas	tarifas	ao	consumidor	final	no	ano	de	2015	
em São Paulo59. No entanto, a Agência ignorou, na sua decisão, haver obrigação prévia 
de a Sabesp providenciar estudos e projetos viabilizando a redução da dependência do 
Sistema Cantareira, consubstanciada no artigo 16 da portaria DAEE nº 1213/2004, termo 
de outorga de concessão de vazões de recursos hídricos emitido pelo Departamento de 
Águas e Energia Elétrica do Estado. A existência de tal dispositivo, datado de 2004, dez 
anos	antes	da	crise,	sugere	que	o	desequilíbrio	econômico-financeiro	apontado	em	razão	
da crise não seria algo decorrente de força maior ou caso fortuito e, portanto, não seria 
completamente inevitável, em razão da inércia da Sabesp nesses 10 anos de planejar e 
viabilizar a diminuição da dependência do sistema Cantareira, justamente aquele que 
entrou em colapso60.	Além	da	falha	de	regulação,	que	sugere	conflito	de	interesse	e	mau	
funcionamento do arranjo jurídico-institucional, houve, nesse caso, um encontro de 
conveniências do Estado de São Paulo com seus “sócios” privados, acionistas da Sabesp, em 
detrimento do interesse público, na medida em que, apesar da crise e da legítima dúvida 
sobre a porcentagem de responsabilidade da concessionária, a companhia distribuiu lucros 
em valores absolutos praticamente iguais aos anos anteriores, mas em proporção muito 
maior dos dividendos obtidos naquele ano61. Diga-se, aliás, que a repressão e prevenção 

57 Autos n. 1000295-36.2015.8.26.0053.
58 Autos n. 2002664-48.2015.8.26.0000.
59	SCHAPIRO,	Mario	Gomes;	MARINHO,	Sarah	Morganna	Matos.	Conflito	de	interesses	nas	empresas	estatais:	uma	análise	dos	casos	

Eletrobrás e Sabesp. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 2017, p. 16. Disponível em:  https://bit.ly/2orkbx1. Acesso em: 
10 dez. 2017.

60 Ibid., p 19.
61 Ibid., p. 20.
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do abuso do poder econômico é também um dos objetivos a serem atingidos pela função 
regulatória62, o que pode não ter ocorrido no caso descrito63.

Esses dois casos citados constituem evidências de que, na prática, o arranjo jurídico-
-institucional da política nacional de saneamento básico acaba por estimular uma con jun-
ção nociva de papéis que deveriam ter uma maior separação, com especial destaque à 
regulação, podendo-se aventar como possibilidade que a baixa participação social se deve 
também a essa característica, qual seja uma possível falta de identidade e indepen dência 
da entidade reguladora em relação aos atores regulados, que torna o controle social pouco 
atraente para quem teria a obrigação de fomentá-lo.

6. Conclusão

O presente artigo procurou explorar hipóteses de ordem jurídico-institucional para 
explicar um dado da realidade, qual seja a baixa participação social nas políticas públicas 
de saneamento básico. Por meio da análise do arranjo da política nacional, tendo como 
orientação	a	identificação	prévia	de	interesses	e	atores	e	o	desenvolvimento	histórico	
do setor, pretendeu-se demonstrar como características político-jurídicas, para além do 
texto normativo em si, criam desincentivos importantes para a participação popular e o 
controle social de modo geral. A sobreposição prática de papéis entre os diversos atores 
sociais	envolvidos,	em	especial	financiador,	operador,	planejador	e	regulador,	pode	ser	
um fator crítico para o desestímulo da participação, ao prejudicar, potencialmente, a 
independência da regulação e ao manter decisões sobre gestão de recursos, que deveriam 
se sujeitar ao campo político, no âmbito interno das companhias estaduais de saneamento.
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Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015) e 
plano de desenvolvimento urbano integrado: 
instrumentos para a execução das políticas 
públicas metropolitanas

Alexandre Levin1

Procurador do Município de São Paulo

Resumo: o objetivo deste estudo é investigar os dispositivos da Lei Federal 
nº 13.089/2015, autodenominada Estatuto da Metrópole, que tratam da criação do 
Plano de desenvolvimento urbano integrado, um dos instrumentos de governança 
interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, regulado com 
grande ênfase pelo legislador. Tendo em vista o preceito que prevê a necessidade de 
aprovação do Plano interfederativo por lei estadual (Lei nº 13.089/2015, art. 10), bem 
como o dispositivo que impõe ao Município integrante de região metropolitana ou de 
aglomeração urbana a obrigação de compatibilizar seu plano diretor com o plano de 
desenvolvimento urbano integrado (art. 10, §3º), é de se perguntar se o Estatuto da 
Metrópole não fere, nesse particular, a autonomia municipal prevista constitucional-
mente (CF, art. 18) e os comandos constitucionais que atribuem ao Município o papel 
de protagonista na execução da política urbana (CF, art. 182 e §1º). Ou seja, existe 
contradição insuperável entre o dispositivo do Estatuto da Metrópole que cria o plano 
de desenvolvimento urbano integrado e o preceito constitucional que prevê que o plano 
diretor municipal é o “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana” (CF, art. 182, §1º)? É constitucional a regra que impõe ao Município o dever de 
compatibilizar o seu plano diretor com o plano de desenvolvimento metropolitano? É o 
que este trabalho procura responder.

Palavras-chave: Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015). Regiões Metropolitanas 
e Aglomerações Urbanas. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Plano Diretor 
Municipal

Sumário: I – Introdução; II – Evolução legislativa; III – Estatuto da Metrópole (Lei 
nº 13.089/2015); III.1 – Região metropolitana e aglomeração urbana; III.2 – Microrregião; 
IV – Conteúdo mínimo das leis complementares que criam unidades territoriais e princí-
pios de governança interfederativa; V – Função metropolitana ou função pública de 
interesse comum; VI – Interesse metropolitano e autonomia municipal; VII – Plano 
de desenvolvi mento urbano integrado e plano diretor municipal: compatibilidade; 
VIII – Elaboração, aprovação, revisão e abrangência do plano de desenvolvimento 
integrado; IX – Considerações finais.

1 Doutor e Mestre em Direito do Estado (área de concentração Direito Urbanístico) pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo 
e Ambiental do Curso de Graduação em Direito da Escola Paulista de Direito (EPD). Professor do Curso de Especialização em 
Direito Administrativo da COGEAE/PUC-SP.

71



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

72 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 71-91, Setembro-Outubro/2019

I. Introdução

A criação legal das regiões metropolitanas é fundamentada em um fenômeno socio-
lógico. O crescimento econômico e populacional de centros urbanos provoca evento já 
bastante conhecido dos urbanistas e geógrafos – a conurbação2.

Os tecidos urbanificados de Municípios vizinhos passam a se confrontar uns aos outros, 
ligados pelos respectivos sistemas viários, em um processo que promove a ligação imediata 
entre zonas urbanas, sem a interposição das zonas rurais de qualquer um dos envolvidos3.

No Brasil, a conurbação é fenômeno socioeconômico que se intensificou, em especial, 
a partir dos anos sessenta do século passado4, não obstante o crescimento populacional 
e espacial das urbes seja fenômeno verificável no país desde a primeira metade daquele 
século, período em que as cidades brasileiras cresceram espacial e economicamente e 
passaram a absorver, em curto espaço de tempo, um enorme contingente populacional 
vindo das zonas rurais5.

As zonas urbanas das grandes Capitais cresceram tanto, e tão rapidamente, que 
se aproximaram das zonas urbanas dos Municípios vizinhos, a promover um processo de 
continuidade territorial que não leva em consideração os perímetros de cada localidade6.

Essas áreas metropolitanas apresentam uma uniformidade urbana que dificulta a 
quem transita por seus limites saber onde termina um município e onde começa  outro. 
As cidades7 aderem umas às outras, a ignorar os limites geográficos municipais.

A conurbação faz com que surja o chamado interesse metropolitano8. O agrupa-
mento urbano observado faz surgir necessidades até então desconhecidas das autoridades 
locais, competentes para o exercício da função administrativa nos limites geográficos de 

2 Françoise Choay explica que o termo conurbação foi criado por Patrick Geddes, urbanista de origem escocesa, para designar 
as aglomerações urbanas que invadem uma região toda, pela influência atrativa de uma grande cidade. O autor usou esse 
neologismo para designar a grande Londres e as regiões que a cercam, especialmente, Manchester e Birmingham. (CHOAY, 
Françoise. O urbanismo: utopias e realidades: uma antologia. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 2).

3 Regina Maria Macedo Nery Ferrari afirma que a “região metropolitana advém de áreas urbanas que se vão aglomerando em 
torno de um Município, eliminando as áreas rurais, fazendo surgir uma área urbana única, o que vem a exigir a integração 
da organização, planejamento e execução de função de interesse comum entre todas as unidades componentes” (FERRARI, 
Regina Maria Macedo Nery. Direito municipal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 90).

4 Milton Santos demonstra que a população das Regiões Metropolitanas criadas na década de setenta do século passado (Lei 
Complementar nº 14/1973) quase dobra seus percentuais em relação à população total, entre 1940 e 1980. Em 1980 o percen-
tual de população residente em áreas metropolitanas é de 38,93%, ou seja, quase 40% do contingente populacional brasileiro 
a residir em apenas nove áreas metropolitanas. (SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993, p. 76).

5 Ainda de acordo com Milton Santos, se o índice de urbanização brasileiro “pouco se alterou entre o fim do período colonial 
até o final do século 19 e cresceu menos de quatro pontos nos trinta anos entre 1890 e 1920 (passando de 6,8% a 10,7%), 
foram necessários apenas vinte anos, entre 1920 e 1940, para que essa taxa triplicasse, passando a 31,24%” (SANTOS, Milton. 
A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993, p. 22). E o crescimento do índice de urbanização não cessou, até atingir 
o percentual de 77,13% em 1991 (SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993, p. 29).

6 Nas palavras de José Nilo de Castro, “o fenômeno regional é realidade incontestável. A metrópole, com seus problemas, invade 
as áreas vizinhas, […] com conurbação policêntrica, revelando-se a região metropolitana grande região urbana” (CASTRO, 
José Nilo de. Direito municipal positivo. 7. ed. Belho Horizonte: Del Rey, 2010, p. 371).

7 Segue-se o conceito de cidade de José Afonso da Silva, para quem cidade é o “núcleo urbano básico, principal, do Município, 
porque é sua sede e lhe dá o nome” (SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 160).

8 Para Eros Roberto Grau, os “interesses metropolitanos correspondem a necessidades públicas cujos efeitos extravasam, com 
intensidade comum, os limites territoriais de competência institucional de várias autoridades e unidades administrativas 
dentro da metrópole, exigindo, dessa forma, soluções coordenadas e integradas de parte daquelas mesmas autoridades e 
unidades” (GRAU, Eros Roberto. Regiões Metropolitanas, sete anos depois. In: PESSOA, Álvaro (coord.). Direito do urbanismo: 
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seus Municípios9. Não é mais adequado se preocupar somente com o transporte público 
e os sistemas viários e de saneamento básico locais – a interligação entre as cidades é 
tão intensa, que medidas tomadas pelo Executivo de um Município repercutem direta-
mente no cotidiano de moradores de cidades vizinhas. O incremento de um corredor de 
ônibus em uma das cidades da área metropolitana facilita a locomoção de moradores 
de municípios vizinhos que se deslocam diariamente de um local para outro; a melhoria 
do sistema de distribuição de água potável e coleta de esgoto em uma cidade induz ao 
incremento dos sistemas de Municípios vizinhos, já que as redes, em razão da conurbação, 
são interligadas; a Administração Municipal que exerce de forma eficiente seu poder de 
polícia ambiental protege mananciais que abastecem toda área metropolitana; a política 
habitacional de uma cidade influi em cidades vizinhas, já que pode provocar migração 
de contingentes populacionais entre as localidades, em busca de melhores condições de 
moradia e de maior proximidade dos locais de trabalho; os processos de regularização 
fundiária levados a cabo em um Município beneficiam os distritos de cidades localizados 
nas proximidades da área regularizada; o correto tratamento que o lixo produzido em 
uma cidade recebe pode beneficiar os Municípios limítrofes, já que tende a evitar que 
resíduos sejam despejados em rios e córregos que atravessam o aglomerado metropoli-
tano; o mesmo aterro sanitário pode servir de destinação final de resíduos provenientes 
de mais de uma cidade da área metropolitana, o que torna imprescindível o trabalho 
conjunto de manutenção do equipamento.

Por essa razão, a Constituição Federal de 1988 prevê que os Estados podem criar 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, para executar as funções 
públicas de interesse comum, surgidas a partir da conurbação (art. 25, §3º).

II – Evolução legislativa

O nosso ordenamento jurídico há muito reconhece o fenômeno da integração socio-
econômica entre Municípios e prevê instrumentos para viabilizar a gestão conjunta do 
interesse metropolitano10.

Já a Constituição Federal de 1937 previa que os Municípios da mesma região podiam 
se agrupar “para a instalação, exploração e administração de serviços públicos comuns”. 
O agrupamento seria “dotado de personalidade jurídica limitada a seus fins” (art. 29)11. 
A mesma Carta atribuía aos Estados o dever de regular as condições de constituição de 
tais agrupamentos, bem como sua forma de administração (art. 29, parágrafo único).

uma visão sócio-jurídica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1981, 
p. 94).

9 Diogo de Figueiredo Moreira Neto explica a conurbação como o processo em que “várias unidades urbanas, cada uma com 
sua administração própria, formam um aglomerado único que desenvolve uma cópia de problemas comuns, sem estrutura 
administrativa para solucioná-los”. De acordo com o autor, esse processo explica o surgimento das megalópoles (MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo. Introdução ao direito ecológico e ao direito urbanístico: instrumentos jurídicos para um futuro 
melhor. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 118).

10 O ordenamento jurídico de outros países também estabelece instrumentos para a gestão conjunto de áreas conturbadas. A 
legislação espanhola, por exemplo, estabelece formas diversas de planejamento supramunicipal (FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. 
Manual de derecho urbanístico. 22. ed. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos. 2011, p. 56).

11 Não há mais atribuição de personalidade jurídica ao agrupamento metropolitano no nosso ordenamento atual, conforme 
exposto adiante.
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Pela Constituição de 1967, era permitido à União, mediante lei complementar, estabe-
lecer regiões metropolitanas, constituídas por Municípios que, “independentemente de 
sua vinculação administrativa, fizessem parte da mesma comunidade sócio-econômica” 
(art. 164).

Com base nesse dispositivo constitucional, foi editada a Lei Complementar Federal 
nº 14/1973, que estabeleceu as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 passou a atribuir aos Estados (e não mais 
à União) a competência para instituir, mediante lei complementar, “regiões metropoli-
tanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum” (art. 25, §3º)12.

Fundamentadas nesse dispositivo da atual Constituição, foram editadas leis comple-
mentares estaduais a regular as regiões metropolitanas. Para citar alguns exemplos: o 
Estado de São Paulo editou a Lei Complementar nº 1.139/2011, que reorganizou a Região 
Metropolitana da Grande São Paulo (que já havia sido criada pela Lei Complementar 
Federal nº 14/1973); o Estado de Minas Gerais editou as Leis Complementares nº 88/2006 
e 89/2006, que dispõem, respectivamente, sobre a instituição e gestão de região metro-
politana e sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte; o Estado do Rio de Janeiro 
editou a Lei Complementar nº 184/2018, que dispõe sobre a Região Metropolitana do 
Rio Janeiro. Outras leis complementares estaduais criaram aglomerações urbanas, como 
a Lei Complementar nº 1.323/2018 (SP), que cria a Aglomeração Urbana de Franca; a 
Lei Complementar nº 1.178/2012 (SP), que cria a Aglomeração Urbana de Piracicaba; 
a Lei Complementar nº 1.146/2011 (SP), que cria a Aglomeração Urbana de Jundiaí, 
dentre outras.

Esses diplomas seguem, com algumas variações, o mesmo roteiro: indicam os Municípios 
que compõem o ente metropolitano; listam as funções e serviços metropolitanos e os 
instrumentos de planejamento metropolitano; criam as instâncias de governança inter-
federativa do ente metropolitano (conselhos deliberativos, órgãos executivos e conselhos 
consultivos) e regulam seu funcionamento; tratam da responsabilidade dos Municípios 
integrantes quanto às despesas necessárias à consecução de seus objetivos.

12 No embalo da Carta Federal, as Constituições Estaduais preveem dispositivos regulando a criação e a gestão das regiões me-
tropolitanas e aglomerações urbanas. A Constituição do Estado de São Paulo trata do tema nos arts. 152 a 158; a Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro cuida da questão nos seus arts. 75 e 76; e a Constituição do Estado de Minas Gerais dedica os 
arts. 42 a 50 ao tema. Vale observar que a Constituição Federal prevê outros instrumentos para a gestão associada de ser-
viços públicos. O art. 241 prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem se associar por meio de 
consórcios públicos e convênios de cooperação. Mas há significativa diferença entre esses instrumentos e a criação de região 
metropolitana ou aglomeração urbana: os primeiros têm natureza contratual, são um acordo de vontades entre os Municípios 
consorciados ou conveniados, que, voluntariamente, unem esforços para realizar serviços de interesse comum; já a partici-
pação em região metropolitana ou aglomeração urbana é compulsória – decorre da lei complementar estadual que criou a 
unidade territorial. Um dos principais objetivos do consórcio público, tal como previsto pela Lei nº 11.107/2005, é a gestão 
associada de serviços públicos, que compreende, de acordo com José dos Santos Carvalho Filho, diversas etapas, “desde o 
planejamento até a sua execução conjugada pelos entes consorciados, com a fixação das tarefas atribuídas a cada um deles, 
e, ainda, a regulação e a fiscalização” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Consórcios Públicos: Lei nº 11.107, de 06.04.2005, 
e Decreto nº 6.017, de 17.01.2007. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 53). Mas o consórcio público, diferentemente da região 
metropolitana, adquire personalidade jurídica e passa a integrar a administração indireta de todos os entes consorciados 
(Lei nº 11.107/2005, art. 6º).
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III – Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015)

Com o intuito de uniformizar a instituição e a gestão das regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas em todo o território nacional, a União, com base na sua compe-
tência para prescrever normas gerais de direito urbanístico (CF, art. 24, inc. I) e para 
instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano (CF, art. 21, inc. XX), editou a Lei 
nº 13.089/2015, autodenominada Estatuto da Metrópole.

O diploma estabelece

diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 
aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, bem como normas 
gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 
instrumentos de governança interfederativa. (Lei nº 13.089/2015, 
art. 1º)

III. 1 – Região Metropolitana e aglomeração urbana

O Estatuto define, no seu art. 2º, o conceito de aglomeração urbana (inc. I) e de 
região metropolitana (inc. VII); para a lei, aglomeração urbana é a

unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) 
ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade 
funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, 
políticas e socioeconômicas; já a região metropolitana é a unidade 
regional instituída pelos Estados e integrada, conforme o caso, pelo 
Distrito Federal, por meio de lei complementar, constituída por 
agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Vê-se que o legislador federal buscou definir com exatidão conceitos que já vinham 
sendo tratados amiúde pela doutrina13, por leis complementares e até por Constituições 
Estaduais14.

13 José Afonso da Silva define região metropolitana como “um conjunto de Municípios cujas sedes se unem com certa conti-
nuidade urbana em torno de um Município”. A existência de um Município central seria a principal diferença entre a região 
metropolitana e a aglomeração urbana, já que esta não conta com uma cidade-núcleo. Já as microrregiões, para o autor, são 
formadas por “grupos de Municípios limítrofes com certa homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes 
não sejam unidas por continuidade urbana” (SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 156). Para Milton Santos, um dos elementos essenciais da região metropolitana é a existência de um Município núcleo, 
que lhe dá o nome, dotado de uma área bem maior que as dos demais Municípios (SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 
São Paulo: Hucitec, 1993, p. 75).

14 A Constituição do Estado de São Paulo define região metropolitana como o “agrupamento de Municípios limítrofes que assuma 
destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas 
e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado 
e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes” (art. 153, §1º). Já a aglomeração urbana é, para a Carta 
Paulista, “o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente relação de integração funcional de natureza econômico-
-social e urbanização contínua entre dois ou mais Municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que exija planejamento 
integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes” (art. 153, §2º). A microrregião é definida como 
“o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente, entre si, relações de interação funcional de natureza físico-terri-
torial, econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o 
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Faz-se necessário, porém, uma leitura atenta dos demais conceitos legais trazidos 
pelo art. 2º do Estatuto para traçar um diferencial mais claro entre as duas espécies. De 
fato, o dispositivo prevê, também, os conceitos de metrópole e de área metropolitana.

Metrópole, para a Lei nº 13.089/2015, é

o espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua 
população e relevância política e socioeconômica, tem influência 
nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de 
influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(inc. V);

e área metropolitana é

a representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, 
conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, 
especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a 
presença de deslocamentos pendulares no território (inc. VIII).

Entende-se desses preceitos que a diferença entre região metropolitana e aglomeração 
urbana é a existência de uma metrópole,15 que constitui um espaço urbano com elevada 
densidade populacional, intensa conurbação, presença de deslocamentos pendulares no 
seu território – ou seja, trabalhadores que moram em uma cidade e trabalham na outra, 
e vice-versa – e significativa influência nacional, do ponto de vista político e econômico. 
As cidades limítrofes e conurbadas, caso constituam uma metrópole, dão ensejo à criação 
de uma região metropolitana. Já as cidades limítrofes que não constituem metrópole, 
mas que mantêm entre si forte integração socioeconômica, a ponto de fazer surgir a 
necessidade de realizar funções públicas de interesse comum, dão margem à criação de 
uma aglomeração urbana.

Não obstante o esforço hermenêutico, o fato é que a diferenciação entre os con cei-
tos perde importância em razão do tratamento equivalente que o Estatuto da Metrópole 
confere às duas espécies de unidades territoriais. As regras de governança interfederativa 
são comuns (Lei nº 13.089/2015, art. 6º a 8º); os instrumentos de desenvolvimento urbano 
integrado são os mesmos (art. 9º); e tanto a região metropolitana quanto a aglomeração 
urbana devem contar com um plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado 
mediante lei estadual (art. 10).

desenvolvimento e integração regional” (art. 153, §3º). Nota-se que a região metropolitana se diferencia das demais pela 
destacada expressão nacional, pela elevada densidade demográfica e pela significativa conurbação, mas a integração socioe-
conômica entre os Municípios integrantes está presente também na aglomeração urbana e na microrregião. Essa integração 
faz nascer a necessidade de planejar ações conjuntas, com vistas à execução de funções públicas de interesse comum. Nas 
palavras de Nelson Nery Costa, as dimensões dos grandes centros urbanos “ultrapassam as fronteiras municipais, abarcando 
vários locais limítrofes. Sem que seja de direito, há uma verdadeira anexação dos Municípios menores e circunvizinhos ao 
maior e mais rico” (COSTA, Nelson Nery. Curso de direito municipal brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 93).

15 A metrópole recebe o nome da cidade principal: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre 
etc.
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III. 2 – Microrregião

O conceito de microrregião, por sua vez, não consta da Lei nº 13.089/2015; trata-se 
de omissão injustificável por parte do legislador, já que a Constituição Federal a ela se 
refere expressamente (CF, art. 25, §3º). Perceba que o Texto Constitucional trata a região 
metropolitana, a aglomeração urbana e a microrregião como agrupamentos de Municípios 
limítrofes, que devem planejar e executar funções públicas de interesse comum. Qual 
seria, então, a diferença entre elas?

O Estatuto da Metrópole faz pouquíssimas referências à microrregião. Em primeiro 
lugar, a lei prevê que, “além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, suas 
disposições são aplicáveis às microrregiões no que couber” (Lei nº 13.089/2015, art. 1º, 
§1º, inc. I). O texto leva a crer que há diferenças entre, de um lado, região metropoli-
tana e aglomeração urbana e, de outro, microrregiões, a ponto de ser diverso o regime 
jurídico a elas aplicável.

Por outro lado, a lei federal estabelece que cabe ao colegiado da microrregião 
“decidir sobre a adoção do Plano de Desenvolvimento Urbano ou quaisquer matérias de 
impacto” (Lei nº 13.089/2015, art. 2º, parágrafo único). Isto é, o plano de desenvolvimento 
integrado não é obrigatório para as microrregiões, como é para as regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas (art. 10).

Há, no entanto, equivalência quanto à criação: a necessidade de estudos técnicos 
prévios e de audiências públicas que envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade 
territorial é exigência comum às três espécies (Lei nº 13.089/2015, art. 3º, §2º).

Vê-se que a Lei nº 13.089/2015 tratou as microrregiões como uma categoria à parte 
de unidade territorial. Dentre as espécies indicadas no art. 25, §3º, da Constituição, a 
microrregião é aquela que não possui uma integração socioeconômica tão significativa 
entre os Municípios, a ponto de ser dispensável a edição do plano de desenvolvimento 
integrado. Ou seja, algumas funções públicas podem e devem ser executadas em con jun-
to, visando ao desenvolvimento das cidades integrantes da microrregião, mas a exe cu-
ção isolada de serviços públicos por cada uma das localidades não provoca os mesmos 
impactos que seriam causados caso se tratasse de uma região metropolitana ou de uma 
aglomeração urbana. Não há, entre os Municípios que compõem a microrregião, a intensa 
continuidade urbana encontrável na região metropolitana e na aglomeração urbana, daí a 
desnecessidade de previsão de um plano urbanístico integrado. As microrregiões também 
são formadas por Municípios limítrofes (CF, art. 25, §3º), mas não há o mesmo fenômeno 
conurbatório encontrável nas áreas metropolitanas.

IV – Conteúdo mínimo das leis complementares que criam unidades territoriais 
e princípios de governança interfederativa

O Estatuto da Metrópole indica, ainda, o conteúdo mínimo das leis complementares 
estaduais que criam regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (Lei nº 13.089/2015, 
art. 5º). As leis devem indicar:

I – os Municípios que integram a unidade territorial urbana; 
II – os campos funcionais ou funções públicas de interesse comum 
que justificam a instituição da unidade territorial urbana; III – a 
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conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo 
a organização administrativa e o sistema integrado de alocação de 
recursos e de prestação de contas; e IV – os meios de controle social 
da organização, do planejamento e da execução de funções públicas 
de interesse comum.

Como se vê, é obrigatória a indicação das funções de interesse comum a serem 
executadas pela unidade territorial, a fim de evitar eventuais conflitos de competência 
com as funções locais. Assim, as áreas de atuação do ente metropolitano (saneamento 
básico, transporte, destinação de resíduos sólidos, proteção ambiental etc.) devem estar 
expressamente previstas na lei estadual criadora.

Como princípios da governança interfederativa das regiões metropolitanas e das 
aglomerações urbanas, o Estatuto da Metrópole elenca: I – prevalência do interesse 
comum sobre o local; II – compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a 
promoção do desenvolvimento urbano integrado; III – autonomia dos entes da Federação; 
IV – observância das peculiaridades regionais e locais; V – gestão democrática da cidade, 
consoante os arts. 43 a 45 da Lei nº 10.257/2001; VI – efetividade no uso dos recursos 
públicos; e VII – busca do desenvolvimento sustentável (Lei nº 13.089/2015, art. 6º).

Perceba que, ao mesmo tempo que estabelece a prevalência do interesse metro-
politano sobre o local, o Estatuto prevê o respeito à autonomia dos entes da Federação 
integrantes da região metropolitana ou aglomeração urbana e a observância das peculia-
ridades locais. Parecem princípios contraditórios, mas não são. O que a lei pretende é 
assegurar o efetivo exercício das competências do ente metropolitano, que possuem 
assento constitucional (CF, art. 25, §3º). As funções exercidas pela região metropoli tana, 
definidas pela lei estadual criadora, não podem, todavia, interferir na competência 
local dos entes que constituem a unidade territorial. A função metropolitana e a função 
municipal são distintas; as duas são previstas constitucionalmente (CF, art. 25, §3º, e 
art. 30) e não devem entrar em conflito.

Também por essa razão, as responsabilidades e a gestão da região metropolitana e 
da aglomeração urbana devem ser compartilhadas: o Estado que cria a unidade territo-
rial não é o titular da função metropolitana16; ela deve ser executada pelo ente criado 
para exercê-la, que conta com instâncias executivas e colegiadas para tanto, todas elas 
compostas por representantes de todos os entes federados integrantes (Lei nº 13.089/2015, 
art. 7º-A e 8º)17.

16 Nesse sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Adin 1842/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. 
p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 6.3.2013.

17 Nada impede que essas instâncias administrativas do ente metropolitano sejam assessoradas tecnicamente por uma entidade 
autárquica, criada por lei para essa finalidade, como é o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte, cuja gestão com-
pete: I – à Assembleia Metropolitana; II – ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano; e III – à Agência de 
Desenvolvimento Metropolitano (Lei Complementar nº 89/2006 do Estado de Minas Gerais, art. 4º). O importante é que as 
deliberações sobre as diretrizes da política metropolitana sejam tomadas por órgão colegiado, composto por representantes 
de todos os entes federados que integram a unidade territorial, como quer o Estatuto da Metrópole (art. 8º). Da mesma forma, 
a Lei Complementar nº 184/RJ, que dispõe sobre e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, cria o Instituto Rio Metrópole, 
entidade integrante, para fins organizacionais, da Administração Pública Estadual indireta, submetida a regime autárquico, 
com a função de executar as decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, bem como de assegurar 
suporte necessário ao exercício de suas atribuições, em especial quanto ao detalhamento das diretrizes gerais, planos e 
normas metropolitanas, definidas pelo Conselho Deliberativo (art. 13).
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Essas considerações são essenciais para a compreensão do papel exercido pelo plano 
de desenvolvimento integrado, previsto no art. 9º, inc. I, da Lei nº 13.089/2015.

Antes de discorrer sobre esse instrumento, cabe definir, com a maior precisão pos sí-
vel, os conceitos de função metropolitana ou função pública de interesse comum e de 
interesse metropolitano. É o que faremos a seguir.

V – Função metropolitana ou função pública de interesse comum

A função governamental metropolitana ou função pública de interesse comum 
nasce da necessidade de atuação conjunta de Municípios e Estado na defesa do interesse 
metropolitano, ou seja, no atingimento das necessidades decorrentes da conurbação ou 
da integração socioeconômica entre as cidades.

Nesse sentido, a definição de função pública de interesse comum prevista no Estatuto 
da Metrópole é “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um 
Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (Lei 
nº 13.089/2015, art. 2º, inc. II).

A função metropolitana corresponde ao conjunto de competências legais atribuídas 
à unidade territorial (região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião), criada 
pela lei complementar estadual a que se refere o art. 25, §3º, da Constituição Federal.

Ou seja, a lei estadual cria a unidade – indicando os Municípios que dela farão 
parte – e lhe atribui uma série de competências, fundamentadas no interesse metro-
politano decorrente da conurbação ou da integração socioeconômica entre as cidades. 
É esse o sentido do dispositivo constitucional – os entes metropolitanos são criados 
pelos Estados, “para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum” (CF, art. 25, §3º).

Lei estadual pode, por exemplo, criar uma região metropolitana, constituída 
por municípios limítrofes, para executar o serviço de saneamento básico de forma 
conjunta. A competência atribuída ao ente metropolitano visa atender, no caso, ao 
interesse de todas as localidades envolvidas, que surge a partir da conurbação. Em 
outras palavras: é o fenômeno sociológico18 que faz surgir o interesse metropolitano 
e é esse, por sua vez, que faz nascer a função metropolitana, exercida pelo ente 
metropolitano. O interesse metropolitano, correspondente à necessidade de prestação 
conjunta do serviço público, serve de fundamento, portanto, para a edição da lei que 
cria a região metropolitana.

Note que utilizamos a palavra ente para fazer referência à região metropolitana e à 
aglomeração urbana. A intenção é deixar claro que não se trata de uma pessoa jurídica, 

18 Para Eros Roberto Grau, o fenômeno metropolitano é orgânico, ou seja, não decorre da divisão político-administrativa do 
território em que se manifesta. Trata-se, segundo o autor, de fenômeno que se manifesta mesmo em países que não adotam o 
modelo federativo, mas que assume uma complexidade específica no caso do Brasil, já que, aqui, os Municípios são titulares de 
autonomia, constitucionalmente assegurada. Diante disso, surge a questão de como se tornar vinculatório, para a totalidade 
dos Municípios integrantes da região metropolitana, o planejamento metropolitano (o autor escreve tendo em mira o art. 164 
da Constituição Federal de 1967, mas as considerações são válidas até hoje). (GRAU, Eros Roberto. Regiões Metropolitanas: 
regime jurídico. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 95-96). No nosso entender, a obrigatoriedade do planejamento metropolitano 
se justifica desde que suas disposições se limitem à satisfação do interesse metropolitano, definido pela lei complementar 
estadual que cria a unidade, sem qualquer invasão à competência do poder municipal para tratar de assuntos locais.
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ou seja, de uma entidade, e sim de um órgão (sem personalidade jurídica, portanto)19 
criado por lei, ao qual se atribui competências a serem exercidas em prol das finalidades 
criadas pelo interesse metropolitano. Afinal, a estrutura federativa brasileira é composta 
por União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 18) – a região metropolitana 
não é, não custa lembrar, mais um ente da Federação, e sim um órgão composto por entes 
federados, que são obrigados por lei a exercer funções públicas de interesse comum (CF, 
art. 25, §3º)20.

O exercício dessas funções é viabilizado por meio da criação de órgãos colegiados, 
compostos por representantes do Poder Executivo dos entes federados (Estado e Municípios) 
que compõem a região metropolitana ou a aglomeração urbana21.

Nesse sentido, a Lei nº 13.089/2015 determina que a “governança interfederativa 
das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas” compreende uma “instância 
executiva”, composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos 
integrantes das unidades territoriais urbanas, e uma “instância colegiada deliberativa”, 
com representação da sociedade civil, assessoradas por um órgão com funções técnico-
-consultivas (art. 8º, incs. I a III).

19 A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, define órgão como a 
“unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta”, e entidade 
como a “unidade de atuação dotada de personalidade jurídica”. É por isso que consideramos a região metropolitana um 
órgão, visto não possuir personalidade jurídica. Usamos o termo ente para se referir à região metropolitana, por ser gênero 
de ambas as espécies: órgão e entidade.

20 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, a “Região Metropolitana não se erige em entidade estatal intermediária entre o Estado 
e os Municípios, pois na nossa organização constitucional federativa não há lugar para uma nova entidade política”. Para 
o autor, a região metropolitana é uma “área de serviços especiais, de natureza meramente administrativa, cujo gerencia-
mento pode ser feito por entidade autárquica ou estatal (empresa pública, sociedade de economia mista), ou até mesmo 
ser atribuída a um órgão do Estado (Secretaria de Estado) ou a um colegiado de representantes do Estado e dos Municípios 
(Comissão ou Conselho), segundo os interesses e as conveniências de cada Região”. O que não se permite, segundo o Mestre, 
é a constituição da Região Metropolitana como entidade política, “rivalizando com o Estado e o Município em poderes e 
prerrogativas estatais” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 83-84). 
A Lei nº 13.089/2015 prevê o gerenciamento do ente metropolitano por um órgão colegiado, com representantes dos entes 
federativos que o compõem (art. 8º).

21 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Adin 1842/RJ, decidiu que a participação dos entes federativos nos colegiados 
das regiões metropolitanas não precisa ser paritária, “desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito 
de um único ente”. Ou seja, “a participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana 
de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto” (STF, Adin 1842/RJ, Rel. 
Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 6.3.2013). A alocação de recursos pelos Municípios integrantes da 
região metropolitana também pode ser desigual, tendo em vista a disponibilidade financeira de cada um, mas todos devem 
ter participação nas instâncias decisórias. Nesse sentido, o Estatuto da Metrópole determina que a tomada de decisões e as 
responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas de interesses comum devem ser comparti-
lhadas entre o Estado e os Municípios que compõem o ente metropolitano (Lei 13.089/2015, art. 7º-A). Por outro lado, como 
bem observam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, o STF já assentou que a participação dos Municípios, 
indicados pela lei complementar estadual como integrantes do ente metropolitano (CF, art. 25, §3º), é compulsória e inde-
pende de manifestação de vontade de cada qual ou de consulta plebiscitária às suas respectivas populações (MENDES, Gilmar 
Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 833). Nesse 
sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Adin 796/ES, que julgou inconstitucional dispo-
sitivo da Constituição Estadual do Espírito Santo que prevê consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 
interessadas, para criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (STF, Adin 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 
2.2.1998), e o acórdão proferido na Adin 1841/RJ, que julgou inconstitucional dispositivo da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro que prevê que a participação de qualquer Município em região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião 
depende de prévia aprovação pela respectiva Câmara Municipal (STF, Adin 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 1.8.2002). 
Não há, de fato, invasão à autonomia municipal pela lei complementar estadual que impõe a participação de Municípios em 
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, já que tal possibilidade decorre de mandamento constitucional (CF, art. 25, 
§3º), desde que esteja presente o interesse metropolitano que justifique sua criação.
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É por meio desses órgãos colegiados que o ente metropolitano exerce suas funções, 
que se concretizam mediante um “sistema integrado de alocação de recursos e de 
prestação de contas” (Lei nº 13.089/2015, art. 8º, inc. IV). Isto é, os entes federativos 
que compõem a região metropolitana ou a aglomeração urbana destinam recursos para 
que suas funções sejam exercidas, cabendo aos órgãos executivos da unidade territorial 
prestar contas dos montantes empregados.

A região metropolitana e a aglomeração urbana são, portanto, entes criados por lei 
complementar estadual (CF, art. 25, §3º), constituídos por órgãos executivos, consultivos 
e deliberativos (Lei nº 13.089/2015, art. 8º).

VI – Interesse metropolitano e autonomia municipal

As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas somente são criadas porque há 
um interesse metropolitano a ser defendido. O pressuposto de sua criação é a existência 
de interesses comuns dos Municípios conurbados (prestação de serviço de saneamento 
básico integrado, por exemplo). Por essa razão, o ente metropolitano deve exercer apenas 
funções relacionadas a esses interesses – a competência de cada município para tratar 
de questões locais não pode ser invadida (CF, art. 30, inc. I).

O interesse a ser curado pelos órgãos metropolitanos é o metropolitano e não o 
local de cada Município integrante22, ou mesmo o regional (de todo o Estado-membro). 
O interesse metropolitano é aquele que afeta a totalidade da região metropolitana e 
fundamenta a execução das funções governamentais metropolitanas ou a execução 
coordenada de atividades que se inserem no conceito de faixa de interesse metropoli-
tano23. O ente metropolitano não pode atuar fora da faixa de interesse metropolitano, 
sob pena de invadir competência local.

O exercício da função metropolitana encontra, portanto, limites que decorrem do 
Texto Constitucional. É a Constituição Federal que elenca as competências privativas da 
União (CF, art. 21), dos Estados-membros (CF, art. 25) e dos Municípios (CF, art. 30). Trata-
-se de divisão fundamentada na amplitude do interesse defendido: o interesse nacional 
deve ser defendido pela União, o interesse regional pelos Estados-membros e o interesse 
local pelos Municípios24. Há, ainda, competências comuns a todos os entes federativos 
(CF, art. 23). Nesses casos, as pessoas políticas têm atribuições em comum, que devem 
ser exercidas nos limites de seus respectivos territórios. Cabe à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, de forma conjunta, por exemplo, a proteção ao meio 

22 Nesse sentido, José Nilo de Castro fornece o exemplo do transporte intermunicipal que refoge à competência do Município, 
a ceder espaço à unidade regional metropolitana; mas o mesmo não ocorre com o serviço de táxi, cuja regulação é de com-
petência municipal (CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. 7. ed. Belho Horizonte: Del Rey, 2010, p. 383).

23 Expressões utilizadas por Eros Roberto Grau (GRAU, Eros Roberto. Regiões metropolitanas: regime jurídico. São Paulo: 
Bushatsky, 1974, p. 96).

24 André Ramos Tavares adverte que, não obstante a divisão entre interesse nacional, regional e local, todos os interesses terão 
repercussão em cada uma das esferas federativas; por essa razão, fala-se em predominância de interesses e não em exclusi-
vidade. Nas palavras do autor, “difícil ou impossível será a tarefa de sustentar uma matéria como sendo exclusivamente de 
âmbito nacional, regional ou local” (TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 836-837). Com a devida vênia ao autor, entendemos que, não obstante seja tormentoso, em alguns casos, diferenciar 
os interesses em jogo, fato é que não deve haver sobreposição de competências; a decisão administrativa final acerca da 
prestação de serviço público ou do exercício de poder de polícia deve partir do ente competente (União, Estado, Distrito 
Federal, Município ou ente metropolitano), de acordo com a competência delineada constitucional ou legalmente.
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ambiente e o combate à poluição (CF, art. 23, inc. VI). Cada um desses entes exercerá a 
competência no seu respectivo âmbito de atuação, ainda que exista a possibilidade legal 
de atuação conjunta, subsidiária e supletiva, nos termos, por exemplo, do que prescreve 
a Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas de cooperação entre pessoas políticas 
para o exercício do poder de polícia ambiental25.

Com efeito, no exercício da competência comum há o risco de desrespeito à autonomia 
federativa e de sobreposição de competências; por essa razão, o art. 23, parágrafo único, 
da Carta determina que “leis complementares fixarão normas para a cooperação entre 
a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. A Lei Complementar nº 140/2011 
foi editada com base nesse fundamento constitucional: seu texto indica, dentre outras 
disposições, as ações administrativas em matéria ambiental que cabem à União (art. 7º), 
aos Estados (art. 8º) e aos Municípios (art. 9º). A divisão de atribuições visa evitar o conflito 
negativo e positivo de competência em matéria de defesa do meio ambiente.

Mas a função metropolitana não se confunde com a competência comum fixada 
pelo art. 23 da Carta. Esta é exercida por todos os entes federativos, cada um no seu 
respectivo âmbito de atuação, de acordo com o interesse em jogo (nacional, regional 
ou local)26. Já a primeira, que visa à defesa do interesse metropolitano, surgido, como 
visto, da conurbação das cidades e da consequente necessidade de prestação conjunta dos 
serviços públicos às populações desses Municípios, é exercida, de forma privativa, pela 
região metropolitana ou aglomeração urbana criada pela lei complementar estadual (CF, 
art. 25, §3º). Não se trata de competência comum, mas sim de competência privativa do 
ente metropolitano. É possível afirmar, portanto, que a Constituição Federal prevê compe-
tências privativas dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, 
mas prevê, também, a criação, por meio de lei complementar estadual, de competências 
privativas das Regiões Metropolitanas e das Aglomerações Urbanas. A diferença é que há 
um rol de competências privativas dos entes federados no Texto Constitucional, ainda 
que não exaustivo (CF, art. 21, 25 e 30), mas não existe um rol de competências do ente 
metropolitano – a Constituição delegou à lei complementar estadual a tarefa de definir 
tais atribuições (CF, art. 25, §3º).

O legislador estadual, todavia, não é livre para definir o que seja interesse metro-
politano; não se confere plena liberdade à lei complementar estadual para criar compe-
tências privativas metropolitanas27. Os interesses devem ser, de fato, comuns, a ponto de 
obrigar Municípios vizinhos a prestá-los em conjunto, sob pena de prejuízo aos serviços 

25 A Lei Complementar nº 140/2011 prevê a possibilidade de utilização de instrumentos de cooperação entre os entes federativos 
para o exercício do poder de polícia ambiental, como o consórcio público, o convênio e as Comissões Tripartites (art. 4º); 
prevê, também, a atuação supletiva (art. 15) e subsidiária (art. 16) das pessoas políticas nas ações administrativas de licen-
ciamento ambiental.

26 Interessante notar que o Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015) indica, no seu art. 1º, como um de seus fundamentos, 
o inc. IX do art. 23 da Constituição, que, por sua vez, prescreve como de competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico”. Na realidade, o ente metropolitano atuará nessas áreas, caso permitido por lei, apenas no âmbito 
metropolitano, sem impedir que cada Município execute suas próprias políticas habitacionais e de saneamento urbano, desde 
que não tenham influência nas cidades vizinhas.

27 De acordo com José Afonso da Silva, há limites para a definição das funções metropolitanas pela lei estadual que cria a região 
metropolitana: entre elas, não podem estar as de estrito interesse local, isto é, “as que não têm dimensão metropolitana, 
que continuam integrando a autonomia dos Municípios integrantes” (SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 164). No mesmo sentido, José Nilo de Castro afirma que “só alguns serviços é que se pode 
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públicos prestados à população dessas cidades. Por esse motivo, repita-se, o Estatuto da 
Metrópole (Lei nº 13.089/2015) define função pública de interesse comum como a “política 
pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, 
seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (art. 2º, inc. II). Se o serviço 
de transporte público não for prestado de forma integrada entre Municípios limítrofes e 
conurbados, serão os usuários desses serviços diretamente prejudicados28. O mesmo pode 
ser dito a respeito dos serviços de saneamento básico29 e de gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos30.

O interesse metropolitano não se confunde com o interesse regional ou com o local. 
A defesa do primeiro é função da região metropolitana; o segundo é curado pelo Estado-
-membro e o terceiro é defendido pelo Município. As competências não devem se contrapor: 
o Estado-membro permanece competente, por exemplo, para gerir as estradas estaduais 
e o Município o sistema viário local, mas as obras em sistema viário situado em regiões 
limítrofes de cidades conurbadas podem ser realizadas pelo ente metropolitano, desde 
que a lei que cria a região metropolitana assim o preveja. Neste último caso, o conjunto 
viário deve se harmonizar com os sistemas locais dos municípios limítrofes e, portanto, o 
interesse metropolitano impõe seja construído por ação conjunta dos Municípios integran-
tes31, que se dá pela atuação do ente metropolitano, caso tenha sido criado por lei.

desmunicipalizar, obtendo-se aí o que o constituinte previu como função pública (o autor se refere ao texto do art. 25, §3º, 
da CF)” (CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. 7. ed. Belho Horizonte: Del Rey, 2010, p. 372).

28 Por essa razão, a Lei nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, prevê que a União 
deve apoiar e estimular “ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações 
urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como 
cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países” (art. 16, §2º). A Constituição do Estado de São Paulo, 
na mesma toada, estabelece que “em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte coletivo de 
caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os municípios integrantes das respectivas entidades regionais” 
(art. 158).

29 A Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para a execução do serviço de saneamento básico, prevê que os 
Municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços de saneamento básico (art. 8º-C, caput), mas também prescreve 
que, na hipótese de interesse comum, o exercício da titularidade dos serviços será realizado por meio de “I – colegiado in-
terfederativo formado a partir da instituição de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; II – instrumentos 
de gestão associada, por meio de consórcios públicos ou de convênios de cooperação, nos termos estabelecidos no art. 241 
da Constituição” (art. 8º-C, §1º). Ou seja, a lei nacional de diretrizes dos serviços de saneamento básico prescreve que, na 
presença do interesse metropolitano, o serviço deve ser prestado em conjunto, por meio do ente metropolitano – caso tenha 
sido criado por lei complementar estadual –, ou por meio de consórcio público ou convênios de cooperação, firmados entre os 
Municípios conurbados. O legislador impõe a prestação conjunta do serviço, em face do surgimento do interesse metropolitano, 
decorrente, por sua vez, da conurbação. O tema foi tratado no julgamento da Adin 1842 pelo Supremo Tribunal Federal. Na 
ementa do acórdão, afirma-se que, nada obstante a competência municipal para prestar o serviço de saneamento básico, 
“o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, 
reserva, distribuição de água e recolhimento condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites 
territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública 
do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de 
instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição 
Federal” (STF, Adin 1842/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 6.3.2013).

30 A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que incumbe aos Estados “promover a 
integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão 
dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar 
estadual prevista no §3º do art. 25 da Constituição Federal” (art. 11, inc. I). Aqui, também, o interesse metropolitano, cor-
respondente à satisfatória prestação dos serviços de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, faz nascer a função pública 
metropolitana.

31 A Lei Complementar nº 184/2018, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, 
sua composição, organização e gestão, define as funções públicas e serviços de interesse comum e cria a autoridade exe-
cutiva da região metropolitana do Rio de Janeiro, considerando de “interesse metropolitano ou comum as funções públicas 
e os serviços que atendam a mais de um Município” (art. 3º, caput). Dentre tais funções, a lei indica a “mobilidade urbana 
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A função metropolitana é exercida pelo ente metropolitano (região metropolitana 
ou aglomeração urbana) e não pelo Estado que o criou. A gestão dos serviços metropo-
litanos é promovida por meio de instâncias constituídas por representantes do Estado 
e dos Municípios limítrofes, ainda que o poder decisório não seja paritário32. Não há 
transferência de titularidade para o Estado: as licitações e contratações necessárias à 
execução dos serviços metropolitanos devem ser realizadas pelo ente metropolitano, e 
não pelo Poder Público estadual. Essa gestão conjunta é denominada pelo Estatuto da 
Metrópole de governança interfederativa (Lei nº 13.089/2015, art. 3º, §1º, e arts. 6º a 8º).

Isso comprova que interesse regional (Estado), local (Município) e metropolitano 
(região metropolitana ou aglomeração urbana) são diversos – os entes competentes para 
defendê-los não são os mesmos. É claro que conflitos de competência surgirão e, por isso, 
é importante que a lei estadual que cria o ente metropolitano defina suas atribuições33.

Os conceitos de interesse metropolitano e função metropolitana são essenciais 
para definirmos os limites do plano de desenvolvimento integrado, instrumento previsto 
o art. 9º, inc. I, do Estatuto da Metrópole. O item a seguir é destinado ao seu estudo.

VII – Plano de desenvolvimento integrado e plano diretor municipal: compatibilidade

O Estatuto da Metrópole disponibiliza às regiões metropolitanas e às aglomerações 
urbanas diversos instrumentos, que podem ser utilizados no desenvolvimento urbano 
integrado dessas unidades territoriais (Lei nº 13.089/2015, art. 9º). A lei deixa claro 
que, além desses institutos, podem ser empregados aqueles previstos no art. 4º da Lei 
nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

São previstos pela Lei nº 13.089/2015 os seguintes instrumentos:

I – plano de desenvolvimento urbano integrado; II – planos setoriais 
interfederativos; III – fundos públicos; IV – operações urbanas 
consorciadas interfederativas; V – zonas para aplicação compartilhada 
dos instrumentos urbanísticos previstos na Lei nº 10.257/2001 

metropolitana, que corresponde aos serviços referentes à circulação no sistema viário e os transportes públicos de grande 
capacidade, independentemente do modal, bem como das vias e da infraestrutura de mobilidade urbana, de cargas e pas-
sageiros, que tenham caráter metropolitano e que atendam, prioritariamente, a pessoa com deficiência, privilegiando-se 
o transporte aquaviário (art. 3º, inc. III). O mesmo dispositivo estabelece como função metropolitana o gerenciamento de 
resíduos sólidos, desde que não colidam com competências do ente municipal” (art. 3º, inc. II, a).

32 A Lei Complementar nº 184/2018, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, por 
exemplo, prevê que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro adotará suas deliberações por meio do Conselho Deliberativo da 
Região Metropolitana, formado pelo Governador do Estado, pelos Prefeitos dos Municípios integrantes e por três segmentos 
da sociedade civil. Todos têm direito a voto, mas os pesos são diferentes: os votos dos representantes de Municípios com mais 
habitantes têm peso maior. Por exemplo, os votos de Municípios com até 100.000 habitantes têm peso 01 (um), enquanto o 
voto do Estado do Rio de Janeiro tem peso 25 (vinte e cinco) e o da Capital peso 15 (quinze). O STF já havia permitido essa 
diferença no peso dos votos, quando do julgamento da Adin 1842/RJ (STF, Adin 1842/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão 
Min. Gilmar Mendes, j. 6.3.2013). Desde que todos os Municípios estejam representados, não há impedimento de se estabe-
lecer votos com pesos diversos na instância colegiada responsável pela gestão da Região Metropolitana.

33 Andou bem, nesse sentido, a Lei Complementar nº 184/2018, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a região metropoli-
tana do Rio de Janeiro, ao definir, ainda que em linhas gerais, as funções públicas que serão exercidas pelo ente metropo litano 
(art. 3º). O mesmo diploma prescreve que “para a inclusão de quaisquer outros serviços, funções ou atividades na competência 
desta Lei, será necessária a aprovação de Lei Complementar pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro” (art. 
3º, §1º). O dispositivo visa, claramente, evitar conflitos entre o interesse metropolitano e os interesses locais. A Constituição 
do Estado de Minas Gerais, no mesmo diapasão, prevê que “as especificações das funções públicas de interesse comum serão 
definidas na lei complementar que instituir a região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião” (art. 43, §2º).
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(Estatuto da Cidade); VI – consórcios públicos, observada a Lei 
nº 11.107/2005; VII – convênios de cooperação; VIII – contratos de 
gestão; IX – compensação por serviços ambientais ou outros serviços 
prestados pelo Município à unidade territorial urbana, conforme o 
inciso VII do caput do art. 7º do Estatuto; X – parcerias público-
-privadas interfederativas.

Dentre todos esses instrumentos, o plano de desenvolvimento integrado mereceu 
regulamentação mais detalhada por parte do Estatuto. O seu art. 10 prevê a obrigato-
riedade do plano para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Estabelece, 
também, que o plano deve ser aprovado por lei estadual.

Além do plano de desenvolvimento integrado, as unidades territoriais podem formular 
planos setoriais interfederativos, destinados a regular políticas públicas específicas (Lei 
nº 13.089/2015, art. 10, §1º). Assim, a região metropolitana pode contar, por exemplo, 
com um plano específico para a execução integrada do serviço de saneamento básico34 
ou de gestão de resíduos sólidos35. Os planos setoriais devem respeitar as disposições do 
plano integrado e, não obstante a omissão do Estatuto, também devem ser aprovados 
por lei estadual, para que surtam efeitos sobre todos os Municípios integrantes do ente 
metropolitano.

Mas a Lei nº 13.089/2015 também estabelece que a elaboração do plano de desenvolvi-
mento integrado não exime o Município integrante da região metropolitana ou aglomeração 
urbana da formulação do respectivo plano diretor, nos termos da Constituição  Federal 
(§1º do art. 182) e da Lei nº 10.257/2001 (art. 10, §2º). E nem poderia ser diferente, 
visto que o Texto Constitucional elevou o plano diretor municipal à categoria de principal 
instrumento da política de desenvolvimento e de expansão urbana (CF, art. 182, §1º).

Ocorre que o Estatuto da Metrópole prescreve expressamente que o Município 
integrante da unidade territorial deve compatibilizar seu plano diretor com o plano de 
desenvolvimento integrado (Lei nº 13.089/2015, art. 10, §3º).

Ou seja, a lei municipal que institui o plano diretor não pode contrariar a lei estadual 
que aprova o plano diretor de desenvolvimento urbano integrado. Dessa afirmação, nasce 
a pergunta: não estamos diante de uma evidente contrariedade à autonomia municipal? 
Lei estadual sobre organização urbanística pode se sobrepor à legislação municipal? Há 
uma relação de hierarquia entre o plano integrado e o plano diretor municipal? O Município 
não é mais o protagonista da função urbanística (CF, art. 30, inc. VIII, e art. 182, caput)? 
Vejamos.

A competência para edição de regras urbanísticas por União e Estados encontra 
claras limitações no Texto Constitucional. Como dito, a Constituição prevê que a política 

34 A Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê que “o serviço regionalizado 
de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos” 
(art. 17) e que as disposições desse plano integrado prevalecerão sobre aquelas constantes dos planos municipais de saneamento, 
quando existirem (art. 17, §2º-A). A mesma lei prevê que, “na hipótese de os Municípios integrarem região metropolitana, o 
plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios será convalidado pelo colegiado de que trata o art. 8º 
da Lei nº 13.089, de 2015” (art. 5º-A).

35 Vale lembrar que a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que serão priorizados no 
acesso aos recursos da União, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, os Estados 
que instituírem microrregiões, consoante o art. 25, §3º, da Constituição, “para integrar a organização, o planejamento e a 
execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos”.
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de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público municipal (art. 182, 
caput), que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico 
de organização do território (art. 182, §1º) e que a propriedade cumpre sua função 
social quando atende às exigências de ordenação da cidade expressas no plano diretor 
(art. 182, §2º).

Assim, os planos nacionais, regionais e metropolitanos de ordenação do espaço 
urbano devem se limitar a perseguir, respectivamente, objetivos de interesse nacional 
(criar limitações de ordem urbanística e/ou ambiental que atingem mais de um Estado da 
Federação), regional (criar limitações de ordem urbanística e/ou ambiental que atingem 
mais de um Município), ou metropolitano (criar limitações que atingem Municípios integran-
tes de região metropolitana). Trata-se, como visto em item anterior deste trabalho, de 
aplicação do princípio da predominância dos interesses.

À União é atribuída a competência para instituir o sistema nacional de gerenciamento 
de recursos hídricos (CF, art. 21, inc. XIX) e impor diretrizes nacionais para as políticas 
habitacionais, de saneamento básico e de transportes urbanos (CF, art. 21, inc. XX). 
Este último dispositivo é um dos fundamentos, inclusive, para a edição do Estatuto da 
Metrópole (Lei nº 13.089/2015, art. 1º). Com base nessas competências, foram editadas, 
por exemplo, a Lei nº 9.433/1997 (que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos), a 
Lei nº 13.465/2017 (que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana em âmbito 
nacional)36, a Lei nº 11.445/2007 (que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico) e a Lei nº 12.587/2012 (que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana). São diplomas legais que regulam aspectos importantes da ordenação do espaço 
urbano, mas sempre de forma genérica – todas essas matérias podem (devem) ser objeto 
de leis municipais específicas, que suplementam as normas gerais federais de acordo com 
a realidade local.

Sobre o tema, é de se lembrar também a competência da União e dos Estados para 
elaborar, respectivamente, o zoneamento ambiental de âmbito nacional e estadual, nos 
termos do art. 7º, inc. IX, da Lei Complementar nº 140/201137. Assim, a competência para 
elaborar o zoneamento ambiental nacional e regional é da União (LC nº 140/2011, art. 7º, 
inc. IX); aos Estados cabe elaborar o zoneamento de âmbito estadual, em conformidade 
com os zoneamentos de âmbito nacional e regional (LC nº 140/2011, art. 8º, inc. IX)38; e 
aos Municípios compete “elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais” 
(LC nº 140/2011, art. 9º, inc. IX).

Da leitura dos dispositivos indicados da LC nº 140/2011 não se infere, ao menos em 
tese, contrariedade ao princípio federativo. Não há interferência indevida da União e 

36 A Lei 13.465/2017 institui no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes (art. 9º).

37 O zoneamento ambiental é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto no art. 9º, inc. II, da Lei nº 6.938/81. 
Sua definição consta do Decreto Federal nº 4.297/2002, que lhe atribui a denominação de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE). De acordo com o art. 2º do decreto federal, o “ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 
seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 
destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo 
o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população”.

38 Nos termos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), “os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos 
– ZEEs segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data 
da publicação desta Lei, para a sua elaboração e aprovação” (art. 13, §2º).
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Estados na autonomia municipal, já que os zoneamentos ambientais federal e estadual 
estabelecem padrões de proteção ambiental genéricos para áreas que abrangem mais de 
um Estado ou mais de um Município, respectivamente. Devem ser impostas normas gerais 
de ocupação do espaço, sem descer a detalhes de organização do espaço urbano, que 
devem ficar a cargo do ente municipal, por expressa determinação constitucional (CF, 
art. 182), como visto39. O Poder Público municipal, ao elaborar seu plano diretor, deve 
levar em consideração os zoneamentos ambientais federal e estadual, da mesma forma 
como o faz em relação às unidades de conservação criadas com base na Lei nº 9.985/2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). De modo 
que, se uma área do Município foi definida como de proteção integral40, por exemplo, por 
lei federal ou estadual, para fins de proteção de determinado bioma, não pode o plano 
diretor municipal lhe atribuir outro tipo de uso. As leis federais e estaduais somente 
invadem a competência local se estipulam, por exemplo, índices urbanísticos específicos 
para todo o perímetro do Município, sob o pretexto de criar zonas de proteção ambiental.

O mesmo raciocínio é aplicável para Municípios inseridos em regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões.

O plano de desenvolvimento integrado, editado com fulcro no art. 10 da Lei 
nº 13.089/2015, deve se limitar a impor regras acerca das funções públicas de interesse 
comum (funções metropolitanas). Deve estabelecer regras que viabilizem a execução das 
atividades de competência do ente metropolitano, nos termos da lei que o criou. Afinal, 
como visto em item anterior, a Constituição Federal previu – ainda que não com essa 
denominação – a prevalência do interesse metropolitano, que surge a partir da neces-
sidade de executar, de forma conjunta, serviços públicos para a população de Municípios 
conurbados.

As normas estabelecidas pelo plano integrado devem se ater a regular funções 
públicas de interesse supramunicipal. O plano deve, por exemplo, estabelecer o macro-
zoneamento da unidade territorial urbana (Lei nº 13.089/2015, art. 12, §1º, inc. II). 
Nesse caso, se uma das funções legais do ente metropolitano for, por hipótese, a gestão 
conjunta de resíduos sólidos, o plano integrado pode prever a zona da região metropo-
litana em que poderão ser instalados aterros sanitários; caso seja da competência do 
ente metropolitano a prestação do serviço de saneamento básico para os habitantes dos 
Municípios integrantes, o macrozoneamento instituído pelo plano integrado pode definir 
onde estão as áreas de mananciais, que fornecem água para a população e merecem, 
portanto, especial proteção.

Mas o plano da região metropolitana ou da aglomeração urbana não pode descer a 
detalhes sobre a ocupação do território de cada Município, nem criar regras que dizem 
respeito, apenas e tão somente, à organização urbanística local, sem qualquer relação 
com a prestação das funções para as quais foram criadas as unidades territoriais. Caso 

39 O Decreto Federal nº 4.297/2002, que estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), prevê que com-
pete “ao Poder Público Federal elaborar e executar o ZEE nacional e regionais, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou 
territórios abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo Federal” (art. 6º). Portanto, a elaboração 
do ZEE pela União deve atender a hipóteses em que o interesse nacional ou regional exija a atuação do Poder Público federal, 
como nas hipóteses em que determinado bioma ocupe o território de mais de um Estado da Federação. Suas prescrições devem 
se limitar a aspectos ambientais genéricos sobre a ocupação desses territórios, sem invadir a competência dos Municípios 
localizados nos limites do zoneamento.

40 A Lei nº 9.985/2000 prevê as categorias de unidades de conservação de proteção integral (art. 8º).
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contrário, restaria configurada uma limitação injustificável à função urbanística municipal, 
prevista expressamente, como visto, na Constituição da República (arts. 30, inc. VIII, e 
182, caput). O plano metropolitano não pode, por exemplo, impor regras de zoneamento 
que não digam respeito a serviços metropolitanos ou definir áreas para aplicação dos 
instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios de imóveis urbanos, direito de preempção, outorga onerosa do 
direito de construir, dentre outros); trata-se de matérias reservadas à lei que institui 
o plano diretor municipal, nos termos do que prescreve a Lei nº 10.257/2001 (art. 42).

As prescrições do plano diretor municipal devem atender aos comandos dos planos 
diretores metropolitanos, desde que estes planos se limitem a regular as funções para 
as quais foram editados (regular a prestação de serviços públicos supramunicipais) e não 
invadam a autonomia do Município para organizar seu próprio território. A lei estadual 
que aprova o plano de desenvolvimento integrado não retira do Município o papel, que 
lhe foi atribuído pelo Texto Constitucional, de principal executor da política urbana (CF, 
art. 182). Afinal, é o poder público local que conhece, como ninguém, as características 
do seu território e as necessidades de sua população, o que o torna capaz de propor 
soluções para os seus próprios problemas, por meio da edição do plano diretor.

Portanto, é possível reconhecer hierarquia entre a lei estadual que institui o plano 
de desenvolvimento integrado e a lei municipal que cria o plano diretor local, apenas 
no que toca às matérias de interesse metropolitano, supramunicipal – matérias que não 
podem ser reguladas de forma isolada por Município integrante da unidade territorial, 
sob pena de prejuízo às populações das cidades vizinhas (Lei nº 13.089/2015, art. 2º, 
inc. II). Assuntos estritamente locais permanecem regulados apenas pela legislação de 
cada localidade.

VIII – Elaboração, aprovação, revisão e abrangência do plano de desenvolvimento 
urbano integrado

Com o intuito de evitar invasão à autonomia dos Municípios integrantes da região 
metropolitana, o Estatuto da Metrópole prevê que o plano de desenvolvimento integrado 
deve ser “elaborado de forma conjunta e cooperada por representantes do Estado, dos 
Municípios integrantes da unidade regional e da sociedade civil organizada” e aprovado 
pela instância colegiada deliberativa prevista no art. 8º, inc. II, da lei. Após a ratificação 
pelo órgão deliberativo do ente metropolitano, o plano será encaminhado à Assembleia 
Legislativa do Estado que criou a unidade territorial, para aprovação (Lei nº 13.089/2015, 
art. 10, §4º). Afinal, para que suas prescrições sejam de observância obrigatória, o plano 
de desenvolvimento integrado deve ser aprovado por lei. Caso contrário, tratar-se-ia 
apenas de um plano indicativo, incapaz de gerar deveres e obrigações aos proprietários 
de imóveis situados no perímetro da unidade territorial41.

41 Seguindo a tendência mundial, observada já na primeira metade do século XX, o ordenamento jurídico pátrio passou a prever 
que os planos urbanísticos devem ser veiculados por ato legislativo (CF, art. 182, caput), isto é, por instrumento normativo 
de observância obrigatória pelo Poder Público e por cidadãos em geral, justamente por conterem diversas limitações ao 
direito de propriedade, constitucionalmente assegurado (CF, art. 5º, inc. XXII). Os planos de organização do território urbano 
deixaram de ser, portanto, meramente indicativos (LEVIN, Alexandre. Plano diretor como instrumento jurídico fundamental 
de organização do espaço urbano. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte, ano 17, n. 99, p. 9-33, 
maio/jun. 2018).
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Percebe-se que não há inconstitucionalidade na previsão acerca da necessidade de 
aprovação do plano integrado pela Assembleia Legislativa. A competência do Legislativo 
Estadual fundamenta-se, na hipótese, no mesmo dispositivo constitucional que prevê a 
criação das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas por lei estadual (CF, art. 25, 
§3º). Ademais, como visto, os Municípios integrantes da unidade territorial participam da 
elaboração do plano (art. 10, §4º).

Ainda sobre o processo de elaboração do plano integrado, vale destacar o dispositivo 
do Estatuto da Metrópole que impõe sejam realizadas “audiências públicas e debates 
com a participação de representantes da sociedade civil e da população, em todos os 
Municípios integrantes da unidade territorial urbana” (Lei nº 13.089/2015, art. 12, §2º). 
A regra é fundamentada no princípio da gestão democrática das cidades, previsto como 
diretriz geral de política urbana pelo art. 2º, inc. II, da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da 
Cidade). Aliás, este diploma legal contém prescrição semelhante, que impõe a promoção 
de audiências públicas e debates no processo de elaboração do plano diretor municipal 
(art. 40, §4º, inc. I). Ambos os Estatutos determinam, também, a ampla publicidade quanto 
aos documentos e informações produzidos nessas audiências e consultas públicas (Lei 
nº 13.089/2015, art. 12, §2º, inc. II, e Lei nº 10.257/2001, art. 40, §4º, inc. II). Trata-se 
de disposições que visam garantir a participação dos habitantes de todos os Municípios 
integrantes da unidade territorial na condução das políticas públicas executadas pelo ente 
metropolitano. A gestão democrática das cidades, aliás, está expressamente prevista pelo 
Estatuto da Metrópole como princípio de governança interfederativa (Lei nº 13.089/2015, 
art. 6º, inc. V).

Há, ainda, outros versículos da Lei nº 13.089/2015 que correspondem a dispositivos 
do Estatuto da Cidade. Afinal, o Estatuto da Metrópole é uma lei que impõe diretrizes 
de política urbana para um conjunto de Municípios, integrantes de uma região metro-
politana ou de uma aglomeração urbana. Seu papel é o mesmo da Lei nº 10.257/2001, 
mas exercido em uma escala ampliada. O fundamento constitucional para a edição dos 
dois diplomas legais é o mesmo, já que ambos são classificados como normas gerais de 
direito urbanístico, cuja edição é de competência privativa da União (CF, art. 24, inc. I).

Nesse sentido, assim como faz o Estatuto da Cidade em relação ao plano diretor 
municipal (Lei nº 10.257/2001, art. 40, §3º), o Estatuto da Metrópole estabelece que “a 
lei estadual que instituir o plano de desenvolvimento urbano integrado de região metro-
politana ou de aglomeração urbana deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 (dez) anos” 
(art. 11). A intenção da lei é evidente: evitar que o plano se torne obsoleto, distante da 
realidade dos Municípios integrantes da unidade territorial.

Ainda, vale destacar que o Estatuto da Metrópole prevê que “o plano de desenvol-
vimento urbano integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá 
considerar o conjunto de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger 
áreas urbanas e rurais” (art. 12). Encontra-se o equivalente desse dispositivo no art. 40, 
§2º, do Estatuto da Cidade, que prescreve que “o plano diretor deverá englobar o terri-
tório do Município como um todo”. Com efeito, não deve o plano urbanístico integrado 
ficar indiferente ao que acontece nas zonas rurais dos Municípios integrantes da unidade 
territorial: a ocupação dessas áreas também deve ser objeto de regulamentação, pois o 
que nelas acontece impacta diretamente as zonas urbanas. Segue nessa direção a diretriz 
da política urbana que determina a “integração e complementaridade entre as atividades 
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urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do 
território sob sua área de influência” (Lei nº 10.257/2001, art. 2º, inc. VII).

Por fim, ressalta-se o conteúdo mínimo a ser contemplado pelo plano de desenvol-
vimento integrado:

I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo 
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos; II – o 
macrozoneamento da unidade territorial urbana; III – as diretrizes 
quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso e ocupação 
no solo urbano; IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial 
das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana; V – a 
delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção 
do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a 
controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; VI – o 
sistema de acompanhamento e controle de suas disposições; e VII – as 
diretrizes mínimas para implementação de efetiva política pública de 
regularização fundiária urbana, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017. (Lei nº 13.089/2015, art. 12, §1º).

Nota-se, também nesse ponto, semelhança com o Estatuto da Cidade, que igualmen-
te impõe o conteúdo mínimo do plano diretor municipal (Lei nº 10.257/2001, art. 42). 
A diferença é que as disposições do plano de desenvolvimento integrado são voltadas a 
realizar o interesse metropolitano, a abranger território formado pela soma dos períme-
tros dos Municípios integrantes, enquanto que o plano diretor municipal tem abrangên-
cia local, não obstante a necessidade de adequação entre as leis que os instituem (Lei 
nº 13.089/2015, art. 10, §3º).

Note-se que o conteúdo do plano de desenvolvimento integrado é inteiramente 
voltado a regular as funções públicas de interesse comum; deve impor, por exemplo, 
diretrizes para a articulação das políticas afetas à unidade territorial, isto é, normas que 
regulam os serviços públicos que devem ser prestados em conjunto: saneamento básico, 
gestão de resíduos sólidos, transporte, habitação popular, dentre outros. Nesse sentido, 
as leis municipais que dispõem sobre esses serviços no âmbito local devem se adequar 
às regras do plano integrado, a fim de que os objetivos previstos com a criação do ente 
metropolitano sejam alcançados.

IX – Considerações finais

Conclui-se que não há, a priori, incompatibilidade entre o dispositivo do Estatuto 
da Metrópole que cria o plano de desenvolvimento urbano integrado (Lei nº 13.089/2015, 
art. 10) e a norma constitucional que eleva o plano diretor municipal à categoria de 
principal instrumento da política de desenvolvimento urbano (CF, art. 182, §1º).

Os dois diplomas regulam interesses diversos. O Plano integrado visa organizar o 
território da região metropolitana ou da aglomeração urbana, de modo a viabilizar o 
exercício da função metropolitana, que corresponde à execução dos serviços públicos 
definidos pela lei estadual como de competência da unidade territorial.

As prescrições do plano de desenvolvimento urbano integrado devem respeitar a 
autonomia do Município para organizar o próprio território (CF, art. 30, inc. VIII). Não 
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pode, portanto, regular matéria de cunho estritamente local. Suas normas devem se 
limitar a adequar o território da região metropolitana de modo a viabilizar a prestação 
dos serviços metropolitanos, aqueles cuja execução, de forma isolada, por parte de um 
Município seja inviável ou cause impactos em Municípios limítrofes (Lei nº 13.089/2015, 
art. 2º, inc. II).

O plano de desenvolvimento urbano, aprovado por lei estadual, visa à satisfação do 
interesse metropolitano, enquanto o plano diretor, aprovado por lei municipal, objetiva 
satisfazer o interesse local. Ambos os interesses são previstos constitucionalmente e, 
portanto, compatíveis, desde que respeitados os âmbitos de atuação do ente metropoli-
tano e dos Municípios que compõem a unidade territorial.
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leis, seus conflitos e contradições de naturezas econômica, social e de expansão urbana. 
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1. Introdução

Retornar às experiências de regulação urbana e ambiental dos anos de 1970 em 
São Paulo, quando se admite ser das então criadas Regiões Metropolitanas o interesse 
de planejamento e gestão do saneamento básico, nos permite olhar o contexto atual 
– de maior complexidade institucional e densidade de conflitos – para refletir sobre as 
perspectivas do planejamento regional das áreas em que se situam os mananciais para 
abastecimento público na região que polariza de uma megalópole três vezes maior e 
ainda mais escassa em águas. Com tal objetivo, esse artigo apresenta inicialmente os 
precedentes da legislação de proteção aos mananciais do Estado de São Paulo; na segunda 
e terceira partes recupera o quadro problemático e contraditório resultado da aplicação 
das leis de proteção dos mananciais Billings e Guarapiranga; para em seguida sustentar 
uma análise crítica ao processo de planejamento entre nós, apesar dos avanços obtidos 
com as mudanças de contexto institucional; a quarta parte, apresenta os desafios de 

1 Mestrando em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. Graduado em Engenharia Mecânica e 
História pela Universidade de São Paulo.

2 Professora Adjunta da Universidade Federal do ABC. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, 
é Mestre em Estruturas Espaciais Urbanas e Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo.
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integração de políticas públicas num ambiente de múltiplas escalas de planejamento e 
gestão e encaminha para as conclusões onde se aventam perspectivas do planejamento 
regional dos mananciais.

2. Precedentes à instituição das áreas de mananciais de São Paulo

A porção sul da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é marcada pela presença 
dos lagos artificiais Guarapiranga e Billings, respectivamente formados em 1909 e em 1927 
pela Light3 com o objetivo de armazenar água para geração hidroelétrica em Santana do 
Parnaíba e em Cubatão. Na região havia um bom número de pequenas propriedades de 
produtores rurais de hortaliças, atividade econômica presente na região desde o século XIX 
que subsistia desprovida de incentivos de estado. Ao primeiro movimento da chegada 
do desenvolvimento econômico à cidade, os sitiantes já eram ignorados ou expulsos em 
nome do progresso, registrou Toledo (2015, p. 49).

Às margens do rio Guarapiranga, em 1906, sucediam-se propriedades de sitiantes 
que cultivavam produtos agrícolas para abastecimento dos mercados de São Paulo. Os 
sitiantes protestaram quando tiveram notícia que suas propriedades seriam inundadas e 
protestaram com maior veemência ainda quando consideraram irrisório o valor oferecido 
pelas indenizações.

A beleza cênica e a paisagem bucólica dos lagos favoreceram as iniciativas da elite 
paulistana na primeira metade do século XX em utilizar esse espaço para o lazer, nos clubes 
náuticos às margens do Reservatório do Guarapiranga, ou para moradia, nos subúrbios 
correspondentes à garden city concebida por Ebenezer Howard.

Exemplo destacado dessa visão é a implantação, nos anos 1930, da Cidade Satélite 
Balneária de Interlagos, situada entre as duas represas em terras adquiridas pela 
Auto-Estradas S/A, do engenheiro britânico Louis Sanson. O projeto do novo bairro foi 
elaborado por Alfred Agache, urbanista francês que se destacou na história do urbanismo 
brasileiro do século XX e foi influenciado pelo conceito da cidade-jardim. Essa ocupação 
planejada da região dos lagos de São Paulo, de certo modo, atendia à “visão utópica de 
um meio ambiente onde o homem pode viver em paz, irmanado com outros homens e 
em harmonia com a natureza” (FISHMAN, 2012, p. 29).

As residências de Interlagos eram dispostas em lotes unifamiliares de confortáveis 
dimensões, com vias arborizadas, praia artificial em Guarapiranga, área para comércio, 
igreja e autódromo, com acesso por uma estrada construída pelo empreendimento a 
partir da Vila Mariana (atual Parque do Ibirapuera). Trata-se, portanto, de um locus onde, 
tipicamente, a “classe alta se utiliza de construtores do espaço para reproduzir suas 
ideologias e predomínio sobre a cidade” (GALHARDO, 2010, p. 48).

Ao passo que a crescente industrialização paulistana exigia sucessivas ampliações 
dos sistemas de energia elétrica, o abastecimento público de água sofria descompasso de 
investimentos e atendia de forma precária a parcela mais urbanizada da cidade no início 
do século XX. A grande seca de 1926-1927 deixou como legado o início do aproveitamento 
das águas represadas em Guarapiranga para abastecer a população. Em 1929 inicia-se o 

3 Light, inicialmente denominada São Paulo Tramway, Light and Power Co., é a empresa canadense monopolista que empreendeu 
a geração e a distribuição de energia elétrica em maior escala para a cidade de São Paulo e seu entorno a partir de 1900.
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tratamento e a distribuição de 1.000 L/s captados na barragem Guarapiranga e condu-
zidos para a Estação de Tratamento de Água – ETA de Santo Amaro, depois rebatizada 
ETA Theodoro Ramos. Esse sistema de captação e tratamento de água foi sucessivamente 
ampliado até alcançar 16.000 L/s, hoje produzidos na ETA Alto da Boa Vista para atender 
ao abastecimento de quase cinco milhões de habitantes.

Na represa Billings, com a ETA Rio Grande, em 1958 iniciou-se o aproveitamento de 
suas águas para abastecimento à região do ABC4. Configura-se, então, o aproveitamento 
de ambas as represas para uso múltiplo, isto é, não mais exclusivamente energético, 
embora a propriedade e a operação dos reservatórios permaneçam em mãos da Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia – EMAE, estatal sucessora da Light na geração elétrica 
local.

Já na segunda metade do século XX, no ambiente da planificação centralizada e de 
longo prazo vigente nas escalas nacional e estadual durante o regime militar, a expansão 
urbana de São Paulo foi identificada como um risco potencial à preservação das fontes 
hídricas para abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo5, tanto as já 
utilizadas, como as do Reservatório Guarapiranga, quanto aquelas previstas para explo-
ração futura no “Plano de Desenvolvimento Global dos Recursos Hídricos das Bacias do 
Alto Tietê e Cubatão – Plano Hibrace6” (1968).

O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo – PMDI-GSP 
(1970), elaborado pelo Governo do Estado, foi resultado de grande esforço para estabe-
lecer as diretrizes de planejamento e de urbanismo na escala regional, com base em 
aspectos socioeconômicos e ambientais. Suas propostas apontavam para a preservação 
de mananciais então utilizados ou previstos para abastecimento de água.

Nesse grupo, a denominada Solução Integrada definiu um sistema completo de 
recolhimento, transporte e disposição final dos esgotos da região metropolitana, além 
de criar as condições para o aproveitamento futuro dos reservatórios em seu interior 
para o abastecimento. Essa proposta influiu na orientação determinada à urbanização 
em que se reservaram duas faixas de sentido Leste-Oeste, nos extremos norte e sul da 
área urbanizada para a oferta e preservação de mananciais de abastecimento de água 
(MENTONE, 2015, p. 12).

Cabe um parêntesis para destacar que o ambiente de planejamento urbano no regime 
militar é fruto de um processo, iniciado no período Vargas, de consolidação da tecnocracia 
composta por técnicos instalados nas burocracias local e regional.

O caráter tecnocrático do planejamento no Brasil, não é, portanto, fruto do período 
autoritário que se inicia em 1964, como é por vezes interpretado de forma imediatista, 
mas é introduzido nos anos 1930, implantado a partir dos anos de 1940 – e em muitas 
cidades, como no caso de São Paulo, em pleno período democrático – e se consolida nos 
anos 1960 e 1970 (FELDMAN, 2005, p. 284).

4 Setor de expressiva industrialização e concentração populacional da metrópole paulista, corresponde aos atuais municípios 
de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.

5 Composta por 39 municípios e instituída em 1973 com base na Lei Complementar Federal nº 14/1973, foi reorganizada pela 
Lei Complementar Estadual nº 1.139/2011.

6 O Plano Hibrace foi implantado a partir de 1964 mediante a construção de barragens regularizadoras para controle de cheias 
nas cabeceiras do Tietê e afluentes, a retificação e/ou canalização, limpeza e desassoreamento dos rios Tietê, Tamanduateí, 
Pinheiros, e de seus principais afluentes. Também planejou o abastecimento de água e o destino final dos esgotos da Região 
Metropolitana de São Paulo. Disponível em: http://bit.ly/32Yfh9Z. Acesso em: 20 fev. 2019.
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A Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973, instituiu a Região 
Metropolitana de São Paulo e definiu no inciso II do artigo 5º que o saneamento básico 
fazia parte do rol de serviços comuns aos municípios caracterizados como de interesse 
metropolitano, oferecendo o mote legal para a intervenção da esfera estadual sobre 
as áreas de mananciais, espaço considerado estratégico para disciplinar o uso do solo e 
proteger as bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento da metrópole.

Promulgaram-se as Leis estaduais nº 898, de 18 de dezembro de 1975, e nº 1.172, de 
17 de novembro de 1976, que delimitaram as áreas de proteção aos mananciais e estabe-
leceram parâmetros de restrição de uso e ocupação do solo dessas áreas, que perfazem 
perto de 4.200 km² (54% do território metropolitano – Figura 1).

Figura 1 – Mananciais de interesse para abastecimento da RMSP

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – Resumo Executivo Plano da Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê 2018, p. 18.

3. Apesar do comando e controle: conflitos e degradação

Nos anos 1970 inicia-se um período de agravamento de conflitos de diversas naturezas 
sobre as áreas de mananciais metropolitanos, ainda hoje carentes de governança que 
garanta as condições ambientais necessárias para a produção hídrica em quantidade e 
qualidade adequadas para a sustentabilidade do abastecimento.

Uma clara expressão de conflito de natureza econômica na gestão dos manan-
ciais remonta a 1949, com a ampliação da geração de energia na Usina Henry Borden 
e a consequente intensificação da transferência das águas cada vez mais poluídas dos 
rios Tietê e Pinheiros para a represa Billings. O efeito foi catastrófico principalmente a 
partir dos anos 1960, “[…] colaborando para a desvalorização de seu entorno e a piora 

 



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

97Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 93-108, Setembro-Outubro/2019

das condições para o uso de chácaras, lazer e recreação que existia junto às represas” 
(SANTORO; FERRARA; WHATELY, 2009, p. 39). Durante décadas a péssima qualidade das 
águas da Billings impediu a expansão de seu uso para o abastecimento.

Não poderia ser diferente a situação da Billings, visto seu papel como recipiente dos 
dejetos da RMSP lançados aos rios quase totalmente sem tratamento ou in natura, pois 
em 1967, “[…] a população urbana atual da área metropolitana é de 5.861.000. Desta 
população […] apenas 2.046.000 estão ligados ao sistema público de esgoto”7 (ROSSETTI; 
CASTRO, 1969, p. 8).

Outro conflito reside na política habitacional (ou melhor, na ausência de) em razão 
do novo impulso ao processo de industrialização com a implantação da indústria automo-
bilística e de autopeças nos anos 1950, alavanca da urbanização paulistana e das cidades 
em seu entorno. Consequentemente, demandavam-se mais braços para garantia da força 
de trabalho exigida pelo capital. Santoro, Ferrara e Whately (2009, p. 37) expõem que o 
crescimento da urbanização na RMSP não ocorreu apenas nas áreas de mananciais, pois 
as taxas de crescimento demográfico dos anos 1950-1960 não se verificaram apenas por 
conta da queda da mortalidade e do aumento da fecundidade, mas sim, em boa parte, 
em razão do intenso fluxo migratório para atender a mão-de-obra necessária como meio 
de produção da nova fase de industrialização.

Esse contingente populacional migrante ampliou sobremaneira a demanda por moradia 
para o sistema habitacional vigente. O aparato estatal acenava com a oferta de unidades 
habitacionais preponderantemente concentradas nos conjuntos (ou guetos) populares no 
extremo leste de São Paulo. Pari passu, o mercado informal oferecia aos trabalhadores 
amplas oportunidades de moradia nas periferias mediante autoconstrução em favelas e 
loteamentos precários ou irregulares, alternativa de atendimento habitacional de certa 
forma tolerada pelo aparelho estatal ou, até mesmo, incentivada por agentes políticos 
com o fito de estabelecer vínculos eleitorais.

Ao lado do pleno desenvolvimento industrial das forças modernas do capitalismo 
mundial, observa-se nas metrópoles brasileiras a crescente participação informal de 
camadas marginais ou periféricas ao sistema central (MONTE-MÓR, 2010, p. 57).

Dado que a promoção da habitação popular é, nesse contexto, estratégica para a 
preservação e reprodução da força de trabalho, condição primordial para a mais-valia, 
a “vista grossa” dos municípios para a não aplicação de normas urbanísticas – condição 
intrínseca à moradia autoconstruída – possibilitou a oferta de abrigo em locais periféricos 
à massa de trabalhadores que acorre à metrópole.

Um terceiro conflito reside no vetor de expansão urbana criado pela disponibili dade 
de emprego e de acesso. Ainda antes das leis de mananciais, o estímulo à instalação 
de indústrias no bairro de Santo Amaro, a primeira linha de metrô – a Norte-Sul – e a 
expansão dos sistemas viários Norte-Sul e Marginal Pinheiros configuravam uma dinâmica 
favorável à expansão horizontal da urbanização na direção Sul, isto é, rumo aos manan-
ciais Billings e Guarapiranga.

Os conflitos no uso das águas, na industrialização que demanda mais moradias e 
na implantação de áreas industriais e de acessos são representativos da ausência de 

7 Citação dos autores ao “Relatório sobre Disposição de Esgotos, São Paulo, Brasil”, elaborado pela consultoria Hazen and 
Sawyer sob contrato do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, entre 1965 e 1967.
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integração do planejamento urbano e das políticas públicas articulada com a edição de 
leis para proteger os mananciais. Ao contrário do pretendido pelo novo regramento do uso 
do solo, nos anos 1970/1980 verificou-se acelerada expansão da ocupação desse espaço, 
que pode ser exemplificada pela sequência de registros fotográficos da área denominada 
Cantinho do Céu, às margens do Reservatório Billings8 (Figura 2).

Figura 2 – Expansão urbana do assentamento Cantinho do Céu

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria da Habitação/Programa Mananciais.

Nesse mesmo período, o éden urbano da garden city Interlagos já estava literal-
mente cercado por assentamentos precários, certamente não por um desejo de seus 
habitantes em romper com as barreiras de segregação social desenhadas no seu plano 
urbanístico. Não por acaso, hoje Interlagos tornou-se praticamente um condomínio 
fechado, socialmente homogêneo e isolado do ambiente ao seu redor, conforme mostra 
Galhardo (2010).

Consubstancia-se a contestação de Mollenkopf (2001) aos argumentos que defen-
dem a expansão urbana e a segregação como um simples resultado de decisões adotadas 
no ambiente de livre mercado. Ao contrário, esse é o resultado de erros, basicamente 
derivados da inação (ou da incapacidade de ação) governamental em prover moradias de 
custo moderado, transporte público e integração social nos centros urbanos.

As leis de mananciais dos anos 1970 foram uma resposta do Estado à expansão desen-
freada da urbanização na direção Sul, atribuindo a ele, o Estado, os instrumentos legais 
de controle, restrição e permissão de usos e atividades – inclusive as econômicas – para 
a proteção dos mananciais no papel de regulador e fiscalizador. Pode ser entendida como 
parte do esforço de centralização da política urbana afinado com o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1975-1979), onde

8 Cantinho do Céu, em 2010, contava cerca de dez mil habitantes em 150 hectares.
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[…] Não mais se pretende um sistema de ‘baixo para cima’ (município), 
mas as definições de investimentos e planejamento serão tomadas 
autoritariamente, de cima para baixo, como de resto todo o sistema 
econômico e político montado no país. (MONTE-MÓR, 2010, p. 60)

O planejamento proposto para os mananciais nos anos 1970 é diretamente derivado 
de proposta de ordenamento do PMDI-GSP, sob o regime do recém-instituído aparato 
metropolitano e da planificação federal que concebia a questão urbana como questão do 
desenvolvimento econômico e social do país. Nesse período também surgiram os ordena-
mentos federal e estadual para o planejamento e a gestão regional das políticas urbanas 
de transportes e saneamento (Planasa), embora sem integração entre si.

Entretanto, ao passo do rigoroso disciplinamento legal imposto para as áreas de 
mananciais, o aparato burocrático e o comando político não controlavam, isto é, não 
demonstravam capacidade para controlar os processos econômicos e sociais presentes 
na metrópole paulista no sentido de evitar a escalada da degradação ambiental de seus 
mananciais nas décadas subsequentes. Configura-se a legislação de mananciais como 
subproduto de um plano diretor, absolutamente inserida na crença de comando e controle 
da época e que não responde às questões sociais. De forma indireta, os gestores públicos 
trataram a questão à maneira afirmada por Villaça (1999, p. 226): “Os problemas sociais 
que se manifestam nas cidades se agravam cada vez mais. Não podendo dar resposta a 
eles, a classe dominante responde com… plano diretor”.

Concebida pelo aparato tecnoburocrático estadual, essa legislação, com viés de um 
arremedo de plano diretor, impôs aos gestores municipais e aos proprietários de terras um 
conjunto de dispositivos legais de comando e controle sobre o uso e a ocupação do solo 
de extensa área que abrange – parcial ou integralmente – o território de 26 municípios, 
desprezando qualquer forma de arranjo institucional de diálogo, mediação de conflitos 
ou estabelecimento de políticas compensatórias.

Um propósito da legislação de mananciais foi impor a supremacia do Estado sobre 
as políticas urbanas de uso do solo dos Municípios: não há qualquer menção à palavra 
“município” nos textos das Leis Estaduais 898/75 e 1.172/76. O Estado de São Paulo assume 
para si autorizações comezinhas (p.ex., alvarás para o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais), tal como rege o parágrafo único do artigo 2º da Lei Estadual 898/75:

Nas áreas de proteção, os projetos e a execução de arruamentos, 
loteamentos, edificações e obras, bem assim a prática de atividades 
agropecuárias, comerciais, industriais e recreativas dependerão 
de aprovação prévia da Secretaria dos Negócios Metropolitanos e 
manifestação favorável da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, 
mediante parecer da Companhia Estadual de Tecnologia de 
Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente.

A política de mananciais, sob esse aspecto, aproxima-se de características dos regimes 
de planejamento keynesianos-fordistas por depositar a sua execução nas mãos da burocra-
cia estável, aplicadora de manuais rígidos e complexos. A Lei Estadual 1.172/76 é digno 
exemplar da concepção de aplicação do conhecimento restrito à burocracia ambiental.

Deu-se aqui um dos mais eloquentes exemplos da ação do tecnoburocratismo 
desenvolvimentista, em que a questão social é tratada de forma tecnocrática sob o 
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dogma da racionalização da ação pública sobre a cidade mediante a aplicação de um 
plano e um processo de planejamento, isto é, a técnica prevalece e despolitiza as 
questões urbanas.

Esse padrão ganha hegemonia num momento em que as contradições urbanas já 
apareciam em toda a sua clareza, configurando um conflito de interesses em torno da 
apropriação de benefícios da urbanização e da ação do Estado (RIBEIRO; CARDOSO, 
1996, p. 86).

Uma das consequências mais contraditórias das leis de mananciais dos anos 1970 
está na produção do espaço. Ao impor restrição às novas ocupações e permitir apenas 
ocupações de baixa densidade, veio abaixo o valor de troca das propriedades estocadas 
para realização de empreendimentos imobiliários ao passo que acontecia significativa 
transformação urbana às suas portas, comprometendo irremediavelmente a dinâmica 
do espaço dos mananciais. Tornou-se comum o abandono de terras para a eliminação 
de despesas, ou a associação espúria de proprietários com promotores de loteamentos 
clandestinos para a obtenção de renda superior àquela que seria auferida com a venda 
regular acompanhada das restrições ambientais.

Ainda é importante colocar que as leis de proteção aos mananciais afetaram a 
dinâmica imobiliária interna aos mananciais e a decisão dos atores sociais por urbanizar. 
Nos anos 1970, as áreas de mananciais, com fazendas e chácaras, pareciam atraentes para 
um mercado de habitação para baixa renda muito rentável: loteamentos irregulares, sem 
infraestrutura, cujos moradores poderiam se organizar para demandá-la junto ao poder 
público (SANTORO; FERRARA; WHATELY, 2009, p. 42).

Aqueles proprietários cuja relação com seu imóvel se dava majoritariamente pelo 
valor de uso foram inseridos compulsoriamente no tecido urbano disforme da ocupação 
desordenada. As chácaras, os sítios agrícolas, os recantos de contato com a natureza e 
de refúgio da vida urbana tornam-se exceção na paisagem dos mananciais da porção Sul, 
praticamente “abraçados” pela urbanização consolidada de baixa renda.

Deu-se o processo, presente na obra de Lefebvre (1967), de radical transformação 
nas relações cidade-campo como parte do processo de industrialização, sem espaço para 
o direito à cidade e com o desaparecimento quase total do agrário.

A disputa entre proteção de mananciais versus moradia para baixa renda dominou 
o cenário da urbanização sobre o território das sub-bacias hidrográficas Guarapiranga e 
Billings. Os distritos de Jardim Ângela, Grajaú, Parelheiros, Cidade Dutra e Pedreira em 
São Paulo, e os bairros de Alvarenga e Batistini em São Bernardo do Campo e de Eldorado 
em Diadema tiveram explosivo crescimento demográfico no último quartil do século XX. 
Esse contingente populacional procurou abrigo ali por falta de opções para moradia. 
Ao longo de sua existência, o Sistema Financeiro da Habitação destinou apenas 15% do 
orçamento para a faixa de renda abaixo de cinco SM.

Na década de 1980, quando o investimento em habitação social foi quase nulo, a 
taxa de crescimento da população moradora de favelas triplicou em relação à da popula-
ção urbana no seu conjunto. Nos anos 1990, a taxa duplicou (MARICATO, 2014, p. 184).

As administrações municipais e a estadual, ao tratar da máquina de crescimento 
urbano, são contraditórias com o discurso apregoado de preservação para as áreas ao 
redor das represas. Já naquela época, Batley (1983) identificava a contradição entre as 
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leis de mananciais ante a expansão das linhas do Metrô. Ou seja, planejamento e ação 
nem sempre estão convergentes em sentido e viés ideológico.

É difícil compreender a função normativa do Estado, sem fazer referência aos proce-
dimentos da ação administrativa, seus efeitos ideológicos e a relação que eles estabelecem 
entre indivíduos ou grupos e o Estado (BATLEY, 1983, p. 9).

A produção capitalista do espaço da RMSP, mais especificamente na sua porção Sul, 
gerou intensas disparidades inter-regionais. As estratégias de empresariamento em São 
Paulo e na sub-região do ABC, voltadas à criação de vantagens competitivas da cidade para 
a produção de bens e serviços e de reprodução do capital da classe dominante, provo-
caram a gentrificação e o deslocamento da população de baixa renda para as periferias, 
preferencialmente longe das vistas do poder aquisitivo maior.

À época da edição das leis dos anos 1970, sem considerar o seu conflito ante o 
quadro socioeconômico, evidenciava-se que a previsão legal para o exercício do controle 
da administração estadual sobre as atividades, obras e edificações presentes no extenso 
território dos mananciais exigiria monitoramento e fiscalização intensivos com a corres-
pondente mobilização de expressivos recursos materiais e humanos para atuação perma-
nente e presente na região. O aparato insuficiente e ineficiente resultou em controle e 
fiscalização pífios que sequer mitigaram a degradação ambiental que se avolumou nas 
sub-bacias Billings e Guarapiranga. Ao contrário, acentuou-se a curva de deterioração 
na qualidade das suas águas.

O fracasso da regulação do Estado sobre a expansão urbana por meio das leis inaugu-
rais de mananciais pode ser demonstrado com a assombrosa explosão populacional da 
Guarapiranga, que contava 332.064 habitantes em 1980, saltou para 548.370 em 1991 e 
754.443 em 20009. A sub-bacia Billings foi de 534.421 habitantes em 1991 para 863.004 
em 200010.

O coroamento do insucesso da política de controle do uso do solo voltada à garantia 
e proteção das fontes hídricas para abastecimento foi o gravíssimo evento de proliferação 
de cianobactérias no reservatório Guarapiranga em 1990/91, que, devido à liberação de 
compostos orgânicos desses organismos, causou gosto e odor bastante desagradáveis à 
água distribuída para mais de três milhões de pessoas.

Evidenciava-se a absoluta inoperância da legislação e das políticas incidentes sobre 
as áreas de mananciais da Grande São Paulo, que, contrariando seu objetivo maior, 
seguramente favoreceram a ocupação predatória da região sul da metrópole.

4. Uma lei não funciona? Ora, crie-se outra!

Os anos 1990 iniciaram-se com péssimas perspectivas para o abastecimento de água 
metropolitano. Guarapiranga, o segundo maior sistema produtor, sofre grave crise de 
qualidade na água tratada distribuída à população, que, embora atendidos os padrões 
de potabilidade, apresentava gosto e odor desagradáveis. Não havia estudos suficientes, 

9 Disponível em: http://bit.ly/2NqrWfh. Acesso em: 20 fev. 2019. p. 39.
10 Disponível em: http://bit.ly/31ZKGaC. Acesso em: 20 fev. 2019. p. 61.
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tampouco instalações adequadas, para o enfrentamento eficaz no controle das algas azuis 
na represa ou na redução dos efeitos sobre a água potável.

A causa do desequilíbrio ecológico e da proliferação das algas estava na eutrofização 
do reservatório Guarapiranga, isto é, o corpo d’água não conseguia absorver e depurar 
naturalmente a carga poluidora dos esgotos in natura despejados em seus afluentes por 
quase toda a população residente em sua bacia. Anunciava-se para breve a “morte” da 
Guarapiranga.

Nesse período, a ação mais decisiva para conter o processo de degradação de 
mananciais foi, certamente, a concepção e a execução, entre 1994 e 2000, do “Programa 
de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga – Programa Guarapiranga”. Com 
orçamento inicial de US$ 265,5 milhões, dos quais US$ 130,9 milhões financiados pelo 
Banco Mundial, foi um programa inédito (i) na abrangência de seus planos e ações, por 
exemplo, a urbanização de favelas, e, (ii) na participação colaborativa, financeira e 
executiva dos níveis de governo estadual e municipal.

Para acompanhar a execução do Programa, formou-se um Conselho Consultivo, com 
representação de organismos estaduais e municipais e dos segmentos da sociedade civil 
diretamente conectados com a região (movimentos de moradia, ambientalistas, clubes, 
empresariado). Os estudos desenvolvidos no Programa e as discussões em seu Conselho 
Consultivo influenciaram diretamente o novo arcabouço legal e de governança das áreas 
de mananciais, expresso na Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, que tem 
por objetivo não só a proteção, como também a recuperação da qualidade ambiental dos 
mananciais para abastecimento público.

A Lei Estadual 9.866/1997 cria as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
(APRM) e estabelece que o planejamento e a gestão das áreas de mananciais de interesse 
regional se deem por meio do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
– SIGRH, com fortes laços de articulação com os Sistemas Ambiental e de Desenvolvimento 
Metropolitano. Instituído com a Lei Estadual nº 7.663/1991, o SIGRH adotou as bacias 
hidrográficas como Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos para a gestão 
descentralizada, participativa e integrada dos recursos hídricos por meio do Comitê de 
Bacia, órgão colegiado com representação tripartite dos segmentos Estado, Municípios 
e Sociedade Civil. Em cada APRM atribuem-se ao Comitê de Bacia as funções de gestão 
e ao órgão técnico – a Agência de Bacia subordinada ao Comitê – as de planejamento, 
controle e avaliação. Compete às administrações estadual e municipal licenciar, fiscalizar, 
monitorar e implementar programas e ações em geral.

Para cada sub-bacia de manancial deve ser estabelecida uma APRM específica. O 
Quadro 1 mostra as leis específicas promulgadas, com os respectivos municípios cujos 
territórios são total ou parcialmente abrangidos11:

11 As Leis Estaduais nº 898/1975 e nº 1.172/1976 permanecem vigentes para os mananciais: (i) Guaió, Cabuçu, Tanque Grande 
e Capivari-Monos, na Bacia do Alto Tietê; (ii) Jaguari, na Bacia do Paraíba do Sul; e, (iii) Alto Juquiá, na Bacia do Ribeira de 
Iguape.
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Quadro 1 – Leis específicas de APRM

Lei Estadual nº Data 
promulgação APRM Municípios

12.233 16/01/2006 Guarapiranga
Cotia, Embu-Guaçu, Embu das Artes, 
Itapecerica da Serra, Juquitiba, São 
Lourenço da Serra e São Paulo.

13.579 13/07/2009 Reservatório Billings
Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra, Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Paulo.

15.790 16/04/2015 Alto Juquery Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, 
Nazaré Paulista e São Paulo.

15.913 03/10/2015 Alto Tietê Cabeceiras Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Paraibuna, 
Ribeirão Pires, Salesópolis e Suzano.

16.568 10/11/2017 Alto Cotia Cotia.

Fonte: Os autores.

Nas leis específicas são definidos os instrumentos com respectivos parâmetros e 
diretrizes de aplicação para preservação e recuperação: (i) áreas de intervenção com 
mapeamento de subáreas e respectivos parâmetros urbanísticos; (ii) monitoramento; 
(iii) licenciamento, com regras para regularização e compensação; (iv) fiscalização; 
(v) informação; e, (vi) recursos financeiros.

O instrumento de planejamento é o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 
– PDPA, que deve ser elaborado e revisado quadrienalmente para cada APRM, conten-
do12: (i) diretrizes para o estabelecimento de políticas setoriais relativas a habitação, 
transporte, manejo de recursos naturais, saneamento ambiental e infraestrutura que 
interfiram na qualidade dos mananciais; (ii) diretrizes para o estabelecimento de 
programas de indução à implantação de usos e atividades compatíveis com a prote-
ção e recuperação ambiental da APRM; (iii) metas de curto, médio e longo prazos, 
para a obtenção de padrões de qualidade ambiental; (iv) proposta de atualização das 
diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional; (v) proposta de 
reenquadramento das Áreas de Recuperação Ambiental; (vi) programas, projetos e 
ações de recuperação, proteção e conservação da qualidade ambiental; (vii) Programa 
Integrado de Monitoramento da Qualidade Ambiental; (viii) Programa Integrado de 
Educação Ambiental; (ix) Programa Integrado de Controle e Fiscalização; (x) Programa 
de Investimento Anual e Plurianual.

Para almejar algum sucesso, o processo de elaboração e implementação do PDPA deve 
garantir participação e comprometimento dos atores políticos e sociais da APRM. A prática 
mostra que tal condição não é atendida, pois até hoje nenhum PDPA de qualquer APRM 
foi debatido e aprovado no Comitê da Bacia do Alto Tietê ou em qualquer outra instância 
metropolitana, sub-regional ou local, favorecendo a produção de sucessivos planos com 
diagnósticos exaustivos e conteúdos herméticos aos leigos ou às administrações públicas.

Há uma ampla gama de tipologias de ações que podem ser empreendidas para a 
recuperação e a proteção ambiental das APRM. Numa vertente estão ações voltadas 

12 Conforme Art. 31 da Lei Estadual nº 9.866/1997.
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para o provimento de condições para a cidadania digna da população residente em áreas 
urbanizadas, consolidadas ou em processo de consolidação, que compreendem habitação; 
equipamentos sociais, de lazer e de cultura; sistemas viário e de mobilidade; geração de 
renda; e, serviços públicos de saneamento e energia.

Noutra vertente, estão as ações identificadas diretamente com a proteção ambien-
tal, tais como proteção de vegetação em estágios médio e avançado de regeneração; 
parques e unidades de conservação; ecoturismo; fortalecimento comunitário; educação 
ambiental; regeneração de fontes hídricas e de proteção permanente; e, produção 
agrícola sustentável.

Cabe observar que a simples conversão dos espaços territoriais associados à baixa 
densidade demográfica ou aos parâmetros urbanísticos de grandes dimensões em unidades 
de conservação demandaria desapropriações onerosas de extensas áreas, sem a garantia 
de fiscalização presente e eficaz pelo poder público.

5. E o planejamento das áreas de mananciais?

Seria possível, então, alcançar um padrão de planejamento – e, intrinsecamente, de 
governança – para as áreas de mananciais de São Paulo capaz de aliar o direito à cidade 
e a preservação da função hídrica nesse espaço territorial?

Primeiro, é preciso compreender a inscrição desse espaço no contexto nacional e 
regional. A Constituição de 1988 consolidou o federalismo incluindo os municípios como 
entes federados e estabelecendo a divisão de competências entre eles. Contudo, o federa-
lismo brasileiro não favorece a cooperação entre entes. De modo geral, a cooperação 
intergovernamental depende fortemente da capacidade do governo federal em estimular 
ou impor regras e programas que impliquem em alguma forma de coordenação (COSTA, 
2004, p. 218).

A proteção aos mananciais da RMSP transita por sistemas de políticas públicas de 
competência comum, como o ambiental13, disciplinado pela Lei Complementar Federal 
nº 140, ou de competência exclusiva do Estado, como o de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê. O interesse regional pela preservação das fontes de abasteci-
mento de água, portanto, se encaixa dentro da competência de poder residual conferido ao 
ente estadual, pois não é um assunto reservado exclusivamente à União ou aos municípios.

A Constituição de 1988 ofereceu condições para um novo ordenamento metropolitano 
que, aplicado à RMSP, não se configurou até o momento como um espaço colaborativo para 
construção de pactos e mediação de conflitos sobre temas de interesse regional dos entes 
estadual e municipal. O Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 
2015) estabelece as diretrizes para o planejamento, a gestão e a execução das funções 
públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e a obrigatoriedade do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, o qual deve estabelecer forte vinculação com 
os instrumentos municipais de Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Em segundo, o artigo 16 da Lei Estadual nº 9.866/1997 determina que para cada 
APRM “[…] serão estabelecidas diretrizes e normas ambientais urbanísticas […], com 
o fim de garantir padrões de qualidade e quantidade de água bruta […]”, condição 

13 Art.23, inciso VI da Constituição Federal.
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e finalidade que vinculam atribuições tipicamente municipais de diretrizes e normas 
urbanísticas com as atribuições comuns ambientais para atender à política pública de 
competência estadual.

Portanto, há condições que favorecem a entrada em cena de todos os atores sociais 
presentes no espaço de mananciais, capazes de exercer “[…] o direito à cidade como uma 
queixa e uma exigência” (HARVEY, 2014, p. 11). Sob essa perspectiva, os movimentos sociais 
urbanos devem ser reconhecidos e representados no processo de construção do planeja-
mento no ambiente de governança da política de mananciais, uma condição inexistente 
na prática. Para mobilizar os movimentos sociais, o setor privado, as associações e outros 
atores sociais na direção de um processo de planejamento estratégico participativo de 
escala metropolitana em conjunto com os entes regional e local, é primordial explicitar os 
conflitos e estabelecer compromissos para atender ao urbano metropolitano sintonizado 
com a dinâmica desse espaço territorial dos mananciais, historicamente desorganizado 
e ambientalmente comprometido.

Terceiro ponto se apresenta na avaliação do papel do Comitê de Bacia, que poten-
cialmente seria a arena de diálogo e construção de pactos com os movimentos sociais 
reconhecidos e compreendidos nas áreas de mananciais, pois: (i) é órgão colegiado de 
governança da bacia hidrográfica que abrange a quase totalidade da RMSP; (ii) é tripartite 
com numerosa representação da sociedade civil; e, (iii) possui atribuições características 
de uma instância colaborativa para a gestão em torno do interesse comum das APRM.

Todavia, há grande rigidez em sua composição e nos instrumentos de participação 
dispostos em sua estrutura que dificultam o acesso dos atores sociais. Como órgão insti-
tuído no sistema de recursos hídricos, a parcela da sociedade civil com representação 
majoritária e com direito a voto é a dos usuários de recursos hídricos detentores de 
outorgas para fins de exploração econômica, condição inatingível para os principais atores 
e movimentos interessados nas disputas entre os recursos ambientais e o uso do solo nas 
áreas de mananciais.

Um quarto aspecto está na visão de que a mitigação da degradação causada pela 
ocupação urbana14 exige investimentos que podem alcançar cerca de uma dezena de 
bilhões de reais. O planejamento e a implantação de uma ação desse vulto certamente 
demandam articulação e mobilização contínuas e de longo prazo das três esferas de 
governo e um conjunto de fontes de recursos, sob uma governança pactuada entre os 
atores políticos e sociais desse processo.

Um empreendimento dessa magnitude na RMSP teria um caráter revolucionário 
para os entes estadual e municipal. A história recente mostra que, à exceção de gestões 
pontuais em alguns municípios, o planejamento urbano é pautado por grandes obras, 
consoante as exigências da classe dominante.

As grandes obras urbanas saem do consumo conspícuo para privilegiar a constituição e 
condições gerais de produção e reprodução do capital (a cidade como força de produção). 
Assim, por exemplo, as obras de infraestrutura são priorizadas enquanto as de habitação 
são relegadas ao esquecimento (VILLAÇA, 1999, p. 200).

14 Para uma demanda estimada em 100 mil moradias para implantação de obras e serviços de infraestrutura urbana (vias de 
acesso, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário com tratamento, reassentamento de áreas de risco etc.) 
e regularização fundiária, ao custo médio de R$ 70 mil/moradia (estimativa dos autores).
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Apesar dos instrumentos de planejamento definidos nas leis específicas (PDPA) e nos 
Estatutos da Metrópole (PDUI) e da Cidade (planos diretores), quando se trata de planejar 
os espaços urbano e não-urbano na RMSP e em suas áreas de mananciais, prevalece a 
constatação de Monte-Mór (2008, p. 62) para o contexto nacional:

O planejamento urbano ficou reduzido a um exercício técnico 
comprometido com os interesses do desenvolvimento nacional ou 
se constituiu numa luta ideológica dentro do aparato estatal, com 
o objetivo de influenciar as grandes diretrizes político-econômicas 
nacionais.

Os planos para mananciais, então, assumem alguma evidência ao eclodirem crises, 
como a de gosto e odor nos anos 1990 ou a de escassez hídrica em 2014/2015. Contudo, 
a resposta política dos governantes, via de regra, privilegia soluções pontuais, de curto 
ou médio prazo e que mobilizem grande soma de recursos.

Por fim, o aparato tecnoburocrático persiste no equívoco do apego à letra da lei e ao 
planejamento circunscrito à sua própria ‘bolha’, a reforçar o distanciamento da política 
de preservação, recuperação ou mitigação de danos para as áreas de mananciais da RMSP 
perante os movimentos sociais, da classe dominante e da classe política. Os organismos 
e os técnicos de planejamento dedicados aos mananciais, encastelados nos sistemas das 
políticas de meio ambiente e de recursos hídricos, polarizam com as demais políticas 
urbanas e as administrações locais, não logrando um diálogo colaborativo para construção 
de saídas ante a inexorável degradação das sub-bacias de mananciais.

6. Conclusão

Se os territórios onde estão situadas as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais 
são espaços de conflitos do urbano com o ambiental, do poder local com o poder regional, 
dos agentes públicos e privados, entre outros, quais seriam os mecanismos para alcançar 
um planejamento direcionado a objetivos compartilhados?

Como pano de fundo para o debate em torno do modelo de planejamento urbano a 
ser aplicado, deve-se considerar a histórica incapacidade dos governos locais e regionais 
em atender aos novos desafios acompanhados de processos acelerados de transformações 
do meio urbano.

A dimensão escalar da questão dos mananciais da RMSP delimita o espaço de disputa 
social e política para a busca de resolução desse impasse entre a aplicação de uma legis-
lação com viés de planejamento e a realidade sub-regional, superando a crença histórica 
na desvinculação do planejamento territorial ante o contexto socioeconômico e político.

Os municípios, de modo geral, não utilizam os instrumentos disponíveis no Estatuto 
da Cidade para alavancar o controle sobre o mercado imobiliário. Por outro lado, a escala 
natural da bacia hidrográfica e das sub-bacias de mananciais é regional, escala normativa onde 
devem acontecer o alinhamento e a integração da política de mananciais com o sistema de 
recursos hídricos e as políticas urbanas que potencialmente impactam a qualidade das águas.

O planejamento, nesse modelo, adquire um protagonismo para solucionar problemas 
sociais, econômicos ou ambientais, associados ou não, cuja dinâmica não está necessaria-
mente dirigida pelo Estado, mas sim, pactuada em arranjos institucionais flexíveis concebidos 
para dispor de instrumentos de intervenção sobre a realidade da escala regional.
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A governança das APRM demanda avaliação de modelos de gestão que privilegiem, 
em um ambiente de práticas colaborativas, a integração das políticas públicas urbanas 
escalares de recursos hídricos, saneamento, meio ambiente, desenvolvimento metropo-
litano, mobilidade, uso do solo urbano e habitação.

As teorias e soluções de governança e de planejamento apontam na direção do 
estabelecimento da integração entre as políticas públicas e o fortalecimento de redes 
formadas por atores presentes nesse espaço dos mananciais, que promovam a garantia 
das APRM como fonte hídrica para o abastecimento de água da cidade e de usufruto desse 
território como fonte do direito à cidade.

Nota: o artigo é resultado de atividades do projeto temático, em andamento, “Governança 
ambiental da Macrometrópole Paulista, face às variabilidades climáticas”, financiado 
pela FAPESP, processo nº 15/03804-9, e vinculado ao Programa FAPESP de Pesquisa sobre 
Mudanças Climáticas Globais.
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Os caminhos das regiões metropolitanas: avanços 
e desafios

Marcela de Oliveira Santos1

Advogada

1. Introdução

Este artigo propõe uma reflexão a respeito das regiões metropolitanas enquanto 
instituto jurídico, abordando sua trajetória desde a Constituição de 1988 até o momento 
atual, de vigência do Estatuto da Metrópole (Lei n. 13.089/2015), primeiro marco norma-
tivo das unidades regionais pós-Constituição de 1988.

No ano de 2010, quase 60% (sessenta por cento) da população brasileira residia 
em municípios que formavam arranjos populacionais. Segundo o IBGE, estes arranjos 
consistem num “agrupamento de dois ou mais municípios, onde há uma forte integração 
populacional devido aos movimentos pendulares para trabalho ou estudo, ou devido à 
contiguidade entre as manchas urbanizadas principais”2. As “regiões metropolitanas” são 
um tipo complexo de arranjo populacional que representam um fenômeno indepen dente 
do Direito, mas os desafios de gestão desses territórios ensejam soluções de caráter 
jurídico-institucional, para atrair a atenção dos juristas.

Especialmente no Brasil, que atualmente conta com 80 (oitenta) regiões metropoli-
tanas instituídas por lei3, a compreensão dos impasses e a busca por saídas para organi-
zação das funções públicas de interesse comum perpassa pela compreensão dos percalços 
enfrentados nessas últimas décadas.

Conforme será demonstrado, a regulação tardia desses territórios em nível federal 
pode ser explicada pelo contexto de construção da Constituição Federal, que, num 
movimento municipalista, privilegiou a autonomia dos municípios e tratou de forma 
breve e desarticulada as regiões metropolitanas. A ausência de normas gerais para a 
gestão metropolitana resulta na fragmentação institucional e na pulverização de regiões 
metropolitanas sem a existência de metropolização, fragilizando a qualidade de vida dos 
cidadãos que habitam esses espaços (COSTA; TSUKUMO, p. 15-16).

O Estatuto da Metrópole, editado em 2015, representa o ápice da evolução das regiões 
metropolitanas, identificando-o como instituto jurídico e dando caráter de compulsorie-
dade para a gestão das unidades regionais. Recentes alterações no Estatuto, no entanto, 
parecem enfraquecer o caminho de construção de uma verdadeira política metropolitana 
integrada com funções públicas intersetoriais.

1 Advogada atuante em Direito Público. Mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. E-mail: mosconsultora@
gmail.com

2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Arranjos populacionais e concentrações urbanas. 2 ed. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2016.

3 Disponível em: https://bit.ly/31XO3ir. Acesso em: 20 jun. 2018.
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2. O “vazio institucional” das regiões metropolitanas na Constituição Federal

A promulgação da Constituição de 1988, após longo período de planejamento e gestão 
dos territórios baseado numa lógica tecnocrática e intervencionista (BALBIM et al., 2012), 
abriu caminho para novos paradigmas, notadamente para o planejamento e gestão do 
espaço urbano. Rompendo-se com o regime anterior, o município foi alçado à categoria 
de ente federado, com a atribuição de competências complexas para atendimento da sua 
população4 e com a missão de desenvolver a política urbana, como resultado do movimento 
municipalista que marcou a Assembleia Constituinte (MELO, 1993).

As normas sobre a política urbana, com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes”, foram inseridas 
no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, nos arts. 182 a 184, e dirigidas apenas 
ao município, desconsiderando-se a escala metropolitana.

Assim, se por um lado a Constituição foi revolucionária no que se refere aos municí-
pios, não se pode dizer o mesmo do tratamento dado às regiões metropolitanas, que 
receberam única menção no art. 25, §3º, no capítulo que regula os estados federados. 
Neste dispositivo, apenas se autorizou os estados a instituírem, por meio de lei comple-
mentar, “regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum”. Assim, por muitos anos, verificou-se 
uma separação jurídico-institucional entre a política urbana e a política metropolitana, 
decorrente da própria sistemática constitucional.

O fato é que a singeleza do tratamento dado às regiões metropolitanas não impediu 
que, após a promulgação da Constituição, os estados criassem diversas RMs, nem evitou 
o crescimento daquelas que haviam sido instituídas na década de 19705.

A desvinculação entre o art. 25, §3º e a política urbana prevista no art. 182, con tu-
do, teve duas consequências drásticas: no aspecto jurídico-institucional, os diplomas 
normativos das décadas seguintes que regularam políticas públicas urbanas focaram no 
território limitado à área de um único município, sem considerar as conurbações. Outro 
efeito dessa desarticulação, de natureza prática, consistiu na instituição de novas regiões 
e no crescimento daquelas já existentes, sem planejamento efetivo.

O principal diploma normativo em nível federal dirigido à organização, gestão e 
planejamento do território urbano, o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.527, de 10 de junho 

4 Além das competências estritamente municipais, insculpidas no art. 30 (legislar sobre assuntos de interesse local, organizar e 
prestar os serviços públicos de interesse local, manter programas de educação infantil e ensino fundamental, prestar serviços 
de atendimento à saúde – ambos em cooperação com a União e os estados –, promover o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, por meio da política urbana, promover 
a proteção do patrimônio histórico-cultural local, além das competências para auto-organização financeira e legislativa), 
foram estabelecidas competências comuns (art. 23) e concorrentes (art. 24). As primeiras, estabelecidas no art. 23, são 
competências materiais, voltadas à execução de atividades necessárias à realização do Estado Democrático de Direito e dos 
objetivos fundamentais da República. Já as competências concorrentes são legislativas e são exercidas autonomamente por 
cada ente, de forma coordenada. Segundo Gilberto Bercovici (2004, p. 59-60), a interação entre os entes para o exercício 
das competências comuns caracteriza-se como cooperação, enquanto, no caso das competências concorrentes, opera-se o 
que se chama de coordenação.

5 Por meio da Lei Complementar n. 14, de 8 de junho de 1973, a União criou a as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Na época, a competência para instituição de tais 
unidades regionais era da União, segundo o art. 157 da Constituição Federal de 1967. Desde 1980 a 2015, foram instituídas 
mais de sessenta regiões metropolitanas. (IBGE, 2016).
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de 2002), não se dirigiu às RMs6. O tema chegou a constar do projeto de lei, mas ao 
longo da tramitação, entendeu-se que o assunto era matéria de competência estadual, 
e não federal, sendo que regular o tema naquele projeto constituiria vício de iniciativa 
(MOREIRA, 2010, p. 38).

Constata-se, então, que do tratamento dado pela Constituição às RMs resultou um 
“vazio institucional” acerca do desenvolvimento metropolitano e a consequente instituição 
e o crescimento das RMs, na maior parte sem respaldo do devido planejamento e gestão 
do território para a promoção de políticas públicas7.

3. A retomada da questão metropolitana

Mais de duas décadas após a promulgação da Constituição e mais de dez anos após 
a edição do Estatuto da Cidade, o tema da gestão das RMs ocupou a pauta de impor-
tantes julgamentos do Supremo Tribunal Federal: foram prolatados, em 2013, acórdãos 
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 1.842/RJ e 2.077/BA. As ações foram 
ajuizadas por partidos políticos contra dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 
estaduais, respectivamente, do Rio de Janeiro e da Bahia, pleiteando a declaração da 
inconstitucionalidade da avocação por ambos da titularidade das funções e dos serviços 
públicos de interesse comum nas RMs de suas capitais, com a participação residual dos 
municípios nos processos decisórios8.

Ao proferir a decisão, notadamente a referente à ADI 1.842, o STF interpretou o 
dispositivo constitucional que regula as regiões metropolitanas (art. 25, § 3º) e atribuiu 
vários novos sentidos ao texto, que não estavam expressos na CF. Decidiu-se, em linhas 
gerais, que (i) é competência do estado-membro instituir RMs, aglomerações urbanas 
e microrregiões, definindo quais municípios dela devem fazer parte; (ii) a vinculação 
dos municípios é compulsória e isso não confronta com a autonomia municipal9; (iii) a 
elaboração do plano metropolitano não é de competência exclusiva do estado e não 
precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa; (iv) a lei complementar estadual que 
instituir a unidade regional pode prever um regime especial de exercício de competências 
municipais, em que os municípios passam a exercer algumas de suas competências em 
regime colegiado, juntamente com o estado, no âmbito dos órgãos de governança, sem 
que isso implique perda de autonomia; (v) a RM deve ser gerida por um colegiado, do qual 
participam todos os municípios e o estado, de forma equilibrada, não necessariamente 
paritária, evitando-se a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente; 

6 Há somente duas menções às regiões metropolitanas: no art. 41, que torna obrigatório o plano diretor para os municípios 
integrantes em tais regiões, e no art. 45, que estabelece o dever de que organismos gestores das regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas contem com a participação significativa da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.

7 Diversos estudiosos do assunto costumavam atribuir os principais problemas da gestão metropolitana à inexistência de uma 
ordem jurídico-institucional bem delineada sobre as regiões metropolitanas. Por todos, conferir: FERNANDES, Edésio. O elo 
perdido: o desafio da gestão metropolitana. Fórum de Direito Urbano e Ambiental (FDUA), ano 2, n. 12, 2003.

8 A ADI 1.842/RJ foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e distribuída ao ministro relator Maurício Corrêa em 
10 de junho de 1998. A esta ação foram apensadas a ADI 1.843/RJ, movida pelo Partido da Frente Liberal (PFL), a ADI 1.906/
DF, movida pelo Partido Popular Socialista (PPS), e a ADI 1.826/RJ, movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Todas tratam 
da questão metropolitana. A ADI 2.077/BA, por sua vez, foi proposta pelo PT e distribuída ao ministro relator Ilmar Galvão 
em 30 de setembro de 1999.

9 Na verdade, a questão da compulsoriedade já era pacífica nos precedentes do STF: cf. ADI 1.841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso 
e ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira.
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(vi) o poder concedente e o titular das funções e do serviço público de interesse comum 
na RM é o colegiado (SANTOS, 2017, p. 161-162).

Em 2015, dois anos depois das decisões do STF, foi editado o Estatuto da Metrópole 
(Lei n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015), resultado de processo legislativo de mais de 
dez anos, com o objetivo de criar regras para a governança compartilhada para as RMs, 
aglomerações urbanas e microrregiões, fixando diretrizes gerais para o planejamento, 
a gestão e a execução de políticas públicas em RMs e aglomerações urbanas instituídas 
pelos estados.

Editado para suprir a lacuna existente no ordenamento jurídico sobre a questão 
regional e metropolitana10, o Estatuto buscou estabelecer (i) as diretrizes gerais para o 
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões 
metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos estados; (ii) as normas gerais 
sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança 
interfederativa; e (iii) os critérios para o apoio da União às ações que envolvam gover-
nança interfederativa no desenvolvimento urbano.

Quanto ao seu primeiro objetivo, o Estatuto introduziu, com base no art. 24, I, da 
Constituição Federal (competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico), 
normas gerais de direito urbanístico para a escala metropolitana, superando a lacuna até 
então existente no Estatuto da Cidade.

Com base no art. 21, XX da Constituição Federal (competência exclusiva da União 
para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos), o Estatuto estabeleceu diretrizes para o ordenamento 
territorial das unidades regionais e regras relativas aos instrumentos de desenvolvimento 
urbano integrado, especialmente o plano de desenvolvimento urbano integrado (PDUI), 
principal instrumento de planejamento das regiões metropolitanas, com os quais os planos 
diretores deverão ser compatibilizados (arts. 10 a 12). Quanto ao PDUI, estabeleceu-se 
conteúdo mínimo e regras de elaboração e fiscalização e, para tornar compulsória sua 
elaboração, tipificou como improbidade administrativa o descumprimento dos prazos 
para sua elaboração (que deveria ocorrer em até três anos da edição do Estatuto) e para 
a adequação, pelos prefeitos, dos planos diretores ao PDUI (arts. 20 e 21).

As principais novidades no que se refere à gestão e governança referem-se ao estabe-
lecimento de parâmetros para a estruturação da governança interfederativa, à previsão 
de conteúdo mínimo que a lei estadual instituidora da região metropolitana deve ter e 
à conceituação de região metropolitana com base em critérios técnicos adotados pelo 
IBGE. Buscou-se estabelecer diretrizes para uma governança mais articulada, plural e 
participativa.

Pode-se afirmar que o Estatuto da Metrópole, além de permitir a identificação 
de regime jurídico próprio das regiões metropolitanas, completou em grande parte a 
lacuna que a Constituição deixara acerca dos efeitos jurídicos da criação de uma região 
metropolitana, notadamente ao prever a necessidade de criação de estrutura mínima de 
governança e ao instituir como princípio da governança interfederativa a prevalência do 
interesse comum sobre o local.

10 Conforme restou registrado na própria justificativa do projeto de PL 3.460/2004, sobre a necessidade de “uma complemen-
tação, voltada para a regulamentação do universo das unidades regionais, de características essencialmente urbanas”.
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Destaca-se o novo conceito de “gestão plena”, entendido como o conjunto de requi-
sitos e condições mínimas para que uma região metropolitana possa funcionar e atender 
às finalidades para as quais foi criada. Segundo o art. 2º, uma região metropolitana que 
possui gestão plena é aquela que possui (i) formalização e delimitação mediante lei 
complementar estadual; (ii) estrutura de governança interfederativa própria; e (iii) plano 
de desenvolvimento urbano integrado (PDUI) aprovado mediante lei estadual.

A edição do Estatuto baseou-se, ainda, na competência comum dos entes para 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico (art. 23, XX) e no art. 182, que se refere a “diretrizes gerais 
estabelecidas em lei” para a política de desenvolvimento urbano, o que indica nova 
interpretação acerca da abrangência do art. 182.

Nesse contexto, o Estatuto da Metrópole pode ser identificado como o ponto alto 
da trajetória jurídico-institucional das regiões metropolitanas pós-1988, por direcionar 
os entes federados para a efetiva organização e o planejamento do território metropoli-
tano, e por dar mais segurança jurídica para a formalização de tais unidades regionais e 
utilização de instrumentos de desenvolvimento integrado, especialmente o PDUI. Assim, 
constata-se que o vazio institucional já referido foi sendo gradualmente superado por 
meio do fortalecimento do marco normativo para tais unidades regionais.

4. As recentes mudanças no Estatuto da Metrópole: a MP 818/2018 e a Lei 
n. 13.683/2018

Menos de três anos após a edição do Estatuto da Metrópole, antes mesmo que fosse 
possível avaliar o processo de implementação das novas normas nas regiões metropolitanas 
existentes e nas recém-criadas, o Estatuto foi alterado pela Lei n. 13.683, de 19 de junho 
de 2018, como resultado da conversão da Medida Provisória 818, de 11 de janeiro de 2018.

A MP 818/2018 foi editada pelo presidente com a finalidade principal de ampliar o prazo 
para elaboração do PDUI nas regiões metropolitanas já instituídas antes da edição do Estatuto 
da Metrópole, assim como o prazo para elaboração dos planos municipais de mobilidade 
urbana, exigidos pela Lei n. 12.587, de 3 de janeiro de 2017. Afinal, como visto, o art. 21 
do Estatuto dispunha, em sua redação original, que “incorre em improbidade administra-
tiva, nos termos da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, o governador ou agente público 
que atue na estrutura de governança que deixar de garantir o cumprimento da exigência 
de elaboração do PDUI no prazo de três anos a partir da instituição da RM ou aglomeração 
urbana (alínea “a”), bem como deixar de elaborar e aprovar no prazo de três anos o PDUI 
das RMs e aglomerações instituídas antes da vigência do Estatuto (alínea “b”). Além do 
risco de improbidade aos gestores, a unidade regional que não elaborasse seu PDUI estaria 
impedida de receber o apoio da União ao desenvolvimento urbano integrado (art. 14, §1º)

Essas previsões de penalização geraram reação no mundo político com diferentes 
manifestações para a ampliação do prazo, a exemplo do que já foi feito no âmbito da 
Política Federal de Saneamento Básico e da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com 
sucessivas extensões de prazos para a elaboração dos respectivos planos. Das movimen-
tações políticas resultou, primeiro, o PL n. 9.011/2017, proposto no Câmara dos Deputados 
em novembro de 2017 e, não tendo sido votado a tempo e na iminência do fim do prazo 
de 3 (três) anos, os seus termos exatos foram transformados na MP 818/2018.

Em conformidade com o art. 62 da Constituição, a MP foi votada no âmbito do 
Projeto de Lei de Conversão n. 11/2018, primeiramente na Câmara dos Deputados, em 
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maio de 2018, onde foi alterada de forma pontual, e encaminhada ao Senado Federal, 
que aprovou as modificações feitas pela Câmara. O texto seguiu para sanção presidencial 
e, em 19 de junho de 2018, foi transformada na Lei n. 13.683.

Como já mencionado, o escopo original da MP 818/2018 foi a ampliação dos prazos 
para elaboração do PDUI e do plano de mobilidade. Durante a votação na Câmara, embora 
o prazo referente ao plano de mobilidade urbana tenha sido ampliado11, os dispositivos 
que tratavam do prazo para o PDUI foram integralmente revogados, extinguindo-se a 
penalização de improbidade para os gestores que, com ação ou omissão, concorrerem 
para que o PDUI não fosse elaborado.

A retirada da tipificação como crime de improbidade mostra-se positiva, na medida 
em que a elaboração do PDUI é um processo altamente complexo que envolve diversas 
camadas institucionais, cujo controle não está somente nas mãos do gestor público e 
do chefe do Executivo12. Nesse contexto, seria de grande dificuldade a demonstração da 
culpabilização de tais agentes. Embora seja desejável criar mecanismos de enforcement 
para que os gestores municipais e estaduais atuem em conformidade com as normas gerais 
editadas pela União, não se mostra razoável a imposição de improbidade para o caso do 
PDUI. Por outro lado, a inexistência de qualquer prazo, ainda que programático ou para 
fins de limitação de recebimento de recursos, como medida indutiva do comportamento 
dos entes federados pela União, enfraquece a política metropolitana.

A alteração do art. 2º merece críticas, por reduzir os parâmetros de interpretação 
e aplicação das normas do planejamento metropolitano. Na redação original, previa-se 
que tanto as normas gerais de direito urbanístico previstas no Estatuto da Cidade, como 
as normas disciplinam a política nacional de desenvolvimento urbano, a política nacional 
de desenvolvimento regional e as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 
mobilidade urbana e meio ambiente deveriam ser observadas na aplicação das disposições 
do Estatuto da Metrópole.

Com a nova redação, apenas o Estatuto da Cidade segue sendo parâmetro interpre-
tativo obrigatório. É certo que essa mudança não impede que as demais normas sejam 
consideradas pelo intérprete, mas a retirada tem papel simbólico por representar a desar-
ticulação das normas de políticas públicas que se conectem com o ambiente metropolitano.

Outro ponto questionável da alteração refere-se ao conceito de região metropoli-
tana. Na redação original do Estatuto da Metrópole, houve, pela primeira vez na histó-
ria normativa nacional, a aproximação dos conceitos de “região metropolitana” e de 
“metrópole”, a partir de critérios técnicos: o art. 2º, no inciso V, previa que metrópole 
seria o “espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e 
relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que 
configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios 
adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. “Região 
metropolitana” seria a aglomeração urbana que configura uma metrópole, ou seja, não 

11 A Lei alterou o art. 24, §4º da Lei n. 12.587/2012, dispondo que o plano de mobilidade urbana deverá ser elaborado em sete 
anos, ou seja, até 14 de abril de 2019 (isso porque o prazo de sete anos começa a correr apenas com a vigência da lei, que 
se iniciou cem dias após sua edição, nos termos do art. 28).

12 Nesse mesmo sentido, conferir o artigo “As alterações no Estatuto da Metrópole e da Política acional de Mobilidade Urbana 
promovidas pela Lei 13.683/2018”, de Victor Carvalho Pinto, disponível em: https://bit.ly/2WoiqNG. Acesso em: 22 jun. 
2018.
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seria um conceito meramente formal, mas que deveria ser precedida do fenômeno urbano 
de aglomeração e interdependência (art. VII).

Conforme já tivemos a oportunidade de ponderar, tratava-se de uma tentativa de 
corrigir o descolamento até então verificado entre regiões metropolitanas de fato e 
regiões metropolitanas de direito. De um lado, regiões metropolitanas que realmente 
eram aglomerações e em que de fato verificava-se a existência de funções públicas de 
interesse comum a demandarem governança e política metropolitana, e, de outro, aquelas 
que foram instituídas por lei complementar estadual sem que representassem de fato 
uma aglomeração urbana. (SANTOS, 2018, p. 460-461)13.

A Lei n. 13.683/2018, embora tenha mantido a definição de “metrópole”, dela desvin-
culou o conceito de “região metropolitana”. Com a nova redação, a região metropolitana 
passa a ser a “unidade regional instituída pelos estados, mediante lei complementar, 
constituída por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o plane-
jamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. Ou seja: cria-se conceito 
meramente formal de região metropolitana, o que representa retrocesso institucional.

Medida que pode mitigar esse retrocesso refere-se à manutenção, no Estatuto da 
Metrópole, da exigência de que os estados, no momento de instituição da unidade regional 
por lei complementar, explicitem os critérios técnicos, especialmente para justificar a 
escolha dos municípios integrantes, bem como as funções públicas de interesse comum 
que serão organizados, planejados e executados de forma integrada.

Embora as outras mudanças promovidas pela Lei n. 13.358/2018 sejam mais pontuais, 
pode-se afirmar que a mudança normativa é precoce e pode contribuir para a desarticu-
lação das políticas públicas em nível metropolitano.

5. Considerações finais: ainda um longo caminho

A trajetória narrada neste artigo demonstra que, embora tenha havido substancial 
evolução jurídico-institucional acerca da gestão das regiões metropolitanas, o tema segue 
longe de ser pacífico e ainda apresenta desafios que demandam reflexões.

A forma como a Constituição Federal olhou para esses territórios regionalizados, com 
menção breve no art. 25, §3º e sem articulação com demais instrumentos de planejamento 
urbano, refletia a preocupação da época da constituinte, de romper com a organização 
federal centralizadora do regime antecedente, o que resultou no fortalecimento dos 
municípios e no direcionamento da construção de uma política urbana voltada exclu-
sivamente para o território municipal, desconsiderando-se as regiões metropolitanas.

A inevitável proliferação de territórios metropolitanos no país, a despeito do breve 
tratamento constitucional, ensejou a necessidade de gestão e organização e a busca por 
soluções jurídico-institucional, culminando na apreciação, em 2013, pelo Supremo Tribunal 
Federal, da ADI 1.842 e da ADI 2.077, nas quais o Tribunal interpretou a Constituição e 
atribui novos sentidos ao art. 25, §3º, no que se refere à gestão e à construção da gover-
nança metropolitana.

A edição do Estatuto da Metrópole, em 2015, vem representar o ponto alto desse 
processo de institucionalização. Se, por um lado, o Estatuto da Metrópole teve o mérito 

13 Uma das explicações para esse fenômeno de crescimento de regiões metropolitanas meramente formais é a existência de 
incentivos federais para municípios inseridos nas unidades regionais, nas políticas federais de saneamento e habitação.
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reconhecer as regiões metropolitanas como territórios que devem ser objeto de política 
urbana e, consequentemente, de efetivo planejamento – notadamente por meio de 
instrumento próprio e instrumentado juridicamente por lei estadual, o PDUI –, as preco-
ces alterações promovidas pela recém-publicada Lei n. 13.683/2018 parecem demonstrar 
que não há maturidade institucional para se construir a gestão metropolitana necessária 
à melhoria da qualidade de vida nesses territórios.

Chama a atenção que nesses meses de discussão da MP 818/2018, desde sua edição 
em janeiro de 2012, até sua conversão na Lei n. 13.683, em junho, não se tenha notícia 
da mobilização de atores sociais para discussão do tema. O que parece é que a questão 
metropolitana ainda segue muito longe da agenda dos cidadãos e, nesse sentido, ainda 
enfrentará muitos desafios de implementação.
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Estratégias disponíveis para o financiamento 
do desenvolvimento urbano e as contribuições 
jurídicas trazidas pelo Plano Diretor Estratégico 
de 2014 na cidade São Paulo
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Resumo: a dinâmica imposta à cidade de São Paulo durante o século XX, particu-
larmente durante sua segunda metade, provocada pelas intensas ondas migratórias e 
extraordinário êxodo rural, teve severo reflexo na capacidade de planejar seu futuro sob o 
ponto de vista da expansão de sua infraestrutura e, consequentemente, do financia mento 
de seu pleno desenvolvimento urbano. Neste mesmo período, verifica-se a crescente 
afirmação dos processos de financeirização da economia em nível mundial, com reflexos 
ainda muito rudimentares por aqui. Entretanto, com o alinhamento da estabilização 
econômica ocorrida em meados da década de 1990 e o ambiente propício para a criação 
de um novo marco regulatório das relações jurídico-financeiras, especialmente as que 
envolvem o mercado imobiliário e de capitais, é crescente a participação destes setores 
nas decisões sobre a conformação do território urbano paulistano.

O artigo parte da contextualização macroeconômica e do papel pouco representativo 
dos municípios no Brasil em início de seu grande processo de industrialização, período 
em que o Estado provedor vislumbrava controle sobre abundantes recursos financeiros, 
quando comparado ao porte da cidade, chegando aos dias atuais em que a complexidade 
das relações urbanas vem exigindo a combinação de diferentes ferramentas e instrumentos 
sofisticados visando ao atendimento da demanda por equipamentos e serviços públicos, 
numa época em que o fluxo do capital privado encontra-se fortemente presente nas 
realizações do próprio Estado.

Palavras-chave: financiamento, municípios, projetos urbanos, plano diretor, 
financeirização.

1. Introdução

As cidades, cada vez mais responsáveis pela aglutinação de pessoas em todo o 
mundo, vêm mudando a sua forma – antes mais densa e mista quanto ao uso do solo, 
e agora mais espraiada e fragmentada –, ao mesmo tempo em que diversifica grande-
mente as suas funções. No Brasil, até meados dos anos 1960, quando a população 
nacional contava oitenta milhões de habitantes, esta se dividia quase na metade entre 
moradores do campo e da cidade. Naquele período, a demanda por oportunidades de 

1 Especialista em negócios imobiliários pela Fupam/USP, 2008, graduado pela Unesp/Bauru, 2001, com experiência na iniciativa 
privada no segmento de loteamentos e bairros planejados, é superintendente de estruturação de projetos da Prefeitura de São 
Paulo atuando na SP-Urbanismo desde 2013. Palestrante e conferencista nas áreas de planejamento, financiamento urbano 
e sustentabilidade.

117



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

118 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 117-136, Setembro-Outubro/2019

trabalho encontrava satisfatória resposta nas atividades agrícolas exercidas na zona 
rural. Entretanto, quando os processos de concentração de terras e a mecanização no 
campo, combinados com as altas taxas geométricas de crescimento populacional2 e a 
forte industrialização (tardia) do país começaram a acontecer, as décadas seguintes de 
1970 e 1980 foram impactadas definitivamente pelo êxodo rural e, consequentemente, 
pela rápida e drástica urbanização.

Ainda que a população rural brasileira de meados do século XX tenha se mantido até 
hoje praticamente constante em cerca de trinta milhões de pessoas3, é surpreendente 
constatar que a participação da população residente nas cidades tenha saltado de 44,9% 
(em 1960) para 85,1% (em 2010), visto que o número total de habitantes passou de setenta 
milhões para mais 170 milhões, respectivamente.

Com a explosão das cidades em curto espaço de tempo, a oferta por equipamentos 
públicos não foi insuficiente, seja através da prestação de novos serviços (educação, saúde, 
segurança, habitação, lazer) ou pela oferta de espaços (sistemas viários ou áreas verdes). 
A grande velocidade com que cresceu a população, expandindo suas manchas urbanas, 
contribuiu sobremaneira a grandes desequilíbrios infraestruturais e a um iminente déficit 
orçamentário das municipalidades. Alguns casos do drama financeiro vivido pelas grandes 
cidades, todas cidades-sede de regiões metropolitanas, têm se tornado emblemáticos 
como o das capitais Rio de Janeiro4, Porto Alegre5, Curitiba6 e São Paulo.

Estimulado pela Constituição de 1988, verifica-se desde aquela década um crescente 
movimento de priorização da autonomia dos municípios, quando estes passaram a ter 
cada vez maior peso relativo na distribuição e na aplicação dos recursos tributários e 
públicos em geral, ao mesmo tempo em que há, nos anos 1990, uma centralização dos 
recursos não tributários em favor do governo federal. Segundo Afonso (2014), a carga 
tributária municipal, já considerando a repartição constitucional de tributos, saltou 
de apenas 1,11% do PIB nacional em 1960 para expressivos 6,87% do produto em 2013. 
Vários são os indicadores financeiros que demonstram que o estreitamento das relações 
entre os municípios e o governo federal tem sido crescente, fazendo com que os gover-
nos estaduais tenham reduzido sua participação no recebimento de repasses federais ou 
mesmo de receitas tributárias7.

Os municípios são a “linha de frente”, a última ponta onde se demandam investi-
mentos. É nas cidades que vivemos, trabalhamos, estudamos e nos locomovemos, daí a 
importância de que os repasses – ou as transferências correntes, no linguajar da conta-
bilidade – sejam vertidos para investimentos e de suporte à crescente infraestrutura. 

2 Segundo o IBGE: Entre os anos de 1940-1950: 2,39%; entre 1950-1960: 2,99%; entre 1960-1970: 2,89%; entre 1970-1980: 2,48%; 
entre 1980-1990: 1,93%; entre 1990-2000: 1,64%; entre 2000-2010: 1,02%.

3 GIRARDI, E. Atlas da questão agrária brasileira. 2009. Disponível em: http://bit.ly/34fKBkS. Acesso em: 29 jan. 2018.
4 PREFEITURA resolveu mais da metade do déficit de R$ 3,8 bilhões. O Dia, 2017. Disponível em: http://bit.ly/2Njaucu. Acesso 

em: 29 jan. 2018.
5 PREFEITURA estima déficit de R$ 708 milhões em Lei Orçamentária de 2018. Jornal do Comércio, 2017. Disponível em: http://

bit.ly/2Pt1Fzx. Acesso em: 29 jan. 2018.
6 LAZARO JÚNIOR, J. Puppi: orçamento esconde déficit financeiro de R$ 531 milhões. Câmara Municipal de Curitiba, 2017. 

Disponível em: http://bit.ly/2PplhVg. Acesso em: 29 jan. 2018.
7 Mais que descentralização, a federação brasileira experimentou um forte processo de municipalização. A Assembleia 

Constituinte de 1988 já beneficiaria as prefeituras ao elevar suas cotas-parte, tanto no fundo de participação (FPM) dos 
impostos federais (de renda e produtos industrializados, IPI) como (e sobretudo) do imposto estadual sobre circulação de 
mercadorias (ICMS). (AFONSO, 2014).
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Contudo, e perigosamente, a máquina estatal também cresceu desproporcionalmente, 
impactando em custeio limítrofe em relação ao ingresso de receitas.

Conforme lembram Rodrigues e Cedraz (2015), a consequência da autonomia municipal 
é a grande responsabilidade que as cidades brasileiras assumem diante de seus habi tan-
tes. Constitucionalmente, o Estado, e fundamentalmente os municípios, deve arcar com 
a implantação e manutenção dos sistemas públicos de educação e saúde, iluminação 
pública, saneamento básico, pavimentação, infraestrutura de cultura e lazer etc. Para 
fazer valer essas grandes responsabilidades, os municípios precisam arrecadar finanças 
através da tributação. A questão preponderante é identificar a suficiência dessas receitas 
tributárias e as alternativas a estas.

Manter as cidades ficou caro proporcionalmente aos tributos para elas calibrados. 
Há evidente descompasso, e para isso, além de paulatino reajuste e redistribuição das 
principais fontes tributárias municipais (IPTU, ISS e ITBI), é fator crucial encontrar novas 
alternativas financeiras para manter e modernizar o perímetro urbano.

Para ficarmos em apenas um dos casos de manutenção e investimento, tomemos 
como exemplo a extensão do sistema viário urbano, assim como a quantidade de canteiros 
centrais verdes, rotatórias, alças de acesso e outros espaços públicos (e de uso coletivo) 
que circundam as vias, como se tornou extraordinariamente grande e consequentemente 
oneroso para ser mantida na íntegra sua qualidade apenas com recursos públicos ordinários; 
basta ampliarmos este rol de itens da infraestrutura urbana – calçadas, ciclovias, pontes 
e viadutos, túneis, corredores de ônibus – e teremos a dimensão gigantesca do custo da 
cidade que, evidentemente, tem demandado cada vez mais investimentos combinados, 
a fundo perdido ou com juros subsidiados de longo prazo. Sejam eles nacionais (através 
de investimentos diretos como o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, ou por 
meio de financiamentos em PPP e concessões públicas, como anunciado pelo Ministério 
do Planejamento através do PPI (programa de parcerias de investimentos), viabili zando 
recursos e estrutura jurídica a estados e municípios8) ou internacionais (organismos 
multilaterais como Banco Mundial, BID e CAF).

O envolvimento do setor privado em funções que caracteristicamente são de respon-
sabilidade estatal é discutido por Graham e Marvin (2001) e posteriormente por O’Neill 
(2010), constatando haver cada vez mais casos em que há clara inversão das prioridades, 
quando ao invés se criar oportunidades de parcerias público-privadas onde existe carência 
de infraestrutura urbana, o interesse estatal fica relegado àquelas situações nas quais há 
demanda e consequente rentabilidade garantida ao parceiro privado.

Apesar desta crescente dependência de recursos ou repasses advindos de fontes 
externas ao município, a busca por sua autonomia e sustentabilidade financeira ganha 
contornos cada vez mais relevantes com o aprofundamento das discussões sobre a venda 
de potencial construtivo adicional (também conhecido como “solo criado”), para todo e 
qualquer empreendimento que necessite utilizar metros quadrados acima do coefi ciente 
de aproveitamento básico de seu terreno, nos termos consagrados pelo Estatuto da 
Cidade9 (EC), e na medida em que sua viabilização se dá através exclusivamente de leis 
instituídas pelo próprio município (tais como o plano diretor, o zoneamento ou operações 

8 PPI ganha novas atribuições para apoiar parcerias em municípios e solucionar grandes obras paradas. 7 jan. 2019. Disponível 
em: http://bit.ly/2MXDVBW. Acesso em: 10 mar. 2019.

9 Lei federal 10.257/01.
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urbanas consorciadas). Este mecanismo tem referência na literatura específica como o 
instrumento de captura da valorização do solo urbano (land value capture), conforme 
aprofunda Smolka (2013)10.

Neste mesmo sentido, a necessidade da produção de espaços urbanos requalificados 
(e, por que não, ressignificados), a partir das regiões que perderam atividades economi-
camente relevantes no passado, como as zonas industriais, exige do Estado a manipulação 
das leis urbanísticas, promovendo-as de modo que sejam interessantes para a atuação 
privada (KAIKA; RUGGIERO, 2016). Para a reconfiguração das redes de infraestrutura e 
criação de novos espaços e equipamentos públicos, o setor privado de produção imobiliá-
ria, em associação com agentes financeiros, tais como fundos de investimento, bancos, 
operadores dos mercados de capital, são alçados ao papel de protagonista, e muitas vezes 
de tomadores de decisões (STROHER, 2017).

A fim de perpassar pelas alternativas à arrecadação fiscal e extrafiscal dos tributos 
municipais11, e também aos programas interfederativos de financiamento urbano, este 
estudo procura abordar os outros mecanismos atualmente disponíveis pelo arcabouço 
jurídico nacional a serviço dos municípios, particularmente observando o caso de São 
Paulo, e a partir de receitas recorrentes e não eventuais (como aquelas provenientes de 
programas específicos para políticas públicas setoriais).

2. A reestruturação do padrão do financiamento urbano e os fundos públicos no 
papel do desenvolvimento urbano

A partir da década de 1990, os instrumentos financeiros consagrados como fundos 
públicos municipais passaram a ser constituídos no âmbito dos municípios, sempre 
através da edição de leis específicas. Este formato de segregação dos recursos públicos 
para o investimento em políticas públicas setoriais deveu-se às orientações trazidas 
pela Constituição de 1988, e também de exigências contidas nas alterações das normas 
contábeis datadas deste período12. Inicialmente, os fundos criados foram aqueles vol ta-
dos predominantemente à realização de políticas públicas direcionadas para as áreas 
sociais, tais como Assistência Social, Saúde da Criança e Adolescente. São Paulo liderou 
esta tendência. Isto em função de que os recursos transferidos pela União para Estados 
e municípios são sempre insuficientes para o atendimento às carências destes campos13 
(MAGALHÃES JÚNIOR; TEIXEIRA, 2004).

Posteriormente, a partir da experiência prática exercida pela administração, os 
modelos baseados em fundos municipais começaram a ganhar complexidade e também 
passaram a exercer relevante papel nas outras esferas da gestão pública da cidade. 
Foram, então, instituídos outros voltados à realização de obras de infraestrutura urbana, 

10 SMOLKA, M. Implementing value capture in Latin America. 2013. Disponível em: http://bit.ly/2Wm5O9Z. Acesso em: 13 fev. 
2018.

11 RODRIGUES, R.; CEDRAZ, T. A função extrafiscal dos impostos municipais e o desenvolvimento urbano sustentável. Jus.com.br, 
2015. Disponível em: http://bit.ly/2BQxVEI. Acesso em: 10 fev. 2018.

12 O QUE são os fundos públicos de natureza meramente contábil citados na Instrução Normativa RFB nº 748/2007? 2017. 
Disponível em: http://bit.ly/2JtEQaX.

13 MAGALHÃES JÚNIOR; J. C.; TEIXEIRA, A. C. Fundos públicos e políticas sociais. São Paulo: Instituto Pólis, 2004. Disponível em: 
http://bit.ly/36f4qKP.
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com foco em saneamento, limpeza urbana, iluminação e até para construção de novos 
corredores de ônibus.

Atualmente, a cidade conta com vinte fundos, todos eles instituídos por leis especí-
ficas14, que definem sua finalidade precípua e a origem dos valores a ele cabíveis, e 
subsequentes decretos regulamentadores, que resolvem com maior clareza como se 
dão os procedimentos administrativos de utilização dos recursos, a exigência ou não de 
conselhos deliberativos paritários (entre servidores públicos e entidades privadas) e sua 
validade, quando houver.

Dos fundos discriminados pela Tabela 1, organizada de modo descendente conforme 
sua data de criação – os mais novos em primeiro –, verifica-se que ao todo pelo menos 
sete deles encontram-se não operacionais, ainda que as leis que os instituíram não tenham 
sido revogadas. Daqueles que tiveram orçamento definido para 2018, seis são voltados a 
políticas sociais e outros sete têm seus objetivos de alguma maneira relacionados com 
infraestrutura e desenvolvimento urbano.

Vale ressaltar, porém, que o fato de terem sido definidos os orçamentos destes 
fundos – e posteriormente aprovados através da Lei Orçamentária 2019 (lei municipal 
17.021, de 27 de dezembro de 2018), a execução de seus valores ainda carecerá da 
disponibilidade dos recursos no momento da realização dos projetos por eles indicados, 
ao longo do exercício fiscal de 2019.

Quando delimitamos aqueles fundos que conseguem originar obras estruturais ou 
que financiam planos e projetos urbanos, destacamos o Fema, o FMDT, o Funsai, o FMH, 
e Fundurb. Resumidamente, temos como principais fontes de recursos o seguinte: autos 
de infração aplicados contra munícipes que descumpriram alguma regra ambiental ou de 
trânsito (Fema e FMDT, respectivamente); repasses destinados ao município da Sabesp no 
percentual de 7,5% da receita bruta obtida com as taxas de exploração dos serviços de 
água e esgoto sanitário conforme contrato estabelecido entre a companhia e o governo do 
estado em 2010 (Funsai); programas habitacionais específicos ou repasses de outro ente 
federativo (FMH); e arrecadação de outorga onerosa do direito de construir (Fundurb).

O FMD, instituído pela lei que criou o “plano municipal de desestatização”, embora 
tenha orçamento previsto para o próximo exercício, e que este seja convertido em inves-
timentos públicos, ainda não tem recursos garantidos, uma vez que é necessário que a 
alienação de ativos municipais se efetive, como por exemplo o Complexo do Anhembi ou 
o Autódromo de Interlagos, ou que haja concessões de serviços públicos com contrapres-
tações oferecidas ao município.

Para se ter uma ideia do peso dos destacados fundos no papel dos investimentos 
municipais em favor do desenvolvimento urbano, no ano de 2018, as receitas totais somaram 

14 A Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, determina que aos Fundos Especiais 
aplica-se:

 - o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada 
a adoção de normas peculiares de aplicação;

 - a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de 
Orçamento ou em créditos adicionais;

 - salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será trans-
ferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo;

 - lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem, de 
qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
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R$ 53,9 bilhões15, enquanto estes cinco fundos preveem gastar apenas R$ 2,65 bilhões 
(cerca de 16% do total orçado para todos os fundos municipais em 2019, R$ 16,2 bilhões). 
O restante das receitas deverá custear a máquina pública e ser revertido em políticas 
públicas voltadas para setores sociais e assistenciais.

Em que pesem os valores nominalmente vultosos, deve-se ressalvar que pela própria 
natureza destes veículos financeiros, o destino da aplicação dos recursos não segue 
necessariamente um planejamento de longo prazo. Bem o contrário; na realidade, o 
que se percebe é a pulverização dos investimentos que se espalham por todo o território 
(Fundurb realizando obras de pavimentação, manutenção de praças, calçadas em regiões 
periféricas; FMSAI realizando canalizações de córregos, reurbanização de favelas, remoção 
de habitações de área de risco; FMDT investindo em educação do trânsito, sinalização, 
fiscalização, ciclovias; FMH aplicando em obras pontuais em conjuntos habitacionais já 
construídos; Fema financiando projetos provenientes de ONGs ou OCIPs com interesse 
em pesquisa e empreendimentos na área ambiental).

Conforme já citado, a criação de contas específicas nas quais serão alocados recursos 
financeiros municipais não só é uma exigência contábil por parte dos órgãos de controle, 
como também é o modo mais fácil de manejar os recursos, vinculando-os a finalidades 
específicas. Após a definição orçamentária anual, que ocorre por demanda do Poder 
Executivo mas é discutida no âmbito do Legislativo, o gestor tem a “garantia” de que 
não haverá concorrência dos recursos destinados a seus projetos.

Tabela 1

FUNDO SIGLA LEI DA 
CRIAÇÃO

LEGISLAÇÃO 
MAIS RECENTE

RECEITAS 
PRINCIPAIS

ORÇAMENTO 
2018 (R$)

1
Fundo Mun. de 
Desenvolvimento 
Social

FMD 16.651/2017 Lei Municipal nº 
16.651/2017

Privatizações 
e concessões 
públicas

1.003.594.829

2 Fundo Municipal de 
Cultura* – 16.278/2015 Lei Municipal nº 

16.278/2015
Programas 
específicos 7.000.000

3
Fundo Mun. de 
Desenvolvimento 
Urbano

Fundurb 16.050/2014
Decreto 
Municipal 
nº 57.547/2016

Outorga 
onerosa 443.216.025

4 Fundo Municipal do 
Idoso* FMI 15.679/2012 Lei Municipal nº 

15.679/2012

Doações / 
multas / 
desestatizações

610.000

5
Fundo Municipal 
de Defesa do 
Consumidor*

FMDC n/c
Decreto 
Municipal 
nº 57.920/2017

Doações / 
renúncia 
fiscal/repasses 
federais

91.180

6

Fundo Especial 
do Meio Ambiente 
e Desenv.  
Sustententável

Fema 14.887/2009 Lei Municipal 
nº 14.887/2009

MULTAS/ 
acordos 22.030.300

15 Demonstrativo de receitas da lei municipal 17.021, de 27 de dezembro de 2018

(cont.)
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FUNDO SIGLA LEI DA 
CRIAÇÃO

LEGISLAÇÃO 
MAIS RECENTE

RECEITAS 
PRINCIPAIS

ORÇAMENTO 
2018 (R$)

7

Fundo Municipal 
de Saneamento 
Ambiental e 
Infraestrutura

Fumsai 14.934/2009 Lei Municipal 
nº 14.934/2009

Sabesp (7,5% 
do serviço de 
água e esgoto)

490.670.844

8 Fundo Municipal de 
Inclusão Digital* - 14.668/2008 Lei Municipal nº 

14.668/2008
Doações/ 
renúncia fiscal 0

9
Fundo Municipal de 
Desenvolvimento de 
Trânsito

FMDT 14.488/2008
Decreto 
Municipal 
nº 49.399/2008

Multas de 
trânsito 1.677.771.207

10
Fundo Municipal de 
Esportes, Lazer e 
Recreação*

FME 13.790/2004
Decreto 
Municipal 
nº 50.248/2008

Doações/ 
patrocínios/ 
aluguéis

4.370.000

11 Fundo Municipal de 
Iluminação Pública Fundip 13.479/2003

Decreto 
Municipal 
nº 56.751/2015

Taxa municipal 
(Cosip) 403.441.635

12 Fundo Municipal de 
Saúde * FMS 13.563/2003

Decreto 
Municipal 
nº 44.031/2003

Impostos 
municipais e 
SUS

8.782.540.242

13

F.M. de Preservação 
do Patr. Histórico e 
Cultural da Área do 
Projeto Luz

- 13.520/2003 Lei Municipal nº 
13.520/2003

Aluguéis/ 
alienações/ 
concessões

56.100

14 Fundo Municipal de 
Limpeza Urbana FMLU 13.478/2002

Decreto 
Municipal 
nº 43.271/2003

Taxas 
municipais/ 
concessionárias

2.098.459.267

15 Fundo Municipal de 
Assistência Social* FMAS 12.524/1997 Lei Municipal nº 

12.524/1997

Doações/ 
programas 
específicos

1.184.583.231

16

F.M. Sistema dos Corr. 
Segregados Exclusivos 
para Tráfego de 
Ônibus

Funcor 11.851/1995
Decreto 
Municipal 
nº 36.885/1997

Programas 
específicos 0

17 Fundo Municipal de 
Habitação FMH 11.632/1994

Decreto 
Municipal 
nº 44.594/2004

Programas 
específicos/ 
tributos 
federais e 
estaduais

44.581.331

18
Fundo Municipal 
da Criança e do 
Adolescente *

Fumcad 11.247/1992
Decreto 
Municipal 
nº 57.321/2016

Doações/ 
renúncia fiscal 128.334.402

19 Fundo Municipal de 
Turismo * Futur 11.198/1992 Lei Municipal nº 

11.198/1992

Aluguéis/ 
alienações / 
concessões

806.410

20
Fundo de Proteção do 
Patrimônio Cultural e 
Ambiental Paulistano*

Funcap 10.032/1985
Decreto 
Municipal 
nº 54.805/2014

Multas 
patrimônio 
histórico

423.360

* Fundos voltados eminentemente para atendimentos a políticas públicas sociais e assistenciais.

Fonte: Lei Municipal 17.021, de 27 de dezembro de 2018; pesquisa legislativa

(cont.)
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Para o caso do Fundurb, a previsão orçamentária e a sua consequente execução ao 
longo do ano são incertas e dependem de variáveis bastante complexas, contemplando 
questões econômicas afetas ao mercado imobiliário e também das diretrizes da política 
de desenvolvimento urbano traçada pelo Plano Diretor Estratégico.

A seguir, vamos tratar dos pontos relativos à capacidade indutora do planeja mento 
urbanístico contida nas ferramentas econômico-financeiras de base-solo – como os 
recursos que abastecem o Fundurb –, que retroalimentam as contas específicas para o 
desenvolvimento dos territórios urbanos de São Paulo.

3. A venda de potencial construtivo adicional como ferramenta de planejamento 
urbano e o papel dos grandes projetos urbanos

O Estatuto da Cidade acolheu o conceito de solo criado (art. 28) ao permitir o 
estabelecimento de mais de um nível de coeficiente de aproveitamento para o muni cí-
pio, conferindo ao plano diretor municipal a definição das áreas nas quais o direito de 
construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 
mediante pagamento de contrapartida financeira (APPARECIDO JUNIOR, 2012). Desta 
forma, o município de São Paulo trouxe em seu marco legal as figuras do coeficiente 
de aproveitamento mínimo (abaixo do qual a utilização do imóvel pode ser considerada 
subaproveitada), coeficiente de aproveitamento básico (aquele que irá referenciar qual 
é o potencial construtivo – ou o direito de construir – em que não se exige qualquer 
contrapartida de seu proprietário) e o coeficiente de aproveitamento máximo (cujo papel 
é delimitar o potencial construtivo máximo do imóvel e permitir a cobrança pelos metros 
quadrados da diferença entre este e o básico).

Historicamente, dentro do contexto dos estudos relativos ao planejamento urbano, 
o município de São Paulo é conhecido por ter aplicado instrumentos que recuperam a 
valorização fundiária gerada pela atuação do poder público através da legislação urbana, 
como as Operações Interligadas, a outorga onerosa do direito de construir e as operações 
urbanas consorciadas. Tais instrumentos são similares entre si no que se refere ao meca-
nismo de recuperação da mais-valia fundiária que se apoia no princípio do solo criado, mas 
apresentam diferenças quanto à maneira pela qual se relacionam com as estratégias de 
ordenamento territorial estabelecidas nos planos diretores e no zoneamento (MONTANDON; 
IGNATIOS, 2016). Por outro lado, como assevera Santoro (2014), a questão da valorização 
da terra impõe às cidades e aos projetos urbanos a lógica da rentabilidade do mercado 
de capitais, induzindo à concentração de renda e à constante valorização, restringindo 
contraditoriamente os espaços para usos pouco ou não rentáveis como aqueles de interesse 
coletivo e necessários para se buscar uma cidade mais justa.

O processo de valorização decorre dos investimentos públicos realizados no território 
urbano, tais como novas avenidas, pontes, parques, obras de saneamento e contenção de 
enchentes que, com isso, proporcionam maior qualificação das ocupações nos terrenos 
privados, e novo ciclo de valorização da terra – com maior chance de captura de parte 
deste excedente pelo poder público. Este círculo, que se pretende virtuoso, vive em 
constante busca por um utópico equilíbrio, no qual o valor do solo criado deve ser tão 
alto quanto não inviabilize a atuação privada, nem tão baixo que seja imperceptível por 
parte dos empreendedores e proprietários de terrenos. Dos três agentes aqui envolvidos 
– poder público, iniciativa privada e proprietários de terrenos – os últimos, detentores 
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da matéria-prima para produção imobiliária cujos resultados devem orientar as políticas 
de desenvolvimento urbano, serão os maiores beneficiados quanto mais distante este 
equilíbrio se encontra.

Com efeito, exercícios de simulação e elaboração de estudos econômico-financeiros 
têm papel importante durante a construção dos planos urbanísticos, estimando a capa ci-
dade de geração de recursos para aplicação na cidade, com a consequente indicação do rol 
prioritário de intervenções urbanas, objetivando atingir melhores índices de adensamento 
populacional, diversidade de rendas e distribuição de equipamentos.

Um dos fundamentos do PDE, aprovado em 2014, foi estabelecer para todo e qualquer 
terreno o potencial construtivo básico igual a 1,0 (CA básico), o que permitiu com que 
concessão dos demais parâmetros urbanísticos – CA máximo, valor da outorga onerosa, 
gabarito de altura das edificações, usos incentivados – demonstre de modo muito claro 
quais são as diretrizes do Plano para o desenvolvimento de longo prazo.

3.1. Outorga onerosa do direito de construir (OODC) 

Embora o mecanismo do solo criado tenha sido experimentado inicialmente na 
década de 1980 por meio das operações interligadas (MONTANDON, 2010, p. 32), foi no 
PDE de 2002 e no zoneamento de 2004 que o instrumento da outorga onerosa do direito 
de construir foi regulamentado. Desde então, o instrumento tem sido objeto de diversos 
estudos (CYMBALISTA, SANTORO, 2006; FURTADO et al., 2007; SANDRONI, 2010), dando 
conta de seu alcance e importância para as políticas públicas de desenvolvimento urbano, 
e alvo de crítica e questionamentos por parte de construtores e incorporadores, acusando-
-a de excessivamente cara e prejudicial para a atividade produtiva.

Entretanto, é interessante frisar que, para o PDE de 2014, embora a relação econômica 
do potencial construtivo concedido seja uma fonte considerável de obtenção de recursos 
financeiros em favor do financiamento urbanístico, a função “arrecadatória” não é a sua 
principal missão. Em outras palavras, aos instrumentos urbanísticos decorrentes do PDE 
conferiu-se a possibilidade de manejar o preço deste potencial (reduzindo ou elevando 
seu valor) de modo a indicar e induzir a melhor forma de ocupação na cidade, conforme 
a intenção do plano. Somente em segunda análise a OODC possibilita retorno financeiro à 
municipalidade para posteriormente gerar melhorias urbanísticas através de investimentos 
em espaços públicos, equipamentos ou serviços mais qualificados.

Considerando que a OODC é aplicada em todo o território urbanizado da cidade, mas 
que sua principal incidência ocorre nas regiões onde existe maior atividade imobiliária, 
verifica-se que há uma forte tendência de que o instrumento tenha força distributiva 
no território, arrecadando nas áreas mais ricas e infraestruturadas e executando o 
recurso nas áreas mais pobres e periféricas. O que o PDE de 2014 propôs relativamente 
à aplicação da OODC foi a exacerbação de seu papel indutor, assumindo uma dimensão 
urbanística, acima de sua faceta econômica. Como tratamos em outro trabalho, caso a 
obtenção de recursos financeiros com a aplicação do instrumento resulte eventualmente 
num montante menor do que o esperado, mas tenha atingido os resultados urbanísticos, 
sociais e ambientais desejados pelo plano, compreende-se que a finalidade da política 
urbana tenha sido alcançada (MONTANDON; IGNATIOS, 2016).

Apontamentos sistematizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(atual SMUL) demonstram através dos dois mapas da Figura 1 a tendência distributiva 
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proporcionada pela aplicação do instrumento da OODC. Os dados foram obtidos a partir 
da leitura dos relatórios de acompanhamento do Fundurb, que é o veículo financeiro utili-
zado para recepcionar as contrapartidas da outorga onerosa, bem como os orçamentos 
aprovados pelo conselho gestor do fundo.

Figura 1

Fonte: PMSP/SMUL.

Apesar dessa característica benéfica para a redução das desigualdades socioterrito-
riais, a leitura dos relatórios anuais dos últimos quatro anos demonstra que os recursos 
aprovados para serem executados pelos órgãos da administração guardam pouca ou quase 
nenhuma relação com os planos articulados de desenvolvimento urbano: a maioria dos 
investimentos são de cunho emergencial (reassentamento de famílias em áreas de risco, 
acessibilidade, regularização de conjunto habitacional) e intervenções pontuais (reformas 
de calçadas, praças, instalação de playground e ciclovia).

Então, na busca por intervenções mais sinérgicas e que tenham visão de conjunto, 
a prática de delimitar perímetros específicos de atuação passou a ser crucial – quase 
como a “única alternativa viável”. Há cada vez mais a preferência ou a indicação para a 
aplicação das operações urbanas consorciadas ou projetos análogos a estas. Discorreremos 
sobre estas experiências em São Paulo mais adiante.

3.2. Operações urbanas consorciadas (OUC) com contas vinculadas

Diferentemente de qualquer outra cidade do Brasil, em São Paulo as OUC foram 
largamente aplicadas desde a década 1990, e não faltam análises acerca de seu desem-
penho – sucessos e insucessos, virtudes e deficiências, abrangência e limitações. (FIX, 
2001; KLINK; STROHER, 2017; MONTANDON, 2010; NOBRE, 2009; SANTORO; ROLNIK, 
2017). Estão em vigor atualmente na cidade três operações urbanas consorciadas: Água 
Espraiadas (2001) com 1.100 ha, Faria Lima (2004) com 450 ha e Água Branca (2013) com 
650 ha. Todas estas já contam com leis específicas editadas após o EC e, portanto, dentre 
outros aspectos, consideram como veículo para a comercialização do potencial construtivo 
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adicional a figura dos Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção). Este e 
a OODC, conforme atualmente aplicada a partir do PDE de 2014, apresentam diferenças 
importantes quanto à forma onerosa de se acessar os metros quadrados além do CA básico:

- OODC16: quanto mais próximo do CA máximo concedido para o terreno onde o 
empreendimento imobiliário pretendido estiver, menor será o valor unitário do 
metro quadrado adicional (1/CA utilizado); o valor financeiro da terra está baseado 
em um cadastro municipal decorrente das transações imobiliárias de mercado, 
guarda boa relação com os preços reais dos terrenos e, ainda que não seja atuali-
zado com a frequência necessária, é dinâmico ao longo do tempo; a tipologia 
do empreendimento pretendido pode impactar em descontos da contrapartida 
financeira, visto que se aplica um fator redutor (fator de interesse social – Fs) 
para unidades habitacionais de interesse social (HIS), de mercado popular (HMP) 
ou simplesmente menores, em intervalo de 50 m2 a 70 m²; as regras de aplicação 
abrangem todo o território urbanizado, e permite que existam valores diferen-
ciados conforme a infraestrutura urbana disponível (quanto melhor, mais caro) e 
incentivos, através de descontos, conforme a intenção do planejamento (estímulo 
a empregos em certas regiões, ou maior controle das densidades habitacionais em 
regiões já muito adensadas); a aquisição do potencial por outorga onerosa é feito 
diretamente da prefeitura e sempre para aplicação imediata aos empreendimentos.

- Cepac: o preço do Certificado parte de um valor-piso definido pela lei específica 
da OUC, que ao longo dos anos vai sendo “corrigido” através da oferta nos leilões 
públicos; o valor unitário do metro quadrado adicional é constante, independen-
temente do quanto o empreendimento necessitar, sempre limitado ao CA máximo; 
a lei específica sempre apresenta uma tabela fixando um fator de equivalência 
de 1,0 Cepac em certa quantidade de metros quadrados, variando conforme a 
localização do terreno dentro dos limites da OUC, conforme as intenções do plano 
urbano e sensível ao valor da terra; é permitido adquirir o título sem que necessa-
riamente haja um empreendimento para que este seja vinculado imediatamente; 
também é possível a prática de mercado secundário, realizada entre particulares 
detentores do papel e independente dos leilões.

Para que a operação urbana funcione, é necessário que o tripé de variáveis esteja 
disponível conforme a necessidade do empreendimento: i) terreno transformável, ii) estoque 
de potencial construtivo no local e iii) quantidade de Cepac suficiente. Portanto, os 
componentes mercadológicos de “oferta e demanda” estão fortemente presentes na 
lógica de financiamento da OUC: quanto mais próximo da escassez de qualquer dos três 
elementos citados, mais caro e disputado fica o território, permitindo, ao menos em tese, 
que o poder público possa se apropriar de parte expressiva da valorização territorial, 
reinvestindo recursos nele mesmo.

A soma da área coberta pelas operações urbanas consorciadas vigentes perfaz cerca 
de 2.200 ha, o que representa menos de 4% de todo o território do município de São Paulo 

16 C = (At ÷ Ac) × V × Fs × Fp. Sendo: C – contrapartida financeira relativa a cada m2 de potencial construtivo adicional; At 
– área de terreno em m2; Ac – área construída computável total pretendida no empreendimento em m2; V – valor do m2 do 
terreno constante do Cadastro de Valor de Terreno para fins de outorga onerosa; Fs – fator de interesse social, entre 0 e 1; 
Fp – fator de planejamento entre 0 e 1,3.
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delimitado pela Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana. Perniciosamente, este 
instrumento permite o financiamento fragmentado e reduzido da cidade, calcado em um 
programa de obras específico (e não no equilíbrio da oferta de serviços públicos) e, à 
exceção da OUC Água Branca, sem o suporte de um projeto urbanístico. A única exigência 
feita pelos órgãos públicos, e que servirá de referência técnica em relação ao sucesso do 
empreendimento público, é a elaboração de EIA-RIMA com fins de obtenção da licença 
ambiental preliminar (LAP), sendo esta baseada apenas nas obras e ações mitigadoras do 
impacto decorrente do incremento da densidade habitada e construída.

Os recursos auferidos com a venda de Cepacs são direcionados para uma conta especí-
fica vinculada a cada OUC, sujeita a rendimentos financeiros conservadores enquanto não 
utilizados, cujo único propósito é realizar os investimentos previstos e autorizados pela 
lei. Não há hipótese de que os recursos sejam remetidos para ações externas ao perímetro 
da OUC – exceto para aqueles casos expressos em suas leis17.

Em seus artigos, Klink e Stroher (2017, p. 5 apud SANDRONI, 2010), Maleronka (2010) 
e Smolka (2013) fazem ótima síntese comparativa entre as principais características 
econômico-financeiras das OUC, destacando o funcionamento dos Cepacs, e os argumentos 
para a utilização deste instrumento, em grande medida por sua característica orientada 
para participação intensiva do setor privado.

Valendo-se da vasta experiência municipal com estas ferramentas de cessão onerosa 
dos direitos de construir, após a aprovação da revisão do PDE em 2014, um novo arca bou-
ço de instrumentos foi inaugurado, trazendo alternativas para viabilização dos grandes 
projetos urbanos e, consequentemente, outras formas de encontrar financiamento para 
eles. Desde então, a municipalidade tem investigado novos modelos de financiamento 
de projetos urbanos, como forma de evitar repetição de modelos que fracassaram – ou 
que, numa visão menos pessimista, trouxeram a seus territórios conflitos e desequilíbrios 
paradoxalmente opostos ao que se pretendeu originalmente – e, assim, partir para cenários 
mais sustentáveis e dinâmicos, adaptáveis aos diferentes momentos macroeconômicos 
pelo longo prazo ao qual devem vigorar estes projetos.

3.3. Operação urbana consorciada (OUC) com conta vinculada e gestão específica

Nesta direção, a municipalidade propôs, após mais de uma década de discussões 
em torno de um mesmo território, soluções inovadoras em termos de gestão territorial 
com vistas a implantação de um Projeto de Intervenção Urbana (PIU) a ser implantado 
por intermédio da OUC Bairros do Tamanduateí18.

A proposta desta operação urbana traz em sua concepção, e a exemplo da OUC Água 
Branca, um projeto urbanístico que é composto por um conjunto de ações setoriais envol-
vendo infraestrutura (conexões, alargamentos e travessias viárias), habitação de interesse 
social, serviços e equipamentos públicos de atendimento à população, recuperação da 

17 A OUC Água Branca inovou o instrumento urbanístico ao trazer em sua lei o conceito do perímetro expandido com as finalidades 
exclusivas de promoção de HIS, obras nos rios afluentes do Tietê e conexões viárias ou pedestrianizadas sobre ele (Art. 13, 
Lei 15.893/13).

18 O perímetro anteriormente batizado como operação urbana Diagonal Sul, posteriormente transformado em operação urbana 
consorciada Mooca-Vila Carioca – este objeto de contrato entre a prefeitura e o Consórcio MVC, foi absorvido pelo PDE 2014 
na forma do Setor Arco Tamanduateí da Macroárea de Estruturação Metropolitana, e consta do PL 723/2015 com o título de 
OUC Bairros do Tamanduateí.
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orla do rio Tamanduateí, recuperação do patrimônio histórico e um conjunto de novas 
áreas verdes. Os estudos para embasar o projeto consideraram um horizonte de 30 anos19 
para as transformações territoriais e para o atendimento completo da licença ambiental 
prévia, já emitida pelo órgão ambiental do município.

Várias são as inovações incorporadas na proposta desta operação urbana a fim de 
perseguir soluções mais equilibradas e sustentáveis de seu território, quando comparadas 
às anteriores.

A principal delas, e que merece destaque no contexto deste trabalho, refere-se ao 
formato da gestão da OUC, quando descreve o papel da Bairros do Tamanduateí S/A. O 
modelo é o da constituição de pessoa jurídica, sob a forma de sociedade anônima de 
economia mista, subsidiária da empresa municipal já existente SP-Urbanismo, que a 
receberá como aumento de capital20. À empresa caberá (PL 723/2015, artigos 64 e 65) a 
totalidade das atribuições exclusivas e tradicionais do poder público, mas podendo, ainda, 
celebrar contratos de PPP, emitir debêntures, participar do capital de outras empresas 
controladas por ente público ou privado, constituir sociedades de propósito específico, 
participar de fundos de investimentos imobiliários e, se necessário, “utilizar suas cotas de 
fundos de investimento como garantia no desenvolvimento de parcerias público-privadas 
de obras e serviços”.

Este modelo teve como inspiração aquele praticado pela CDURP (Companha de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto), companhia responsável pela gestão e 
implantação da OUC Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Com a vantagem para o modelo 
paulistano de que o surgimento da BTSA viria a partir da expertise e competências já 
praticadas por sua controladora SP-Urbanismo, sendo que na nova estrutura a responsabi-
lidade pela implantação do projeto e a articulação técnica necessária para tal – através 
de todos os artifícios anteriormente citados – estariam sendo feitos por equipe dedicada.

A Nota Técnica da OUC BT (2015, p. 68) explica que, no arranjo institucional da BTSA, 
consta a previsão de que ao menos uma cadeira do Conselho de Administração e uma 
cadeira do Conselho Fiscal da empresa serão ocupadas por representantes dos investi-
dores na OUCBT, eleitos nas condições previstas em seus estatutos. Justifica este modelo 
como alinhado “com a necessidade de conferir às entidades do setor público que realizam 
atividades empresariais a maior transparência possível em suas atividades” pelo viés de 
que “a presença obrigatória dos investidores tende a trazer aos órgãos de representação 
e fiscalização da empresa a necessária visão destes agentes”.

A OUC BT também trabalha com o formato de arrecadação de recursos auferidos com 
a comercialização de potencial adicional de construção através de Cepac. Contudo, sua 
modelagem considerou a possibilidade de se conferir descontos mediante ao atendimento 
das tipologias construtivas incentivadas pelo projeto urbanístico. Este mecanismo permite 
que aqueles empreendimentos que contribuírem com maior vigor ao atendimento dos 
aspectos ambientais (requalificação da orla, aumento da permeabilidade do solo, utili-
zação de mecanismos de detenção e reuso da água, dentre outros) deverão se beneficiar 
com menor exigência na aquisição dos títulos.

19 SÃO PAULO. Nota Técnica OUC BT. In: NOTAS técnicas do PL nº723/2015. 2015, p. 16 e 67. Disponível em: http://bit.ly/349UTCT. 
Acesso em: 15 fev. 2018.

20 Ibid., p. 66.
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Trata-se, portanto de um “consorciamento” proposto de modo mais exacerbado do 
que a mera contrapartida financeira exigível em casos como este, buscando alcançar 
respostas para o financiamento do desenvolvimento urbano delegando ao privado ações 
pontuais, mas que em quantidade, poderão gerar amplo território com melhor qualidade 
urbanística.

Figura 2

Fonte: SMDU (2014).

3.4. Área de intervenção urbana (AIU) com conta segregada no Fundurb

Para a consecução de seus objetivos, o PDE 2014 determinou que os Projetos de 
Intervenção Urbana (PIUs) (art. 136) devem demonstrar quais são as ações mais adequadas 
para a sua eficiente implantação, utilizando-se de instrumentos urbanísticos disponíveis. 
Os instrumentos urbanísticos capazes de colaborar na implantação dos PIUs devem trazer 
mecanismos para a composição de investimentos e formas de financiamento da proposta; 
incentivos econômicos e estratégias de gestão quando de sua implantação; e as ações 
mitigadoras vinculadas às condições socioambientais da região a ser requalificada. Assim 
como as operações urbanas consorciadas (art. 137) e a concessão urbanística (art. 144), 
as áreas de intervenção urbana (art. 145) são instrumentos urbanísticos adequados para 
a implantação de tais projetos.
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O PDE traz as definições gerais sobre o instrumento AIU, descrevendo que esta é uma 
porção do território delimitada como região de especial interesse para a reestruturação, 
transformação, recuperação e melhoria ambiental, com o objetivo de gerar efeitos posi-
tivos na qualidade de vida, no atendimento às necessidades sociais e no desenvolvimento 
econômico do município. A exemplo da OUC, deve reunir um programa de intervenções 
associado a parâmetros urbanísticos e à definição de quantidades necessárias de área 
adicional construída para atender o adensamento populacional e construtivo desejado ao 
território; e deve ser, também, instituída por meio de uma lei específica.

Verifica-se através deste instrumento a recorrente estratégia de se particionar as 
ações pelo território para requalificar, reestruturar ou transformar a cidade, com objetivo 
de proporcionar o financiamento do todo – a cidade – em partes, etapas ou perímetros. 
Entretanto, como característica diferencial entre estes dois instrumentos (AIU e OUC) está 
a forma de regulação da outorga onerosa do direito de construir a partir das conclusões 
e diretrizes entabuladas pelo PIU.

Na busca da viabilidade e do financiamento das propostas de transformação, o PDE 
permitiu que cada AIU defina o i) valor do potencial construtivo adicional em seu terri-
tório, valendo-se de fatores de planejamento (Fp) e de interesse social (Fs) próprios, por 
intermédio do ii) controle da quantidade de área construída computável adicional (ACCA). 
De acordo com os estudos e modelagens, a composição destes dois índices (preço e dispo-
nibilidade da ACCA) permite identificar o volume de recursos disponíveis que contribuirá 
para o financiamento das intervenções previstas no PIU. Os valores arrecadados, obtidos 
por mecanismos específicos de alienação, podem ser segregados em conta especial do 
Fundurb (PDE, artigo 145, III, § 5º) para exclusiva utilização na implantação do projeto.

Ignatios, Rodrigues e Galdiano (2017, p. 7, 8) em artigo escrito com o objetivo de 
descrever parte da metodologia e as abordagens jurídico-econômicas tratadas pelo projeto 
Arco Tietê, trazem referências quanto a uma das hipóteses para a aplicação inédita da 
AIU. A visão estabelecida para o PIU do Arco Tietê traz um modelo de compartimentação 
intermediário quando comparado aos perímetros e regras das OUC. Como demonstra 
a Figura 3, o projeto tratou de analisar e diagnosticar uma grande área, com mais de 
5.380 ha, mas propôs regulamentar novos parâmetros urbanísticos a partir de 3 AIUs21, 
cujos perímetros somavam ao todo 2.390 ha (44% da área total).

Até o momento, no entanto, a implementação da primeira AIU veiculando o PIU do 
Arco Tietê não foi levada a cabo, tampouco nenhum outro projeto urbano ou lei especí-
fica22 utiliza-se deste instrumento, fato que ainda carece de maior aprofundamento.

Dentro de uma AIU, e conforme preconiza o PDE, o projeto pode definir o valor do 
Fp para fins de cálculo da outorga onerosa – neste modelo não há utilização de CEPACs, 
e também fixar novos índices urbanísticos apoiados pelo projeto urbanístico (CA máximo, 
gabarito de altura, recuos, quota ambiental, etc), que passam a vigorar sobre as regras 
ordinárias do zoneamento. Não há caráter de exceção, como ocorre nas OUC (MALERONKA, 
2010), mas sim a fixação dos novos parâmetros obrigatórios. Para se participar do projeto 
(fato que seria comparável à adesão dos empreendimentos à OUC conforme a vinculação 

21 AIU-Lapa , AIU-Centralidade da Metrópole e a AIU-Apoios Urbanos.
22 O PL 581/16 trazia o ordenamento jurídico e territorial necessário para a implantação do projeto Arco Tietê, mas foi retirado 

da Câmara dos Vereadores em abril de 2017 após a transição da administração municipal do prefeito Fernando Haddad para 
João Doria, mas seu conteúdo completo ainda encontra-se disponível em: http://bit.ly/2PtJ8mM.
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de CEPACs aos terrenos), basta estar contido em seu perímetro, mesmo que não seja 
adquirida área computável adicional (ACA).

Para o caso do PIU do Arco Tietê, também ficariam definidos pela lei específica o 
programa de intervenções23 e as formas de gestão de sua priorização ao longo do perío-
do de vigência24. Quanto ao destino do valor arrecadado com a OODC comercializada, 
este iria para a conta vinculada da própria AIU, podendo, eventualmente, trabalhar em 
favor de outra AIU, já que as três encontram-se no interior do mesmo PIU, sendo certo 
que o incremento do custo do metro quadrado adicional e a consequente captura desta 
mais-valia dar-se-ia no ritmo da atualização do valor de cadastro – sensível em relação 
às transações imobiliárias da região, e conforme já citado neste trabalho quando descre-
vemos o comportamento da fórmula da OODC.

Figura 3

Fonte: SP-Urbanismo (2015).

23 PL 581/2015, Quadro 4 e Mapa IX.
24 Ibid., artigo 42, § 1º. A execução das obras previstas no Programa de Intervenções estará sujeita ao detalhamento, por inter-

médio de Planos de Ação Integrada desenvolvidos pela SP-Urbanismo.
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3.5. Transferência de potencial construtivo

Na medida em que o potencial construtivo passa a ser reconhecido juridicamente 
com o bem público a ser distribuído pelo espaço urbano por intermédio do zoneamento 
ou comercializável seguindo disposições legais (APPARECIDO JUNIOR., 2012, p. 113, 114), 
através da OODC, por exemplo, o PDE deve trabalhar com a gestão mais eficiente deste em 
termos de aproveitamento urbanístico e atendimento às diretrizes das políticas públicas.

O Estatuto da Cidade, com efeito, estabelece que as leis municipais poderão auto rizar 
que o proprietário de imóvel urbano exerça em outro local ou alienar seu direito de construir, 
ou mesmo doá-lo ao Poder Público mediante a transferência de seu potencial construtivo, 
desde que este seja considerado necessário para fins de implantação de equipamentos 
urbanos e sociais, dentre outras razões objetivas consideradas de interesse público.

No PDE de 2014, o instrumento da Transferência de Potencial Construtivo (TPC), já 
consagrada em diversos municípios do Brasil, mas aplicável em sua esmagadora maioria 
apenas para os casos de imóveis com restrições impostas pelas regras de tombamento, 
passou a ser considerado alternativa para os casos de desapropriação quando estes imóveis 
estiverem na mira das ações mais prioritárias dos projetos de desenvolvimento urbano.

Objetivamente, o que passa a ser considerado passível de TPC, além dos tombados 
pelos órgãos competentes, são as situações em que haja necessidade de desapropriação 
visando (i) alargamentos ou abertura de sistema viário para fins de ampliação das redes 
de transporte coletivo sobre pneus (corredores de ônibus), (ii) regularização fundiária e 
outros programas habitacionais e na (iii) implantação de novos parques públicos.

A novidade fica por conta de dois fortes aspectos. Primeiro, porque passou a ser 
permitida a doação de parte ou do todo do imóvel à municipalidade, para aqueles casos em 
que sejam necessárias desapropriações, as quais tendem a ser morosas e conflituosas para 
ambas as partes envolvidas. E, segundo, porque o PDE cria, ainda, fatores de incentivo que 
buscam atrair o interesse para o mecanismo da TPC, permitindo que este procedimento 
seja vantajoso financeiramente ao proprietário-doador, que terá seu bem avaliado muito 
próximo do valor de mercado, podendo abreviar, através de uma desapropriação amigá-
vel, as custas processuais que poderiam correr contra a municipalidade por vários anos.

Para toda e qualquer obra a ser executada pelo Estado, cada vez mais, a aquisição 
de terras tem se tornado um dos maiores (senão o maior) gargalo, já que os imóveis na 
cidade de São Paulo sofreram ao longo dos anos intenso processo de valorização em função 
da ampla infraestrutura instalada e do papel da atração de investimentos em diversos 
setores econômicos, característica cada vez mais marcante da capital (Figura 4).

Figura 4

Fonte: elaboração própria.
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Sem dúvida, passa a ser, também, a TPC uma poderosa forma de financiamento das 
políticas de desenvolvimento urbano, possível através da transação regulamentada do 
principal ativo público municipal, o potencial construtivo adicional dos lotes.

4. Conclusões

Sem dúvida a exacerbação do interesse privado na produção do território urbano 
tem se intensificado cada vez mais, na medida em que se escasseiam as possibilidades de 
obtenção de recursos públicos diretos, sejam a fundo perdido ou através de financiamen-
tos multilaterais ou interfederativos a taxas de financiamento subsidiadas. O arcabouço 
jurídico-urbanístico tem acompanhado esta necessidade, dinamizando a atuação do Estado 
na regulação e na gestão.

Entretanto, a necessidade de promover as intervenções físicas no espaço público tem 
criado fronteiras onde há uma tênue linha separando o interesse público, entendido como 
a expressão dos interesses da coletividade, e o interesse privado, através da confirmação 
positiva das taxas de retorno meta para investimentos realizados, ou a serem realizados.

É cada vez mais urgente que avaliemos a concepção econômico-financeira dos grandes 
projetos de requalificação urbana sob a ótica de seus projetos urbanísticos, buscando 
garantir que mesmo havendo desejável e intensa atuação privada, gerando afluxo de 
receitas em prol do desenvolvimento urbano, que estas não produzam territórios de 
exclusão, de aumento das desigualdades socioespaciais e, o pior, que com estes se esteja 
empurrando para as fronteiras seguintes da zona urbana os problemas que se propunha 
resolver originalmente.

Evidentemente que a maior liberdade para atuação do capital nas pautas urbanas tem 
promovido desejável desenvolvimento da cidade, mas devemos observar que os recursos 
são finitos e, por esta razão, eles sempre irão perseguir aqueles projetos cujo risco é 
menor com taxas de retorno mais altas. É papel do Estado – continua sendo – indicar 
a contraposição à visão estritamente financeirizada para que se esteja construindo um 
futuro para as cidades realmente sustentável no sentido pleno.
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Desastres ambientais, municípios e Plano Diretor 
– uma necessária interação

Rodrigo Jorge Moraes1

Advogado

Sumário: Introdução; 1. Plano Diretor – conceito e exigência legal; 2. Conteúdo do 
Plano Diretor e proposições; Considerações finais; Referências bibliográficas.

Resumo: desastres ambientais não possuem data nem tampouco hora marcada para 
acontecerem. Portanto, requerem muito mais que medidas emergenciais, exigem ações 
preventivas e coordenadas, exigem preparo do Poder Público e da coletividade para o 
enfrentamento dos danos ambientais, sociais e econômicos. Recentes desastres ambientais 
demonstraram que os municípios e seus habitantes não se encontram satisfatoriamente 
preparados para tal enfrentamento. Isso tudo nos leva a acreditar que o Plano Diretor 
pode se transformar no instrumento indutor e minimamente garantidor desse necessário 
preparo cautelar do Poder Público e notadamente da população localizada nos muni cí-
pios cujos limites se encontram inseridos em área de influência de empreendimentos ou 
atividades representativas de significativo impacto ambiental, a exigir desse importante 
documento local a previsão e inclusão de medidas específicas e relacionadas com tais 
atividades econômicas de alto risco.

Palavras-chave: Desastres ambientais. Municípios. Plano Diretor. Conteúdo. Exigência. 
Planos de emergência. Protocolos de segurança. Gerenciamento de riscos. Atividades 
potencialmente danosas.

Introdução

Na madrugada seguinte ao desastre ambiental ocorrido em Minas Gerais que ceifou 
centenas de vidas e representou uma das maiores tragédias ambientais e sociais que se 
tem notícias no Brasil, as sirenes soaram na cidade de Brumadinho anunciando um pos sí-
vel e novo evento danoso a se repetir. E o que se viu pelas imagens transmitidas ao vivo 
pela imprensa em cadeia nacional, foi a total vulnerabilidade2 de toda a comunidade, o 

1 Advogado especialista em Direito Ambiental. Mestre e Doutor pela PUC-SP. Professor de Direito Ambiental do EDB e da PUC-
-SP. Coordenador do Curso de Especialização em Direito Ambiental da Escola de Direito do Brasil (EDB). Autor do livro Setor 
sucroalcooleiro: regime jurídico ambiental das usinas de açúcar e álcool, ed. Saraiva e coautor do livro As leis federais mais 
importantes de proteção ao meio ambiente comentadas, ed. Renovar.

2 “Uma das definições mais conhecidas de vulnerabilidade é a elaborada pelo International Strategy for Disaster Reduction 
(UN/ISDR), segundo a qual ’vulnerabilidade são as condições estabelecidas por fatores ou processos físicos, sociais, econô-
micos e ambientais, que aumentam a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto dos riscos e perigos’. O United Nations 
Development Programme (UNDP), por sua vez, compreende vulnerabilidade como ’condição humana ou processo resultante 
de fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, que determinam a probabilidade e escala de danos causados pelo im-
pacto de um determinado risco’. Enquanto a definição de vulnerabilidade utilizada pelo ISDR engloba várias condições que 
têm impacto sobre a suscetibilidade de uma comunidade, a definição UNDP a compreende como uma condição humana ou 
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total despreparo da sociedade civil e das autoridades locais diante dos acontecimentos 
em tempo real.

Pessoas e automóveis se deslocavam em sentidos opostos sem qualquer organização 
ou em direção de algum eventual ponto de encontro, a demonstrar a ausência de qualquer 
treinamento, de qualquer plano de emergência ou de protocolos mínimos de segurança, 
em uma cidade na qual, provavelmente, grande parte dos seus munícipes vivem ou se 
relacionam, direta ou indiretamente, com uma predominante atividade econômica local, 
no caso, a mineração.

Imediatamente, nesse mesmo período de tempo, aos repórteres que cobriam o evento, 
representantes do município se preocuparam em expor que não tinham qualquer respon-
sabilidade ou controle sobre os fatos ocorridos, sob o argumento de que o licenciamento 
ambiental para esse tipo de atividade altamente impactante e causadora da referida 
tragédia ambiental, social e econômica seria de competência do Estado, a demonstrar 
total desconhecimento do seu papel e também de suas responsabilidades.

No entanto, repise-se, em uma cidade que se relaciona intimamente com um determi-
nado e grandioso setor industrial, encontrando-se dentro dos limites da área de influência 
dessa mesma atividade e de seu potencial ofensivo, seria de se imaginar que o município 
estaria minimamente preparado e com os seus munícipes treinados para o caso de um 
eventual acidente ambiental oriundo desse mesmo negócio.

Isso tudo traz, dentre tantas outras, duas importantes reflexões: (i) a necessidade de 
que todo e qualquer município brasileiro, independente do seu tamanho ou quantidade 
populacional, possua um Plano Diretor, especialmente com o objetivo de se evitar ou 
minimizar os possíveis efeitos de eventuais desastres ambientais, sociais e econômicos 
(daí porque se sugere a elaboração do Plano Diretor independentemente da quantidade 
de habitantes);3 e (ii) que esse mesmo Plano Diretor, ainda que representado por um 
documento a depender das complexidades e características locais, necessariamente 
contemple planos de emergência, protocolos de segurança e gerenciamento de riscos, 
notadamente nos municípios que possuem em seus limites empreendimentos ou ativi-
dades potencialmente causadoras de grandes impactos negativos ambientais, sociais e 
econômicos.

1. Plano Diretor – conceito e exigência legal

O Estatuto da Cidade, criado pela lei nº 10.257/2001, estabeleceu as diretrizes gerais 
da política urbana4 que teve por objetivo ordenar o desenvolvimento das cidades em todos 
os seus aspectos e, para a consecução desse escopo, criou uma série de instrumentos 
jurídicos dentre os quais se destaca o Plano Diretor.5

processo”. (CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2013, p. 56).

3 “Os desastres devem ser vistos como uma oportunidade política, social e jurídica de suplantação dos desrespeitos aos limites 
da natureza e do início da construção de uma racionalidade ambiental alternativa.” (Ibidem, p. 17).

4 Artigos 182 e 183 da Constituição Federal brasileira de 1988.
5 Alínea “a” do inciso II do art. 4º do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).
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Paulo de Bessa Antunes afirma que o Plano Diretor é um dos “instrumentos jurídicos 
mais importantes para a vida das cidades”, na medida em que se mostra como a fonte 
de “todas as diretrizes e normativas para a adequada ocupação do solo urbano”.6

Segundo Celso Ribeiro Bastos, o Plano Diretor é uma manifestação do urbanismo, 
cujas boas práticas conquistaram vários países, mostrando-se como uma reação espontânea 
e contrária ao desenfreado processo desenvolvimentista, com o dever de proporcionar 
“equilíbrio entre a necessidade de impor parâmetros num processo, que, se relegado a 
si mesmo, pode conduzir ao caos”.7

Ademais, o Plano Diretor deve considerar todo o território municipal,8 ou seja, áreas 
urbanas e rurais, e é certo que não se destina exclusivamente à ordenação do uso e da 
ocupação do solo,9 na exata medida em que o artigo 39 do Estatuto da Cidade determina 
que ele deve assegurar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social, bem como ao desenvolvimento das atividades econô-
micas do município.10

Portanto, dado à sua fundamentalidade ao desenvolvimento social, à consecução 
da política urbana e à manutenção de uma sadia qualidade de vida aos cidadãos, o que 
necessariamente engloba o dever de manutenção de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações,11 é que entendemos que teria andado 
melhor o legislador nacional se tivesse obrigado a elaboração e execução do Plano Diretor 
para todas as cidades brasileiras e não somente aquelas descritas no artigo 41 do Estatuto 
da Cidade.12

Destacamos que o Plano Diretor, junto à Lei Orgânica, é o instrumento mais desta-
cado da municipalidade,13 o qual se consubstancia em um conjunto de regras obrigató-
rias instituídas por lei municipal e que normatizam todo o planejamento da cidade e 
regulamenta as atividades e os empreendimentos públicos e privados no município, com 
o principal objetivo de garantir o bem-estar de seus habitantes, conforme determina o 
art. 182 da CF/88.

6 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 313.
7 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 465.
8 § 2º do art. 40 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).
9 “É verdade que parte substancial da Política Nacional Urbana centra-se sobre o uso do solo e a propriedade; porém, ela o faz 

para acentuar a função social da dessa mesma propriedade.” (MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2018, p. 593.

10 Art. 39 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).
11 Art. 225 da Constituição Federal brasileira de 1988.
12 “Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: I – com mais de vinte mil habitantes; II – integrantes de regiões metro-

politanas e aglomerações urbanas; III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do 
art. 182 da Constituição Federal; IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; V – inseridas na área de influência 
de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; VI – incluídas no 
cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.”

13 “Entre nós, o plano diretor consubstancia a vida futura da cidade. Busca ordenar seu crescimento, evitar conflitos sociais, 
planejar seu desenvolvimento habitacional, comercial e industrial, recuperar áreas deterioradas, estabelecer vias de tráfego 
que facilitem a circulação de veículos. Enfim, objetiva criar condições para uma cidade sustentável, para que haja democra-
tização dos aparelhos urbanos, que se socializem os benefícios públicos etc. Por isso, é um plano que busca evitar ação que 
deteriore a ocupação dos espaços públicos.” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Comentários ao Estatuto da Cidade. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 131).
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Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado afirma que o Plano Diretor tem priori-
dade sobre outros planos municipais na medida em que é elaborado exatamente para 
ajustar outras leis municipais, decretos e portarias anteriores ou posteriores a ele e, 
nesse sentido, assevera que isso faz com que o termo “diretor” possua uma “dimensão 
jurídica considerável”.14

Note-se que no que diz respeito aos desastres naturais, o legislador, através da 
Lei nº 12.608/2012 que criou a Política Nacional de Defesa Civil, tornou posteriormente 
obrigatório o Plano Diretor para as cidades incluídas no cadastro nacional de municípios 
com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.15

Contudo, não estamos aqui a nos referir aos acidentes ou situações de emergência 
eventualmente provocadas por tais e exclusivas causas naturais regradas especificamente 
pela Lei nº 12.608/2012, mas sim de desastres ambientais oriundos de empreendimentos 
ou atividades de grande e potencial impacto negativo ambiental.

No entanto, importante registrar que desastres ambientais podem compreender 
eventos oriundos de causas naturais, humanas ou mistas e carregam consigo potencial 
de comprometimento do equilíbrio ambiental, social e econômico.16

Nesse sentido, Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena17 
ensinam que, naturais são desastres decorrentes imediatamente de fenômenos naturais 
atribuíveis ao exterior do sistema social, ou seja, são compostos por “desastres geofísicos, 
meteorológicos, hidrológicos, climatológicos e biológicos” e, de outro lado, os “desastres 
antropogênicos são constituídos por desastres tecnológicos e sociopolíticos e decorrem 
de fatores humanos”.18

Contudo, cumpre destacar que, ainda que eventual desastre ambiental venha a 
ocorrer ou seja potencializado por evento natural, tal fato em nada altera a responsabi-
lidade dos envolvidos pelo evento.

Isto porque, diferente do direito norte-americano, onde certos fatos naturais como 
terremotos, furacões, inundações (acts of Gods),19 podem afastar a responsabilidade 
do sujeito, no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilização civil ambiental é de 
natureza objetiva, ou seja, resta configurada independentemente da existência de culpa 
ou dolo e não admite causas excludentes de responsabilidade como os casos fortuitos ou 
de força maior para a punição dos envolvidos.

14 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 447.
15 “Nesse contexto, o poder público municipal, em especial, assume papel central na implementação da política de gestão de 

desastres, por ser o responsável pela execução da política urbana (artigos182 da Constituição Federal), que tem como uma 
das diretrizes gerais a ordenação e controle do uso do solo para evitar a exposição da população a riscos de desastres (artigo 
2º, VI, alínea “h”, do Estatuto da Cidade) e, para tanto, tem competência para legislar sobre normas de uso e ocupação do 
solo e sobre assuntos de interesse local.” (CARVALHO, Renata Martins de. Gestão de riscos de desastres e políticas urbanas. 
Cadernos Jurídicos, ano 18, n. 46, jan./mar. 2017, p. 149).

16 CARVALHO; DAMACENA, op. cit., p. 29.
17 Ibidem, p. 25-26.
18 “Essa dicotomia entre desastres naturais e antropogênicos é, constantemente, representada e acompanhada pela designação 

de termos como desastres para os primeiros e acidentes industriais para os casos previstos no segundo grupo. Não obstante 
a relevância das distinções conceituais acima, a grande maioria dos desastres decorre de uma sinergia de fatores naturais e 
antropogênicos (desastres mistos ou híbridos), sem que se possa ser percebida uma prevalência de um destes, mas sim uma 
combinação de fatores híbridos num fenômeno de grandes proporções.” (Ibidem, p. 27).

19 Ibidem, p. 110.
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Por sua vez, é verdade que o Estatuto da Cidade previu a obrigatoriedade de Plano 
Diretor também para os municípios inseridos na área de influência de empreendimentos 
ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, nos 
termos do inciso V do art. 41 da referida lei nº 10.257/2001.20

No entanto, a primeira crítica que deve ser feita, diz respeito ao fato de que o 
legislador parece ter esquecido de considerar os impactos ambientais de âmbito local, 
os quais não podem ser desconsiderados, já que o objetivo da política urbana é o desen-
volvimento das cidades em todos os seus aspectos, dentre os quais se destaca o dever 
da manutenção de uma sadia qualidade de vida em um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e, para o atingimento completo desse fundamental escopo, não há dano 
ambiental que deva ou possa ser desprezado.

A segunda crítica possível de ser feita, diz respeito ao fato de que o legislador deixou 
de prever o conteúdo e as ações específicas que, minimamente, deveriam ser previstas 
no Plano Diretor para os casos de desastres ambientais provenientes de atividades ou 
obras de significativo impacto ambiental, tal como o fez expressamente em relação aos 
desastres naturais conforme disposto nos arts. 42-A e 42-B.

Contudo, ainda assim, diante do exposto pelo inciso V do art. 41 do Estatuto da 
Cidade, não pode o município quedar-se inerte no que diz respeito à elaboração e execução 
de um Plano Diretor, cujo conteúdo obrigatoriamente contemple instrumentos, ações, 
planos de emergência, protocolos de segurança e de gerenciamento de riscos diretamente 
relacionados com as características, necessidades, bem como quanto ao alcance potencial-
mente lesivo daquela determinada atividade ou empreendimento de significativo impacto 
ambiental existente em seu território, seja sua potencialidade danosa, seja considerada 
de âmbito local, regional ou nacional.

Aqui cabe ressaltar que a lei determina expressamente que nos municípios cuja 
obrigatoriedade do Plano Diretor advenha do fato descrito no inciso V do art. 41 do 
Estatuto da Cidade, ou seja, que sua área esteja sob influência de significativo impacto 
ambiental regional ou nacional, os respectivos recursos técnicos e financeiros para a 
elaboração do referido plano deverão estar inseridos dentre as medidas compensatórias 
adotadas e previstas para tais empreendimentos ou atividades potencialmente danosas 
à área do município.21

Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que a iniciativa privada será responsá-
vel pela elaboração do Plano Diretor ou que exista a possibilidade do Poder Público 
“terceirizar” tal elaboração aos empreendedores, nem tampouco que tal direcionamento 
técnico e financeiro para a elaboração do Plano Diretor os desobrigará à compensação22 
dos danos ambientais, muito menos a minimização ou eliminação do dever de precaução 

20 Para Álvaro Luiz Valery Mirra, danos ambientais de âmbito regional são aqueles que ultrapassam os limites de uma comarca 
ou de um Estado federado. (MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São 
Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2002, p. 177). Na legislação o conceito de impacto ambiental regional pode ser encontrado 
na Resolução CONAMA nº 237/1997 que define no inciso IV do seu artigo 1º como sendo “todo e qualquer impacto ambiental 
que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados”, o 
que nos leva a concluir, por presunção, tratar-se de impacto de âmbito nacional somente aquele que atinja todo o território 
nacional e, por sua vez, o impacto local exclusivamente aquele ocorrido nos limites de determinado Município.

21 § 1º do art. 41 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).
22 MACHADO, op. cit., p. 450-451.
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e de prevenção ou de qualquer uma das modalidades de responsabilização ambiental 
existentes no ordenamento jurídico nacional.

Por derradeiro, a terceira crítica que pode ser apontada, reside no fato de que teria 
caminhado melhor o legislador caso tivesse estabelecido como causa expressa de impu-
tação de improbidade administrativa ao prefeito, a inobservância do quanto disposto no 
inciso V do art. 41 da Lei nº 10.257/2001, assim como o fez para as hipóteses descritas 
no art. 52 da mesma lei.23

2. Conteúdo do Plano Diretor e proposições

O conteúdo obrigatório do Plano Diretor encontra-se previsto no art. 42 do Estatuto 
da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Pelo citado artigo, deverá conter, no mínimo: (i) a 
delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para 
utilização, na forma do art. 5º desta Lei; (ii) disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 
29, 32 e 35 desta Lei; e (iii) sistema de acompanhamento e controle.

Contudo, tal rol foi significativamente ampliado pela lei nº 12.608/2012 que fez incluir 
no Estatuto da Cidade os artigos 42-A e 42-B. O primeiro diz respeito especificamente às 
novas exigências para as cidades incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos e o segundo, diz respeito aos municípios 
que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação da Lei.

Aqui, como exposto anteriormente, o legislador perdeu a oportunidade de ampliar 
o conteúdo mínimo do Plano Diretor, para fazer constar a obrigatoriedade de uma série 
de instrumentos, planos de emergência, protocolos de segurança e de gerenciamento 
de riscos para o município cuja área esteja sob a influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental, ou seja, deixou de garantir protocolos 
e ações mínimas de segurança relacionadas aos desastres ambientais, assim como o fez 
em relação exclusivamente aos desastres naturais, em atendimento às diretrizes gerais 
da política urbana.

Nesse sentido, poderia prever e exigir para tais municípios (i) treinamentos constantes 
e periódicos da população para o caso de ocorrência de desastres ambientais (naturais 
ou não); (ii) proibição de instalação de moradias ou ocupação nas áreas sob a influên-
cia de eventual desastre ambiental; (iii) criação de equipes e corpo técnico municipal 

23 “Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito 
incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:

 I – (VETADO)
 II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, 

conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei;
 III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei;
 IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o 

previsto no art. 31 desta Lei;
 V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1o do art. 33 desta Lei;
 VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 desta Lei;
 VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta 

Lei;
 VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apre-

sentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.”
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especializado em desastres ambientais; (iv) delimitação de área potencialmente a ser 
atingida por eventual desastre ambiental; (v) planejamento para distribuição e manutenção 
do fornecimento dos serviços públicos básicos; (vi) manutenção de pontos de encontro 
de segurança; (vii) manutenção de monitoramento de áreas sob influência de danos 
ambientais; (viii) planos de educação ambiental com conteúdo específico relacionado 
a eventual desastre ambiental; (ix) criação e manutenção de rotas de fuga; (x) sistema 
de alarmes/alertas e de comunicação eficientes; (xi) criação e manutenção de centro 
de apoio técnico e logístico para o caso de desastres ambientais; (xii) programas de 
geração de emprego e renda para os eventuais atingidos; (xiii) medidas preventivas e 
mitigatórias dos efeitos causados por eventual desastre ambiental; (xiv) exigência de 
diagnósticos e análises de falhas; (xv) programa de coleta e distribuição de alimentos e 
medicamentos; (xvi) organização de abrigos provisórios; e (xvii) previsão de um fundo 
municipal alimentado pelo empreendimento ou atividade que representa o significativo 
impacto ambiental específico para aquele município, dentre tantas outras iniciativas e 
instrumentos possíveis e imagináveis com o objetivo de garantir um mínimo de segurança 
e dignidade para a população local.

No entanto, mesmo inexistindo tais regulamentações específicas no Estatuto da 
Cidade para os casos de desastres ambientais, os municípios, notadamente aqueles cujos 
limites territoriais encontram-se sob a influência dos significativos impactos ambientais 
de determinadas atividades ou de empreendimentos potencialmente danosos, possuem 
o dever de fazerem constar no Plano Diretor, medidas e instrumentos como os exemplifi-
cados acima, tanto pelos objetivos da política urbana, pelos princípios da prevenção e da 
precaução, quanto pela determinação legal do art. 225 da CF/88, que impõem ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defender e de preservar um meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Considerações finais

É indubitável que é dever do Poder Público ordenar o desenvolvimento das cidades, 
bem como de salvaguardar o ambiente sustentável. Para tanto, tem em seu favor o 
Plano Diretor como instrumento indispensável ao atingimento desses objetivos e deveres 
impostos por lei.

Nessa condição, o Plano Diretor, considerando as características de cada município, 
tem a obrigação de fazer constar em suas linhas, elementos e orientações relacionadas 
ao meio ambiente e, especialmente, regras e diretrizes ligadas à prevenção, precaução 
e à execução de planos de emergência, protocolos de segurança e de gerenciamento de 
riscos, além de uma extensa gama de outras normas e instrumentos possíveis de serem 
previstos como os que aqui foram sugeridos de forma meramente exemplificativa, com 
o objetivo de preparar a municipalidade e os cidadãos para o caso da ocorrência de 
desastres ambientais.

Portanto, diante do exposto e da fundamentalidade, das potencialidades e objetivos 
do Plano Diretor, concluímos pela sua necessidade em todos os municípios e, em especial, 
naqueles cuja área esteja sob a influência de significativos impactos ambientais originá-
rios de empreendimentos ou atividades com dano potencial, quer eles sejam de âmbito 
local, regional ou nacional.
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Zoneamento urbanístico e antinomia jurídica: um 
caso do município de São Paulo

Kleber Luiz Zanchim1

Advogado

Daniel Steinberg2

Advogado

1. A inconsistência do zoneamento da Avenida Nove de Julho

Zoneamento é um elemento urbanístico técnico, mas também político. Sua dimensão 
política decorre dos múltiplos interesses que interferem nas definições de uso e ocupação 
do solo em cada área das cidades. Algumas vezes, tais interesses são compatíveis com 
as balizas técnicas. Noutros casos, não. Há situações em que visões particulares sobre 
modos de vida provocam, por pressões políticas, antinomias na legislação. Áreas que, por 
conceito urbanístico, devem ser adensadas, acabam “congeladas”. Outras, que deveriam 
ser preservadas, acabam sujeitas a intensa ocupação.

Para ilustrar o problema, o presente artigo tratará de um trecho da Avenida Nove de 
Julho, do município de São Paulo. Depois de vir com um zoneamento bastante permissivo 
em relação a uso e ocupação por vários quarteirões, por um trecho de, aproximada-
mente, 1 (um) quilômetro, entre as ruas Estados Unidos e Groenlândia, as restrições se 
tornam severas. A justificativa é a situação consolidada do entorno: residencial, apenas 
com casas (sem prédios), mais o tombamento do bairro dos Jardins. Essas características 
justificariam tanto as restrições construtivas quanto as sobre atividades passíveis de 
serem desenvolvidas na região.

Todavia, há uma peculiaridade importante. Esse trecho é cortado por um dos corre-
dores de ônibus mais qualificados da cidade, que liga o Centro às Zonas Oeste e Sul, 
duas áreas altamente estratégicas do município. Infraestruturas dessa natureza são tão 
relevantes que induziram a introdução de uma figura urbanística especial na legislação, 
chamada Zonas Corredor (ZCOR). Conforme a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 
2016 (“Lei de Zoneamento”), as ZCOR incidem em lotes lindeiros às Zonas Exclusivamente 
Residenciais (ZER), ou Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR), sendo áreas desti-
nadas aos usos não residenciais, desde que compatíveis com o uso residencial, à fluidez 
do tráfego e à densidade demográfica e construtiva baixa.

Art. 10. As Zonas Corredores (ZCOR) incidem em lotes lindeiros à ZER 
ou à ZPR que fazem frente para vias que exercem estruturação 
local ou regional, destinadas aos usos não residenciais compatíveis 

1 Graduado e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor do Insper Direito. Especialista em 
projetos estruturados e distressed deals. Sócio de SABZ Advogados.

2 Doutorando e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado de SABZ Advogados.
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com o uso residencial e com a fluidez do tráfego, com densidades 
demográfica e construtiva baixas [...]. (grifo nosso)

As ZCOR garantem uma transição gradual entre as zonas de alta e baixa densi dades 
construtivas e demográficas, apresentando as seguintes diferenciações: (i) ZCOR-1: diver-
sificação de usos, (ii) ZCOR-2: diversificação de usos e conformação de subcentro regional, 
e (iii) ZCOR-3: diversificação de usos e conformação de subcentro regional em trechos 
junto a vias que estabelecem conexões regionais.

I – Zona Corredor 1 (ZCOR-1): trechos de vias destinados à 
diversificação de usos de forma compatível à vizinhança residencial;
II – Zona Corredor 2 (ZCOR-2): trechos de vias destinados à 
diversificação de usos de forma compatível à vizinhança residencial e 
à conformação de subcentro regional;
III – Zona Corredor 3 (ZCOR-3): trechos junto a vias que estabelecem 
conexões de escala regional, destinados à diversificação de usos 
de forma compatível à vizinhança residencial e à conformação de 
subcentro regional. (grifo nosso).

De acordo com o mapa da Lei de Zoneamento, a Avenida Nove de Julho (trecho 
Av. Paulista – R. Estados Unidos) foi classificada como ZEU (Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana). Trata-se de trecho destinado à promoção dos usos residenciais e 
não residenciais com densidade demográfica e construtiva alta (alto potencial de adensa-
mento), tendo em vista exatamente o corredor de ônibus instalado na Avenida Nove de 
Julho (“Corredor Nove de Julho”).

No entanto, os trechos da Avenida Nove de Julho entre a Rua Estados Unidos e a 
Rua Groenlândia foram classificados como ZCOR-2. Não houve transição passando por 
ZCOR-3. Adiante, nos trechos entre a R. Groenlândia e Av. Cidade Jardim, a região retoma 
a classificação de ZEU no lado do bairro Itaim Bibi e se mantém como ZCOR-2 no lado do 
Jardim Europa.

O fato de o zoneamento passar de ZEU para ZCOR-2, sem mediação de ZCOR-3, 
em torno de um corredor de ônibus que estabelece conexão de escala regional provoca 
incongruências urbanísticas. Algumas delas são críticas, como a restrição à instalação 
de estabelecimentos de ensino. Ou seja, dada a dimensão política do zoneamento e as 
pressões de grupos de interesses locais, utilidades essenciais para um bairro residencial 
ficam restringidas sem qualquer fundamento técnico.

Essa incongruência não fere apenas a lógica e o bom senso. Representa um conflito 
dentro da própria Lei de Zoneamento entre o conceito normativo de ZCOR-3 e o estabe-
lecido nos mapas da norma. Explorar o caso é interessante não para mostrar o proble-
ma, mas para sinalizar soluções que, por via interpretativa, podem harmonizar técnica 
urbanística e demandas políticas dos moradores.

1. 1. Usos permitidos por Zona e atividades educacionais

Concentrando a análise em atividades educacionais, a Lei de Zoneamento diferenciou 
ZCOR-2 de ZCOR-3 basicamente permitindo nesta a atividade de educação seriada (ensino 
fundamental, médio e superior), enquanto a restringe naquela. Em ZCOR-2, o Quadro 4 da 
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Lei de Zoneamento (usos permitidos por zona) permite somente os seguintes usos: (i) nR1-8 
(estabelecimentos de ensino pré-escolar ou apoio aos ensinos seriados e não seriados); 
(ii) nR1-10 (serviço público social de pequeno porte, ou seja, atividades públicas de uso 
coletivo prestadas pelo Poder Público, como estabelecimentos destinados à educação 
e cuidados infantis); (iii) nR2-7 (ensino não seriado complementar, profissionalizante, 
aperfeiçoamento ou educação informal até 2.500m²); e (iv) nR2-8 (serviços públicos 
sociais, incluindo ensino formal). Já em ZCOR-3 estão permitidas atividades educacionais 
classificadas como nR2-6 (ensino seriado fundamental, médio e superior até 2.500m²).

A questão aqui não é ocupação do solo, ou seja, dimensão de edificações, mas sim 
uso. Fazendo um recorte ainda mais específico para ensino fundamental, em ZCOR-2 é 
possível instalar escola pública de pequeno porte (nR1-10), mas não privada, ainda que 
também pequena (nR2-6).

Do ponto de vista jurídico, a distinção com base no modelo de prestação do ser vi-
ço (público ou privado) seria inconstitucional diante do artigo 206, III, da Constituição 
Federal, que estabelece a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

Do ponto de vista urbanístico, a diferenciação também não parece ter justificativa 
técnica, uma vez que o aspecto relevante é o impacto da atividade na vizinhança, e 
não se esta é pública ou privada. Aliás, até mesmo para o serviço público de educação 
(nR1-10), o Quadro 4 da Lei de Zoneamento faz a ressalva de que deve ser compatível 
com a vizinhança residencial.

Não bastasse a falta de fundamentos jurídicos e técnicos para a restrição em ZCOR-2 
a instalações de ensino fundamental privado, a Avenida Nove de Julho foi marcada com 
outra inconsistência relevante: por se tratar conector de escala regional (liga o Centro 
às Zonas Oeste e Sul), por definição deveria conter ZCOR-3, e não ZCOR-2.

1. 2. A antinomia jurídica

Como sabido, a Avenida Nove de Julho estabelece conexões de escala regional, 
ligado à região central com as Zonas Oeste e Sul do município de São Paulo. Nessa via 
está instalado eixo de transporte coletivo relevante: o corredor de ônibus3.

O conceito de “conexões de escala regional” é intuitivo: ligação entre regiões da 
cidade. Apesar disso, como se notou nas audiências públicas que trataram do zoneamento 
de São Paulo, o entendimento do conceito de ZCOR não se dá por uma ciência exata4. 

3 SÃO PAULO (Município). Caderno de propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras: macrorregião Centro-Oeste. São 
Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2016. Disponível em: http://bit.ly/2CaWVqe. Acesso em: 2 jan. 2019.

4 Segundo Daniel Montandon, um dos responsáveis técnicos pela elaboração da Lei do Zoneamento: “A variação do uso do solo 
em relação ao fluxo tem uma lógica: você intensifica o fluxo, você diversifica mais o uso do solo. Então podemos olhar dessa 
maneira três tipos de vias, e ver três tipos de ZCor incidindo. E aí tem uma grande preocupação, que são os opostos. Ou 
seja, um entendimento de que o estudo que o pessoal da Associação Mais Bairros Verdes desenvolveu, que é o entendimento 
de que, ao diversificar a ZCor, diversifica-se o uso, o que gera mais viagem. Então é um entendimento contrário. Temos que 
cotejar isso, tipificando a ZCor. Vamos ter que entender contextos em que a ZCor tenha a função de centralidade, e 
casos em que a ZCor tenha uma função de acomodação da diversificação do uso do solo em relação ao fluxo. E não vamos 
resolver esse assunto com ciência exata. A gente pode sentar e reunir uma série de argumentos que vão na direção 
do caos, e uma série de argumentos que vão na direção contrária. Tem que mostrar que não existe esse caos, basta ver 
o pessoal do Brooklin pedindo a retirada da ZER. Então não é uma unanimidade. Eu acho que o mais importante é que não 
existe essa ciência exata. Vamos ver, ponderar, estabelecer critérios e premissas para olharmos esse conjunto de pleitos, 
porque precisamos olhar uma ZCor 1 à luz de todas as ZCor 1; uma ZCor 2 à luz de todas elas e assim por diante. Então eu 
faço essa ponderação para que nos debrucemos com cuidado sobre o estudo da ZCor e da ZER, uma questão muito forte 
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Isso requer que a solução das antinomias em torno desse elemento urbanístico considere 
detalhes dos casos concretos. A Avenida Nove de Julho tem características particulares 
quantitativas e qualitativas que a qualificam como um conector de escala regional: 
(i) eixo de integração entre 3 (três) regiões da cidade (Centro – Zona Oeste – Zona 
Sul); (ii) corredor de ônibus qualificado, com 15 (quinze) pontos de parada; e (iii) alto 
adensamento ao longo de quase toda sua extensão.

Essas características induzem a uma grande variedade de usos na Avenida, contem-
plando postos de gasolina, edifícios residenciais e comerciais, hotéis, estabelecimentos 
de ensino (Colégio Assunção e Escola Concept), entidades sindicais, shopping center, 
supermercados, agências bancárias, empresas de segurança etc.

É fato que, a partir da Rua Estados Unidos, há predomínio de casas residenciais nas 
bordas da avenida. Essa ocupação está preservada por tombamento, conforme Resolução 2, 
de 23 de janeiro de 1986, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Adicionar ao tombamento as restrições de 
uso de ZCOR-2 é tão severo que resulta em distorções como a impossibilidade de insta-
lação de estabelecimento privado de ensino fundamental em área que abriga grande 
número de famílias.

A incongruência é lógica e também legal. A Avenida Nove de Julho se classifica 
como conector de escala regional, configurando ZCOR-3. Porém, no Quadro 4 da Lei de 
Zoneamento, o trecho entre a Rua Estados Unidos e a Rua Groenlândia foi, em ambos os 
lados, marcado como ZCOR-2. Trata-se de antinomia muito clara entre o artigo 10, III5, da 
referida Lei, que estabelece o critério de qualificação da ZCOR-3, e seu artigo 5º, § 1º6, 
que remete os perímetros das zonas aos quadros da norma.

Antinomia é a incompatibilidade de regras pertencentes ao mesmo ordenamento 
jurídico, quando tenham o mesmo âmbito de validade. Nas lições de Grau, na ocorrência 
de uma antinomia entre normas jurídicas, uma delas deveria ser eliminada do ordena-
mento, isto é, perderia tacitamente sua validade7.

Ferraz Jr. explica que a existência de antinomias impede a consistência do siste-
ma jurídico8. A regra da consistência a distingue de uma simples contradição jurídica. 

aqui”. SÃO PAULO (Município). Câmara Municipal: Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Audiência 
Pública: Reunião nº 15960. São Paulo: Câmara Municipal de São Paulo, 2015. Disponível em: http://bit.ly/2oKr4cY. Acesso 
em: 2 jan. 2019. (grifos nossos).

5 Art. 10. As Zonas Corredores (ZCOR) incidem em lotes lindeiros à ZER ou à ZPR que fazem frente para vias que exercem 
estruturação local ou regional, destinadas aos usos não residenciais compatíveis com o uso residencial e com a fluidez do 
tráfego, com densidades demográfica e construtiva baixas, subdivididas em: [...]

 III - Zona Corredor 3 (ZCOR-3): trechos junto a vias que estabelecem conexões de escala regional, destinados à diversificação 
de usos de forma compatível à vizinhança residencial e à conformação de subcentro regional;

6 Art. 5º. As zonas correspondem a porções do território nas quais incidem parâmetros próprios de parcelamento, uso e ocupação 
do solo estabelecidos nos quadros desta lei.

 § 1º Os perímetros das zonas estão delimitados nos Mapas 1 e 2 desta lei.
7 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

182. Em certa medida, Grau refere-se à perda da eficácia da norma. Com interpretação parecida, Ferraz Jr. denota que “o 
problema das antinomias tem, para a dogmática, relevância prática que não se refere à dinâmica do sistema em termos da 
cessação da validade, mas também repercute sobre a questão da eficácia”. (FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao 
estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 211).

8 No mesmo sentido, Canaris conceitua antinomias como quebras no sistema jurídico, podendo envolver tanto regras quanto 
princípios jurídicos. Cf. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: 
Calouste Gullbekian, 1989, p. 77-78.
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Segundo o autor, para que haja antinomia jurídica, é imprescindível a ocorrência de 
3 (três) situações: (i) que as normas que expressem ordens ao mesmo sujeito emanem 
de autoridades competentes em um mesmo âmbito normativo; (ii) que, para obedecer 
uma instrução normativa, é preciso desobedecer outra; e (iii) que o receptor da regra 
jurídica fique em uma posição insustentável, sem nenhuma outra regra que venha ao seu 
auxílio no caso concreto9.

No caso da Avenida Nove de Julho, a antinomia jurídica está posta em artigos da mesma 
norma (Lei de Zoneamento). Há, pois, uma “lacuna de regras de solução de antinomia”10. 
Ou seja, o respeito ao artigo 5º, § 1º da Lei de Zoneamento acarreta, necessariamente, a 
desobediência ao artigo 10, III, da mesma Lei. A consequência prática disso é um desequi-
líbrio urbanístico que compromete, de forma injustificada, a saúde do tecido urbano.

2. O desequilíbrio urbanístico provocado pela antinomia jurídica

A Avenida Nove de Julho prossegue em processo de adensamento. Há novos edifícios 
comerciais e residenciais em áreas contínuas e muito próximas ao trecho qualificado 
como ZCOR-2 (R. Estados Unidos – R. Groenlândia). Empreendimentos de porte relevante 
foram implantados recentemente: (i) Luminus Jardins (Avenida Nove de Julho – R. José 
Maria Lisboa), com área total de 2.236,68 m², cuja construção atraiu a atenção do Jornal 
O Estado de São Paulo: “um dos lançamentos aprovados sob as regras do novo PDE é o 
Luminus Jardins, na Avenida Nove de Julho, que é considerada um eixo estruturante, em 
razão do seu corredor de ônibus e por ter comércio, escritórios e residências”11; e (ii) o 
edifício do C6 Bank (nº 3186), com mais de 8 mil m² de área12.

Assim, um conjunto articulado de parâmetros reforça a diretriz de adensamento 
da Avenida Nove de Julho, de incentivo à qualificação do espaço público e de ampliação 
da oferta de bens e serviços urbanos ao longo dos eixos prioritários de investimento em 
transporte coletivo. Esta orientação segue até a Rua Estados Unidos com diversos tipos 
de usos, sendo interrompida abruptamente.

Essa interrupção provoca um desequilíbrio urbanístico, desconectando uso, ocu pa-
ção e disponibilidade de infraestrutura, pois o Corredor Nove de Julho, ativo construído 
à custa de maciço investimento público, gera externalidades positivas qualificadoras de 
ZCOR-3, e não ZCOR-2.

No caso concreto, o mais grave está na impossibilidade de implantação de atividade 
de ensino fundamental privado em área com alta demanda para tal serviço, inclusive pelo 
perfil econômico-social dos moradores da região. Tal restrição impõe que as pessoas se 
desloquem para outras regiões em busca de escolas quando poderiam tê-las mais próximo 
de sua residência.

Situações agudas como essa podem ser resolvidas por via interpretativa, sem neces-
sidade de efetiva alteração da norma jurídica. Em questões de zoneamento, tal solução 

9 Ferraz Júnior, op. cit., p. 205-207.
10 Ibidem, p. 208.
11 CORRÊA, Jéssica Díez. Uso misto e fachada ativa marcam lançamentos em São Paulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Economia 

& Negócios, 5 ago. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2pFsNkk. Acesso em: 3 jan. 2019.
12 C6 BANK inaugura sua sede. Valor Econômico, São Paulo, Finanças, 30 ago. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2pLbRJ5. Acesso 

em: 3 jan. 2019.
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é ainda mais adequada, uma vez que as cidades são organismos vivos e, muitas vezes, 
as leis não conseguem capturar as peculiaridades de cada região. Nova Iorque é uma 
referência importante nesse tema, que merece ser lembrada.

3. Solução interpretativa da antinomia jurídica

3. 1. Experiência de Nova Iorque

Nova Iorque delineou um mecanismo de adaptação das regras urbanísticas às especi-
ficidades de casos concretos denominado Zoning Variance13. Trata-se de uma válvula 
de escape (safety valve) administrativa contra as normas rígidas incompatíveis com a 
realidade da cidade.

Zoning Variances operam como uma permissão dada por um órgão administrativo 
local para que determinado lote seja utilizado de forma diversa do disposto nas regras 
de zoneamento urbano14, especialmente quando a aplicação estrita da regra geral for 
contrária ao direcionamento do adensamento urbano e/ou injusta em relação ao caso 
específico15. Essa avaliação é realizada por autoridade administrativa específica (Zoning 
Board of Appeals) e é considerada um avanço na proteção dos direitos de propriedade.

Os critérios de aplicação das Zoning Variances começaram a ficar mais claros após 
a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que concedeu uma permissão administra-
tiva de uso em um caso cuja regra de zoneamento era contrária ao interesse público. Esta 
decisão contemplou os seguintes fatores para chegar a uma conclusão: (i) o zoneamento 
delimitado pela norma local impôs “dificuldades desnecessárias” (unnecessary hardship) 
ao uso e gozo do bem imóvel; (ii) a zona delimitada no caso concreto contraria a intenção 
do legislador; e (iii) o zoneamento delimitado é simplesmente injusto16.

Essa decisão foi, aos poucos, sendo aplicada em contextos locais, ensejando grandes 
discussões sobre a amplitude do termo hardship17. Os critérios objetivos para mensurar as 
“dificuldades desnecessárias” (unnecessary hardship) somente foram delimitados no caso 
Otto v. Steinhilber (“Caso Otto”)18, em que a Suprema Corte do Estado de Nova Iorque 
definiu condicionantes para efetivar uma Zoning Variance, quais sejam: (i) a propriedade 
não produzirá um retorno financeiro razoável se usada apenas para as finalidades permi-
tidas na zona delimitada pela legislação19; (ii) a situação específica da propriedade está 
relacionada a circunstâncias únicas e não às condições gerais da vizinhança sob a mesma 
zona (uniqueness); e (iii) o uso a ser autorizado pela decisão administrativa não altera-
rá o caráter essencial da localidade. Em resumo, em se tratando de situações únicas e 

13 NEW YORK (State). Department of State. Zoning board of appeals. New York, 2005. Disponível em: https://on.ny.gov/36Grum3. 
Acesso em: 5 nov. 2019.

14 Ibidem, p. 10.
15 HINES, William N. Difficulties standard for area variances. Iowa Law Review Online, Iowa City, v. 102, n. 365, p. 365-383, 

2018.
16 Nectow v. Cambridge, 1928. Disponível em: http://bit.ly/2JU7iTE. Acesso em: 24 jan. 2019.
17 Hines, op. cit., p. 370.
18 Otto v. Steinhilber, 1939. Para um resumo detalhado desta decisão, ver: http://bit.ly/2NiSOPl. Acesso em: 24 jan. 2019.
19 “The applicant cannot realize a reasonable return, provided that lack of return is substantial as demonstrated by competent 

financial evidence”. (NEW YORK, op. cit., p. 12).
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particulares, Zoning Variance ocorrerá no caso de fundamentação econômica e urbanística 
que não descaracterize a região20.

O conceito de Zoning Variance decorre de uma premissa fundamental do Direito 
Urbanístico: a cidade é um organismo complexo, em constante transformação21. Tal 
premissa fomenta mecanismos mais dinâmicos para mitigar os impactos de decisões legis-
lativas incompatíveis com o adensamento urbano programado pela própria legislação22. A 
experiência norte-americana é emblemática em enfatizar a importância de instrumentos 
de adaptação da legislação urbanística: “[Zoning Variance] não significa a deturpação 
da política urbana de zoneamento, e sim uma forma de salvá-la”, isto porque, “podem 
ocorrer prejuízos causados pelo zoneamento, e o que é razoável hoje, pode não ser 
razoável amanhã”23.

3. 2. Proposta para São Paulo

Evidenciada a antinomia na Lei de Zoneamento na Avenida Nove de Julho, em 
especial no tocante a estabelecimentos de ensino fundamental, propõe-se no presente 
artigo uma solução interpretativa inspirada no conceito de Zoning Variance para eliminar 
o desequilíbrio urbanístico.

De acordo com Ranieri, a Constituição Federal, ao colocar a educação como dever 
do Estado, ressaltando seu papel na construção de uma sociedade socialmente desenvol-
vida e justa, individualiza a educação – direito de todos – como bem jurídico, dada sua 
importância fundamental para o exercício dos demais direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais24.

Escolas estão intimamente ligadas com o fortalecimento de comunidades, podendo 
ser consideradas centrais no desenvolvimento urbano. Em estudo divulgado pela U.S. 
Department of Education’s National Clearinghouse for Educational Facilities, a existência 
de estabelecimentos de ensino está vinculada ao crescimento sustentável e coordenado 
dos bairros, bem como reforça engajamento da comunidade com sua própria região25.

O artigo 7º, VI, da Lei Orgânica do município de São Paulo, assegura aos cidadãos o 
acesso ao ensino fundamental e à educação infantil. O Capítulo I dessa lei, que trata da 
“Política Urbana”, estabelece que a política urbana do município terá por objetivo “ordenar 

20 Ibidem.
21 É o típico caso ressaltado por Jacqueline Morand-Deviller, em que o direito positivo é enfraquecido pela recomposição de 

fenômenos econômicos e sociais e exige a consideração das situações de diferenciação, complexidade, flexibilidade, incerteza 
e instabilidade. MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Os territórios do direito: reflexões sobre a generalidade e a impessoalidade da 
regra de direito. In: MARQUES, Cláudia Lima; MEDAUAR, Odete; SILVA, Solange Teles. O novo direito administrativo, ambiental 
e urbanístico: estudos em homenagem à Jacqueline Morand-Deviller. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 62-63.

22 Hines, op. cit., p. 369.
23 No original, “the creation of a board of appeals, with discretionary powers to meet specific cases of hardship or specific 

instances of improper classification, is not to destroy zoning as a policy, but to save it. The property of citizens cannot and 
ought not to be placed within a strait-jacket. Not only may there be grievous injury caused by the immediate act of zoning, 
but time itself works changes which require adjustment. What might be reasonable today might not be reasonable tomorrow”. 
(NEW YORK, op. cit., p. 1).

24 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Os Estados e o direito à educação na Constituição de 1988: comentários acerca da Jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. In: RANIERI, Nina Beatriz Stocco. (coord.). Direito à educação: aspectos constitucionais. São 
Paulo: Edusp, 2009, p. 41-42.

25 SPECTOR, Stephen. Creating schools and strengthening communities through adaptive reuse. National Clearinghouse for 
Educational Educational Facilities, 2003, p. 1.
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o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade”, o que inclui o acesso de todos 
os cidadãos “[...] às condições adequadas de moradia, transporte público, saneamento 
básico, infraestrutura viária, saúde, educação [...]”(grifo nosso).

Desse modo, é preciso interpretar a abrangência das restrições de ZCOR-2 quando 
se fala de ensino fundamental. Para que não haja inconstitucionalidade, violação à Lei 
Orgânica e desequilíbrio urbanístico, no caso em análise o entendimento deve ser pela 
admissão desse tipo de atividade (uso), desde que compatível com o entorno.

Com isso, pode-se aprovar um uso de ZCOR-3 na região (que, aliás, deveria ter preci-
samente esse zoneamento, por se tratar de eixo de conexão regional) desde que o impacto 
seja de uma atividade de ZCOR-2. A mensuração do impacto pode ser dada por Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV) que, como explica Barreiros, tem como objetivo avaliar:

[...] a qualidade de vida da população e incluem os itens básicos 
de análise tais como o adensamento demográfico, os equipamentos 
urbanos e comunitários, o uso e ocupação do solo, a valorização 
imobiliária, a geração de tráfego, a demanda por transporte público, 
a ventilação e iluminação, a paisagem urbana e o patrimônio natural 
e cultural. Tais itens relacionam-se mais com a sustentabilidade 
e qualidade de vida da população, inserida dentro das áreas de 
influência de um empreendimento e/ou atividade, do que com a 
qualidade do ambiente natural26.

Desse modo, se o EIV demonstrar que o estabelecimento de ensino tem impacto de 
ZCOR-2, aplica-se a lógica de Zoning Variance para superar a antinomia e o desequilíbrio 
urbanístico discutido anteriormente. Na prática, isso significa que a população de uma 
região em processo contínuo de adensamento, cercada por zonas ainda mais adensadas, 
poderá ter uma oferta de serviços mais ajustada à sua demanda.

O artigo 330 da Lei nº 16.050/2014, do município de São Paulo (“Plano Diretor 
Estratégico”), bem como o artigo 157 da Lei de Zoneamento, conferem poderes à Câmara 
Técnica de Legislação Urbanística (CTLU) para solucionar casos omissos ou dirimir dúvidas 
sobre a legislação. As competências atribuídas à CTLU a aproximam das autoridades 
administrativas de Nova Iorque, cuja função e propósito mais importantes são “ser um 
vetor para interpretar a lei de zoneamento e conceder permissões de uso”27.

A CTLU é um órgão colegiado de composição paritária cujas deliberações serão 
consubstanciadas, segundo o artigo 17 do seu Regimento Interno, em: (i) informação; 
(ii) pronunciamento; (iii) resolução; (iv) despacho; e (v) ofício.

Art. 17 – O resultado das deliberações poderá consubstanciar-se em: 
I – informação, quando se tratar de instrução, esclarecimento ou 
encaminhamento para a realização de estudos; II – pronunciamento, 
quando se tratar de solução de expediente administrativo específico, 

26 BARREIROS, Mario Antonio Ferreira. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): método de avaliação de impactos por meio de 
matrizes matemáticas. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2017. p. 8-9.

27 No original, “this is the primary function and purpose of a zoning board of appeals in zoning administration and encompasses 
the power (if an appeal is properly taken to the board) to interpret the zoning ordinance or local law and to grant variances”. 
(NEW YORK, op. cit., p. 3).
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não podendo esta solução ser considerada como genérica, sendo 
vedada a aplicação a outras situações, sem prévia manifestação da 
Câmara; III - resolução, quando tiver caráter de Instrução Normativa, 
podendo ser aplicado a casos similares; IV - despacho, quando se 
tratar de ato de competência do Presidente; V - ofício, quando 
se tratar de comunicação ou convite, em caráter oficial, a órgãos 
ou entidades, de direito público ou particular. § 1º - Compete 
exclusivamente ao Presidente, por despacho e em nome da 
Câmara, a divulgação das deliberações tomadas em plenário. 
§ 2º - Cada representante poderá externar publicamente o ponto de 
vista da entidade representada, ainda que em voto vencido.

Por suas manifestações, a CTLU confere as autorizações necessárias a uma confor-
mação mais adequada do tecido urbano à estratégia urbanística de desenvolvimento 
definida em lei. Portanto, a CTLU poderia admitir um uso de ZCOR-3 em ZCOR-2, desde 
que com impacto compatível com esta última.

Shapiro anota que a Zoning Variance detém uma força de adaptação (variance 
power) bastante relevante para o urbanismo contemporâneo28. Por isso, é fundamental 
a realização de uma análise qualificada, considerando elementos como (i) a orientação 
do adensamento urbano; (ii) o impacto do uso permitido; e (iii) a infraestrutura local já 
constituída em determinada região.

Exatamente pelo fato de o zoneamento ser um produto técnico-político, a solução 
de antinomias jurídicas e desequilíbrios urbanísticos deve ser conciliadora. Admitir usos 
compatíveis com a realidade do adensamento, a partir de demonstração técnica dessa 
compatibilidade, significa fortalecer o papel do Direito Urbanístico como ferramenta 
para a construção de ambientes urbanos mais sustentáveis, a despeito das inconsistências 
legislativas.

4. Bibliografia

BARREIROS, Mario Antonio Ferreira. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): método 
de avaliação de impactos por meio de matrizes matemáticas. Tese (Doutorado) – Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, 2017.
SÃO PAULO (Município). Câmara Municipal: Comissão de Política Urbana, Metropolitana 
e Meio Ambiente. Audiência Pública: Reunião nº 15960. São Paulo: Câmara Municipal de 
São Paulo, 2015. Disponível em: http://bit.ly/2oKr4cY. Acesso em: 2 jan. 2019.
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Lisboa: Calouste Gullbekian, 1989.
CORRÊA, Jéssica Díez. Uso misto e fachada ativa marcam lançamentos em São Paulo. O 
Estado de S. Paulo, São Paulo, Economia & Negócios, 5 ago. 2018. Disponível em: http://
bit.ly/2pFsNkk. Acesso em: 3 jan. 2019.
FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

28 SHAPIRO, Ronald M. The zoning variance power: constructive in theory, destructive in practice. Maryland Law Review, 
Baltimore, v. 29, issue 1, p. 3-23, 1969, p. 3.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

154 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 145-154, Setembro-Outubro/2019

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2. ed., 
São Paulo: Malheiros, 2003.
HINES, William N. Difficulties standard for area variances. Iowa Law Review Online, Iowa 
City, v. 102, n. 365, p. 365-383, 2018.
MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Os territórios do direito: reflexões sobre a generalidade 
e a impessoalidade da regra de direito. In: MARQUES, Cláudia Lima; MEDAUAR, Odete; 
SILVA, Solange Teles. O novo direito administrativo, ambiental e urbanístico: estudos em 
homenagem à Jacqueline Morand-Deviller. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
NEW YORK (State). Department of State. Zoning board of appeals. New York, 2005. 
Disponível em: https://on.ny.gov/36Grum3. Acesso em: 5 nov. 2019.
SÃO PAULO (Município). Caderno de propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras: 
macrorregião Centro-Oeste. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2016. Disponível em: 
http://bit.ly/2CaWVqe. Acesso em: 2 jan. 2019.
RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Os Estados e o direito à educação na Constituição de 1988: 
comentários acerca da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: RANIERI, Nina Beatriz 
Stocco. (coord.). Direito à educação: aspectos constitucionais. São Paulo: Edusp, 2009.
SHAPIRO, Ronald M. The zoning variance power: constructive in theory, destructive in 
practice. Maryland Law Review, Baltimore, v. 29, issue 1, p. 3-23, 1969.
SPECTOR, Stephen. Creating schools and strengthening communities through adaptive 
reuse. Washington, DC: National Clearinghouse for Educational Educatiional Facilities, 2003.
C6 BANK inaugura sua sede. Valor Econômico, São Paulo, Finanças, 30 ago. 2018. Disponível 
em: http://bit.ly/2pLbRJ5. Acesso em: 3 jan. 2019.



155Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 155-172, Setembro-Outubro/2019

Desafio da observância da participação popular 
no planejamento urbano municipal: um estudo 
exploratório da necessidade de provocação do 
Poder Judiciário para sua efetividade

Vera Angrisani1

Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo

1. Introdução

Partindo do princípio da participação popular, consta-se que a Constituição brasi-
leira de 1988 também instituiu vários mecanismos para fins de garantir uma participação 
direta do cidadão no Poder Público, como a iniciativa popular, o referendo, o plebiscito, 
as consultas e audiências públicas, os conselhos de gestão de políticas e serviços públi-
cos. Percebe-se a preocupação com a instituição de uma nova cultura política que preze 
pela coparticipação de todos os agentes e atores responsáveis pelo desenvolvimento da 
cidade nas diversas instâncias de poder e das regulamentações concernentes à política 
urbana, especialmente no procedimento de elaboração e revisão dos Planos Diretores, 
propiciando a transparência das decisões políticas, com fins de justiça social. Porém, o 
passar do tempo está a demostrar que o mesmo não ocorre com as demais legislações 
urbanísticas editadas que cuidam do zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, 
notadamente aquelas editadas pós Plano Diretor.

O presente estudo procura demonstrar, através de decisões coligidas da jurisprudência 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que, mesmo diante da tendência a 
decisões judiciais que reconhecem a inconstitucionalidade da lei municipal que aprova o 
Plano Diretor sem prévia audiência pública, vários municípios editam legislação urbanís-
tica contrariando e/ou mesmo modificando seus respectivos planos diretores em afronta 
não só a Constituição Federal, mas especificamente a Constituição Estadual paulista, 
fazendo tábula rasa ao princípio da participação popular, no que avulta o reconhecimento 
da inconstitucionalidade de dita legislação infraconstitucional urbanística. Assim, procu-
ramos apontar a importância da utilização desses instrumentos de participação social 
no procedimento de elaboração e revisão não só dos Planos Diretores, como também na 
edição de legislação urbanística posterior a eles relativas, direta ou indiretamente, de 
modo a garantir o respeito aos valores da gestão democrática e da justiça. O método 
empregado na pesquisa é o estudo de repertório jurisprudencial do TJSP com suporte 
em consulta bibliográfica.

2. Contextualização

Em face não só do crescimento anual da população no Brasil, bem assim do cres-
cente processo de urbanização descontrolado, entendido este como o processo pelo qual 

1 Mestre em Direito Ambiental e Minerário. Professora da Escola Paulista da Magistratura. Integrante do NEDU.
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a população urbana aumenta em virtude de diversos fatores, dentre eles o movimento 
migratório da população das áreas rurais para os centros urbanos e o interesse econômico, 
sendo este último o principal definidor da política de zoneamento urbano em meados do 
século XX, tudo resultando num fenômeno de concentração urbana, desacompanhado 
de uma legislação eficiente para regulamentar o parcelamento do solo, “determinado 
fundamentalmente por interesses privados.”2

Clarificando, a urbanização massificada das cidades no Brasil ocorreu num período 
em que as ações governamentais estavam voltadas para o desenvolvimento econômico 
e industrial do País3.

Mas não é só. Lembramos ainda da conurbação, marcha urbana que ocorre quando 
duas cidades limítrofes se expandem ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo 
urbano. Em algumas situações, as duas cidades crescem até se encontrar em um ou mais 
pontos do território, formando as metrópoles, e mais ainda, se expandem adentrando à 
zona rural. Daí dizer-se que o urbanismo dilata as fronteiras das cidades. A urbanização 
na humanidade é um fenômeno moderno da sociedade industrializada, fruto da revo lu-
ção industrial. Muitas são as cidades que cresceram e se formaram ao redor de fábricas 
e serviços, atividades necessariamente desvinculadas do produto natural da terra, este, 
ao contrário, objetivo principal das atividades do campo4. Tal movimento é muito bem 
sintetizado por Toshio Mukai5, em sua obra de direito urbanístico, quando assevera que

O mencionado fenômeno da industrialização, auxiliado pelo 
desenvolvimento dos meios de transportes, provoca violentas 
modificações nas antigas e equilibradas relações entre o meio rural 
e o meio urbano. A intensa urbanização, fenômeno consequente 
do primeiro e que significa a criação de novas áreas urbanas e 
intensificação do gênero urbano de vida de todas as áreas já 
existentes, é acontecimento típico da era que se seguia à Revolução 
Industrial. Da necessidade de impedir o aparecimento inevitável de 
inúmeros males ligados a esse crescimento desordenado, começou a 
surgir uma especialização nova que visa não só ordenar a cidade, 
mas, agora com uma preocupação de maior alcance, qual seja, a 
de disciplinar e conseguir estabelecer técnicas de intervenção no 
processo de ocupação do espaço.

Em decorrência do processo de urbanização acelerado por qual passou o Brasil6, a 
política urbana pela primeira vez foi tratada em âmbito constitucional pelo constituinte 

2 FERNANDES, Edésio (org.). Direito Urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 222.
3 PORFÍRIO JÚNIOR, Nelson de Freitas. Responsabilidade do Estado em face do dano ambiental. São Paulo: Malheiros, 2002, p.  

30.
4 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 201. v. 7.
5 MUKAI, Toshio apud BASTOS, Celso Ribeiro. op. cit., p. 200.
6 Complexos industriais e crescimento urbano que provocaram intensa ocupação do solo, tornando-o impermeável e resultando 

em um aumento de áreas urbanas inundáveis. Terrenos impróprios e com sensível declividade foram ocupados; tornaram-se 
novas áreas de risco de deslizamento de terra, soterrando pessoas e fazendo desabar construções precárias. À alta densi-
dade demográfica seguiu-se uma não contida geração de lixo, que se acumulou em locais inadequados, transformando-os em 
focos de artrópodes e roedores nocivos à saúde das pessoas. Os assentamentos humanos, por sua vez, surgidos pela corrida 
dos tempos modernos, na falta de infraestrutura urbana, lançam seus esgotos in natura, agravando cada vez mais o estado 
das águas nos rios, córregos e reservatórios. PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; BRUNA, Gilda Collet. Política e Gestão Ambiental. 
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de 1988, trazendo viés constitucional à necessidade de serem elaborados projetos de 
desenvolvimento urbano.

O Direito Urbanístico vem expresso na Constituição Federal de 1988, sendo que 
em dois segmentos distintos foi distribuída a competência para legislar em matéria de 
direito urbanístico, de modo que restou cometido um regime de concorrência à União, 
aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios, no estabelecimento de 
normas gerais de urbanismo, nos termos que preceituam os artigos 24, I, e § 1º, e 30, II 
da Constituição Federal7.

A Magna Carta cometeu aos municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação 
de aprovar Plano Diretor8, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os municípios competência 
para editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento terri-
torial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” 
(art. 182, caput)9. Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) 
sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor.

No mais abalizado magistério da doutrina, as competências indicadas nesses disposi-
tivos são de titularidade própria dos municípios, razão pela qual eles estão investidos de 
amplo poder normativo para dispor a respeito, e não mera competência suplementar, pois

Essa repartição de competência urbanística resulta mais precisa do 
Texto Supremo de 1988, de sorte que agora se pode afirmar com 
propriedade e fundamento constitucional que à União compete editar 
normas gerais de urbanismo e estabelecer o plano urbanístico nacional 
e planos urbanísticos microrregionais (arts. 21, XX e XXI, e 24, I, e 
§ 1º); aos Estados cabe dispor sobre normas urbanísticas regionais 
(normas de ordenação do território estadual), suplementares das 
normas gerais estabelecidas pela União (art. 24, I, e § 2º), o plano 

In: PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: 
Manole, 2004, p. 660.

7 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
 I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; […]
 § 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. […]
 Art. 30. Compete aos Municípios: […]
 II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; […].”
8 Portanto, além de ser obrigatório para os municípios com mais de vinte mil habitantes, o Plano Diretor deve englobar todo 

o território do município, devendo ser revisto, pelo menos, a cada dez anos, e deve conter, no mínimo, (a) a delimitação 
das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (art. 22); (b) as áreas 
em que incidirá o direito de preempção, com direito de vigência não superior a cinco anos (art. 25); (c) as áreas em que o 
direito de construir poderá ser exercido acima dos coeficientes de aproveitamento básico adotados, mediante contrapartida 
a ser prestada pelo beneficiário (art. 28); (d) as áreas nas quais poderá ser permitida a alteração do uso do solo, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário (art. 29); (e) área para aplicação de operações consorciadas (art. 32); (f) regras 
para a transferência do direito de construir (art. 35); e (g) sistema de acompanhamento e controle.

9 A expressão constitucional “garantir o bem-estar dos habitantes”, nada mais é do que uma forma de proteger direitos funda-
mentais, que apesar de ser um conceito aberto, está nitidamente refletido na interpretação do mandamento constitucional 
derivado do art. 182. A dignidade humana apresenta-se como ponto de partida e fim, conduzindo o círculo interpretativo, 
destacando-se, “pela sua magnitude, o fato de ser, simultaneamente, elemento que confere unidade de sentido e legiti midade 
a uma determinada ordem constitucional” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1998, p. 85).
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urbanístico estadual (plano de ordenação do território do Estado) 
e planos urbanísticos regionais (planos de ordenação territorial de 
região estabelecida pelo Estado, que podem ter natureza de planos 
de coordenação urbanística na área); aos Municípios cabe estabelecer 
a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes (art. 182), promover o adequado 
ordenamento do seu território, mediante o planejamento e o controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, elaborando e 
executando, para tanto, o plano diretor (art. 30, VIII). A competência 
municipal não é meramente suplementar de normas gerais federais 
ou de normas estaduais, pois não são criadas com fundamento 
no art. 30, II. Trata-se de competência própria que vem do texto 
constitucional. 11. Em verdade, as normas urbanísticas municipais 
são as mais características, porque é nos Municípios que se manifesta 
a atividade urbanística na sua forma mais concreta e dinâmica. Por 
isso, as competências da União e do Estado esbarram na competência 
própria que a Constituição reservou aos Municípios, embora estes 
tenham, por outro lado, que conformar sua atuação urbanística aos 
ditames, diretrizes e objetivos gerais do desenvolvimento urbano 
estabelecidos pela União e às regras genéricas de coordenação 
expedidas pelo Estado10.

Em 10 de julho de 2001, foi promulgada a Lei Federal mais importante em matéria 
urbanística sob a égide da Constituição Federal, que positivou algumas normas gerais a 
serem observadas na elaboração dos planos diretores, qual seja, o Estatuto das Cidades.

Assim, a lei geral de urbanismo vigente é a Lei nº 10.257/01, cujas normas contem-
plam, entre outros, institutos jurídicos de natureza urbanística, administrativa, fiscal, 
civil e ambiental, inclusive a disciplina dos instrumentos de política urbana, o parce-
lamento, a edificação e a utilização compulsória do solo urbano, o IPTU progressivo no 
tempo, a desapropriação com pagamento em títulos, a usucapião especial de imóvel 
urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia, o direito de superfície, o direito 
de preempção, a outorga onerosa e transferência do direito de construir, as operações 
urbanas consorciadas, o estudo de impacto de vizinhança, o Plano Diretor e a gestão 
democrática da cidade.

Sobreleva destacar que, contudo, tal norma não é o único diploma legal emanado 
do Poder Legislativo federal que tem pertinência com assuntos urbanísticos. Dada a 
complexidade inerente aos processos sociais de urbanização, a sua disciplina avança 
sobre outros domínios normativos – alguns deles reservados privativamente ao exercício 
pela União – tais como: o direito civil, o direito registral, o direito agrário e o direito 
penal. A necessidade de prover o controle jurídico mais amplo dos desdobramentos desse 
fenômeno social levou à edição de outras leis nacionais sobre o tema, por exemplo, a 
Lei nº 6.766/1979, que disciplina aspectos registrais, contratuais e penais relativos ao 
parcelamento do solo para fins urbanos, e a Lei nº 11.977/2009, que traz normas sobre a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.

10 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 63.
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É certo, portanto, que a atuação municipal no planejamento da política de desenvol-
vimento e expansão urbana há de ser conduzida com a aprovação, pela Câmara Municipal, 
de um Plano Diretor11, que é obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitan-
tes, e que servirá de parâmetro para a verificação do cumprimento da função social das 
propriedades inseridas nos perímetros urbanos. É o que determinam os parágrafos do 
artigo 182 da Constituição Federal12.

A Constituição do estado de São Paulo, em seu artigo 180, inciso II13, na esteira 
da Magna Carta, também prevê a participação da comunidade no estabelecimento das 
diretrizes de desenvolvimento urbano.

A Constituição Estadual não disciplina, porém, aspectos espaciais, temporais e 
quantitativos acerca da utilização dos instrumentos de democratização da gestão urbana. 
Trata-se de matéria pertinente à legislação infraconstitucional.

Desse conjunto normativo depreende-se que o Plano Diretor é um instrumento de 
política urbana, com natureza de norma jurídica de ordem pública, cujo conteúdo deverá 
sistematizar a existência física, econômica e social da cidade, estabelecendo objetivos 
gerais a serem perseguidos na sua administração, cuja autonomia da elaboração legislativa 
é limitada pela garantia da “promoção de audiências públicas e debates com a participação 
da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade.”

3. Gestão democrática

A gestão democrática aqui é abordada no sentido do direito do cidadão de compartilhar 
das decisões políticas e administrativas, o que lhe é garantido pela Constituição, ou seja, 
como o direito que o cidadão tem de participar da tomada de decisões, opinando. É certo 
que esta participação é antes de tudo uma questão política, imbricada em dois requisitos 
imperativos: de um lado, a vinculação do governante com os ideais democráticos e com a 
transparência na gestão da coisa pública, através da prática da democracia participativa, 
e de outro, o amadurecimento da consciência cidadã por parte da população.

É o que se infere da leitura do art. 1° da Constituição Federal, ao estabelecer que 
a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, entre outros, a soberania e a 
cidadania, preceituando, no parágrafo único, que todo o poder da República emana do 
povo, que o exerce de forma indireta ou direta, nos termos do texto constitucional.

11 Plano Diretor é definido por Alexandre de Moraes como “o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana, sendo que, por expressa previsão constitucional, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 
18. ed., p. 285).

12 CF “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes.

 § 1º – O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

 § 2º – A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor.”

13 CE “Artigo 180 – No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios 
assegurarão:

 I – o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes;
 II – a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, 

programas e projetos que lhes sejam concernentes;” (grifo nosso).
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Tal disposição deixa inequívoca a pretensão do constituinte originário, de que 
a participação popular é própria do Estado democrático de direito estabelecido na 
Constituição, tornando o cidadão membro efetivo do controle social da administração 
pública, sugerindo a ideia de um controle ao mesmo tempo meritório, político e social, 
erigindo assim em verdadeiro princípio da participação popular, como é reconhecido pela 
doutrina e jurisprudência.

O princípio da participação popular na gestão e no controle da administração pública 
é decorrência do modelo de Estado democrático de direito, adotado na Constituição de 
1988, tanto que Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera que

O princípio da participação popular na gestão e no controle da 
Administração Pública é inerente à ideia de Estado Democrático de 
Direito, referido no Preâmbulo da Constituição de 1988, proclamando 
em seu artigo 1º e reafirmando no parágrafo único, com a regra de que 
‘todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição’; além 
disso, decorre implicitamente de várias normas consagradoras da 
participação popular em diversos setores da Administração Pública, 
em especial na parte referente à ordem social14.

Sobreleva ressaltar a existência de várias previsões de participação do cidadão na 
administração pública15, porém a que nos interessa no momento é aquela que diz respeito 
diretamente à política urbana.

14 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Ed. Forense, p. 782 e ss.
15 O art. 5º (dos direitos e garantias fundamentais), no inciso XIV, assegura a todos o acesso à informação; nos incisos XXXIII e 

XXXIV, garantem o direito de receber informações dos órgãos públicos e o direito de petição, materializando o princípio da 
publicidade; garante também nos incisos LV e LXIX, o devido processo legal administrativo e o mandado de segurança contra 
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública; no inciso LXXIII, garante ainda o controle da conduta dos agentes públi-
cos pelo cidadão através da Ação Popular, e para completar, no § 2º do mesmo artigo, afirma que além destas garantias, não 
se exclui nenhuma outra decorrente dos princípios adotados pela Carta, ou dos tratados internacionais em que o país seja 
parte, abrindo-se portanto uma infinidade de oportunidades de participação na administração pública. No art. 10, assegura 
a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão. No art. 14, assegura a ideia da soberania popular e o voto direto e secreto de igual 
valor para todos, prevendo ainda o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, instrumentos importantes da democracia 
participativa. No âmbito municipal, o art. 29, XII, garante participação no planejamento, e o art. 31, § 3º, garante a ampla 
fiscalização das contas. Ao disciplinar os princípios que regem a administração pública, o art. 37, § 3º, possibilita ainda a 
criação de outras formas de participação do usuário na administração pública. Há também a possibilidade da participação 
popular no processo legislativo, através de audiências públicas e reclamações contra atos das autoridades, nas comissões das 
casas legislativas, previstas no art. 58, II e IV, bem como a participação diretamente na produção de leis, através da iniciativa 
popular prevista no art. 61, § 2º. Possibilitando a atuação do cidadão enquanto fiscalizador da conduta do administrador, 
prevê o art. 74, § 2º, a possibilidade de denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas da União. Prevê 
ainda a participação de cidadãos no Conselho da República, conforme disposto no art. 89, VII, e a participação de entidades 
de representação de classe na escolha do quinto constitucional para integrantes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais 
Estaduais e do Distrito Federal, conforme disciplinado no art. 94. Disciplina também a participação popular na gestão da 
atividade de administrar, tais como: dos produtores e trabalhadores rurais no planejamento da política agrícola (art. 187); 
dos trabalhadores, empregadores e aposentados nas iniciativas relacionadas à seguridade social (art. 194, VII); da comuni-
dade em relação às ações e serviços de saúde (198, III); da população através de organizações representativas nas questões 
relacionadas à Assistência Social (art. 204, II); a gestão democrática do ensino público (art. 206, VI); da colaboração da 
comunidade na proteção do patrimônio cultural (art. 216, § 1º); da coletividade na defesa e preservação do meio ambiente 
(art. 225); de entidades não governamentais na proteção à assistência integral à saúde da criança e adolescente (art. 227, 
§ 1º) e das comunidades indígenas, inclusive nos lucros, das atividades que aproveitem os recursos hídricos e minerais das 
suas terras (art. 231, § 3º).
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Nesse sentido, com a percuciência costumeira acerca do tema, Adilson de Abreu 
Dallari16 destaca que

A participação popular nos assuntos da Administração Pública não é 
uma benesse ou uma gentileza de determinadas autoridades, mas, 
sim, tem fortes raízes constitucionais, a partir de seu primeiro artigo, 
o qual afirma que todo o poder emana do povo, que o exerce através 
de representantes ou diretamente. Em compensação, a participação 
popular no planejamento urbano está definitivamente consolidada. 
A Constituição Federal, art. 29, inciso XII, tornou obrigatória 
a cooperação das associações representativas de segmentos da 
comunidade local no planejamento municipal. Essa obrigatoriedade 
foi reforçada pelo Estatuto da Cidade (Lei n 10.257, de 10.07.2001) e, 
atualmente, já é condição de validade dos Planos Diretores, havendo 
já decisões do Poder Judiciário anulando planos elaborados sem 
participação popular.

Hodiernamente, uma evolução do Poder Público no modo de administrar é uma reali-
dade retratada pela superação de uma democracia representativa por uma democracia 
participativa que está se firmando entre os cidadãos.

Norteado pela Constituição Federal de 1988, verifica-se que o Poder Público vem se 
adaptando ao novo modo de administrar a coisa pública, de uma forma mais democrática, 
onde as responsabilidades e as decisões são compartilhadas com a sociedade17.

Isso porque

A afirmação de que o princípio democrático não pode atuar sem a 
soberania popular se faz atualmente mais consistente com a concepção 
básica de que a formação da vontade estatal não se faz apenas com 
a atuação dos representantes do povo democraticamente eleitos. 
Mais, a participação direta dos cidadãos é colocada na Constituição 
atual como uma das formas de realização da soberania popular. A 
democracia passa da atuação mediata do povo para a promoção de 
comportamento imediato, evoluindo para o que se convencionou 
denominar de democracia participativa18.

A participação do cidadão na administração pública ocorre quando o cidadão, sem 
interesse individual imediato e tendo como objetivo o interesse comum, busca algo por 
vias administrativas ou judiciais; esta última deveria ser remédio extremo, malgrado não 
é isso que se constata hodiernamente.

16 DALLARI, Adilson de Abreu. Planejamento municipal. In: Tratado de Direito Municipal. São Paulo: Quartier Latin, 2012, 
p. 789-790. v. 2.

17 SAULE JÚNIOR, Nelson. A participação dos cidadãos no controle da Administração Pública. Instituto Polis, p.10.
18 MELEIRO, Maricelma Rita apud MENCIO, Mariana. Regime jurídico da audiência pública na gestão democrática das cidades. 

2007, p. 62.
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4. Participação popular

É consabido que a promulgação da oitava Constituição brasileira, em 1988, dentre 
outros fatores, é fruto da mobilização popular19, introduzindo modificações importantes 
no ordenamento – como os mecanismos de participação da população –; é voltada para 
a defesa dos direitos dos cidadãos, avançando, dentre outros pontos, nos direitos sociais.

Na Lei nº 10.257/01, a exigência de participação popular restou suficientemente 
atendida com os três incisos do artigo 40, parágrafo 4º, e nos cinco incisos do artigo 43, 
do Estatuto das Cidades, bem assim em seu artigo 44, que cuida da gestão orçamentária 
participativa, a qual inclui “a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre 
as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, 
como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.” Isso significa que 
sem a promoção prévia de debates, audiências e consultas públicas na cidade, no pro ces-
so legislativo de elaboração de leis orçamentárias em âmbito municipal, estará eivado 
o mesmo de vício formal e, consequentemente, sujeito a arguição de sua ilegalidade. 
E como forma de garantir seu cumprimento e fiscalização da gestão democrática, que 
deve considerar o bem-estar do povo, os anseios e as necessidades da comunidade, há o 
comando inserto no artigo 45, onde “Os organismos gestores das regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e 

19 Os movimentos sociais no Brasil têm uma história marcada por grandes lutas e embates pela democracia e liberdade, forma-
dos quer com o objetivo de protestar e lutar por direitos e mudanças sociais, quer de resistência, quando são contrários a 
uma proposta de mudança feita pelo governo, sendo através de uma atuação política que os movimentos sociais lutam pelas 
causas que defendem.

 Como exemplos marcantes desses movimentos podemos citar o “Diretas Já”, quando 29 anos depois da escolha do último 
presidente, em 3 de outubro de 1960, realizou-se movimento que foi a tradução da insatisfação do povo brasileiro com a 
perseguição política e a ineficiência econômica do governo militar, movimento esse que culminou com o término da gestão 
militar no comando do governo brasileiro.

 Outro exemplo, ocorreu após as primeiras eleições presidenciais em 1989. Foram atos públicos onde a população marchou às 
ruas em um movimento que ficou conhecido como “Caras Pintadas”, pleito esse marcado por uma série de denúncias de cor-
rupção do governo Collor de Mello, que veio a renunciar à Presidência da República em meio a um processo de impeachment.

 Não são só reativos esses movimentos populares, ou seja, movidos apenas pelas necessidades (fome ou qualquer forma de 
opressão); podem surgir e desenvolver-se também a partir de uma reflexão sobre sua própria experiência. Na atualidade, 
apresentam um ideário civilizatório cujo horizonte é a construção de uma sociedade democrática. Podemos, sem receio, 
dizer que neles vislumbramos uma ressignificação dos ideais clássicos de igualdade, fraternidade e liberdade. Outros tantos 
poderiam aqui ser relembrados, porém o deixamos de fazer não pelo seu caráter meritório, mas porque não são objeto deste 
estudo.

 De fato, as mais variadas são as causas desses movimentos populares, valendo repetir que o Brasil tem um grande histórico 
de movimentos sociais, muitas vezes ligados ao desejo de democracia, à luta por direitos civis, sociais e econômicos e pela 
inclusão social das minorias. Fato inegável é que os movimentos sociais dos anos 1970/1980, no Brasil, contribuíram deci-
sivamente, via demandas e pressões organizadas, para a conquista de vários direitos sociais, que foram inscritos na nova 
Constituição Federal de 1988 e minudentemente protegidos em leis. A partir de 1990, ocorreu o surgimento de outras formas 
de organização popular, mais institucionalizadas – como os Fóruns Nacionais de Luta pela Moradia, pela Reforma Urbana, o 
Fórum Nacional de Participação Popular etc.

 “Emergiram várias iniciativas de parceria entre a sociedade civil organizada e o poder público, impulsionadas por políticas 
estatais, tais como a experiência do Orçamento Participativo, a política de Renda Mínima, Bolsa Escola etc. Todos atuam 
em questões que dizem respeito à participação dos cidadãos na gestão dos negócios públicos.” (GOHN, Maria da Glória. 
Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação, v. 16 n. 47, p. 342, maio-ago. 2011).

 Mobilização e organização popular em torno de estruturas institucionais de participação na gestão político-administrativa da 
cidade, consistente em movimentos sociais sobre a questão urbana, pela inclusão social e por condições de habitabilidade 
na cidade (habitação na cidade propriamente dita); movimentos sociais populares dos sem-teto (moradores de ruas e partici-
pantes de ocupações de prédios abandonados), e movimentos que participaram ou não do processo de construção e obtenção 
do Estatuto da Cidade. (GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. 
Petrópolis: Vozes, 2010).
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de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir 
o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania”.

Portanto, guia-se por uma gestão democrática o Estatuto das Cidades, mediante 
a garantia da participação da população e de associações representativas de vários 
segmentos da comunidade na execução e no acompanhamento de programas e projetos 
de desenvolvimento urbano (art. 2º, e Capitulo IV da Lei nº 10.257/2001), colimando o 
objetivo de atingir o desenvolvimento sustentável das cidades, as quais devem crescer 
social e economicamente, mas com justiça social e proteção ao patrimônio ambiental 
(latu senso), histórico, cultural, paisagístico e artístico.

Por isso, sobreleva salientar que quando o artigo 29, inciso XII, da Constituição Federal 
fala na participação de associações representativas, no que é repetido pelo artigo 40, 
§ 4º, inciso I, do Estatuto das Cidades, confere legitimação a esta, porém não se pode 
olvidar de que a participação popular pelas cooperações das associações representativas 
não exclui a participação direta dos cidadãos no planejamento municipal, consoante 
reforça, com propriedade costumeira, Mariana Mencio20, no sentido de que

Desde já é importante assinalar que este artigo não deve ser 
interpretado de forma apressada, fazendo crer que apenas as 
associações poderão participar do planejamento urbano. Não é 
possível excluir a participação direta dos cidadãos no processo de 
planejamento municipal, por força do próprio artigo 1º, parágrafo 
único da Constituição Federal, que preceitua a soberania popular, 
que envolve tanto as pessoas individualmente consideradas quanto 
reunidas em grupos.

Nesse mesmo sentido, a legislação infraconstitucional de conteúdo urbanístico, 
nos termos do Estatuto da Cidade, porta como uma de suas diretrizes a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da sociedade.

A criação e o fortalecimento de espaços públicos de participação são essenciais 
para o combate à corrupção, a dominação na gestão da coisa pública, bem como para se 
promover a redução das desigualdades, a inclusão social e para a tão necessária formação 
de um sentimento de pertencer àquela comunidade, àquela sociedade.

A cultura da participação popular na gestão das cidades é imprescindível para se 
conseguir efetivar uma política urbana que garanta melhores condições de vida à popu la-
ção e que, de fato, promova um desenvolvimento sustentável, inclusivo, voltado para a 
redução das desigualdades sociais.

A prática democrática exigida pela Constituição na formulação, no estudo, encami-
nhamento e solução dos problemas, plano, programas e projetos relativos à política de 
desenvolvimento urbano, no mais das vezes, bem ou mal, é pelo menos genericamente 
observada na elaboração das leis municipais que a demandam, especialmente na elabo-
ração do Plano Diretor. Mas do exame atento da jurisprudência dos Tribunais, se constata 
não ter sido realizada audiência pública, instrumento democrático de gestão urbana, a 
conferir espaço para os cidadãos interessados expressarem sua opinião nos mais diversos 
temas voltados a questões urbanísticas que não somente o Plano Diretor.

20 MENCIO, Mariana. Regime jurídico da audiência pública na gestão democrática das cidades. 2007, p. 100-101.
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5. Visão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca do tema

Evidentemente que ao Poder Judiciário não incumbe a análise da conveniência e 
oportunidade da Administração, matéria referente ao mérito do ato administrativo, sob 
pena de desobediência à separação dos poderes. De ser pontuado que não se pretende 
aqui avaliar como as audiências são realizadas no sentido de se aferir se, realmente, 
propiciam a efetiva participação social. Esse tema merece estudo empírico distinto.

Entretanto, a omissão do agente público na prática de atos em que a participação 
popular é exigida, ou mesmo, a sua prática sem a observância da lei, em todas as suas 
determinações, traz uma ofensa aos direitos dos administrados, que podem e devem se 
socorrer do Poder Judiciário para ver declarada a nulidade do comando normativo que, 
desta forma, estará eivado de ilegalidade.

Nesse sentido, oportunas são as palavras de Hely Lopes Meirelles21, para quem

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos 
restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato 
impugnado, por legalidade entende-se a conformidade do ato com 
a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do 
ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios 
da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade 
pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como 
ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do 
interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos 
ou partidos favoritos da Administração.

Nessa perspectiva, partindo da análise de algumas decisões oriundas do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), pretende-se investigar a obrigatoriedade ou não 
da realização de audiências públicas, como mecanismo de legitimação das decisões em 
face do diálogo direto que deve existir entre Estado e população dentro do processo de 
formulação da legislação urbanística, prévia e pós promulgação do Plano Diretor, que 
digam respeito a este, direta ou indiretamente, independentemente do contingente 
populacional.

Por inúmeras vezes, o Órgão Especial do TJSP foi instado a declarar a inconstitu-
cionalidade22 de leis municipais que alteraram o Plano Diretor ou dispuseram sobre 
matéria urbanística de maneira indireta, proposital ou não, mas que em sua essência 
alteravam e/ou impactavam o Plano Diretor sem que houvesse participação da população 
no processo decisório.

A corroborar, vale destacar vários julgados em que tal situação restou consolidada, 
como é o caso da ADIn nº 2256300-08.2016.8.26.0000, referente à Lei Complementar nº 286, 

21 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, p. 578.
22 É consabido que a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pode ser formal ou material. A primeira decorre da violação 

de regra de processo legislativo (competência, procedimento etc.) previsto na Constituição. A segunda, que especialmente 
interessa a este artigo, advém do conflito entre o conteúdo da lei ou ato e a Constituição. Não há distinção entre as duas no 
tocante à consequência da inconstitucionalidade, sendo que basta a ocorrência de uma delas para que seja reconhecida a 
inconstitucionalidade e a norma inquinada seja retirada de vigência, ou ao menos neutralizada no que não for conforme o 
texto constitucional.
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de 18.02.16, do município de Suzano, que incluiu normas de acessibilidade, consistente 
em instalação de elevadores, em edificações residenciais coletivas, com mais de dois 
pavimentos, alterando, assim, preceitos da Lei Complementar nº 025, de 01.03.96, que 
cuida do zoneamento, uso e ocupação do solo, em violação ao disposto no artigo 180, 
inciso II, da Constituição Estadual. Destaca-se trecho da ementa:

Falta de participação popular. Imprescindível a efetiva participação 
da comunidade, por suas entidades representativas, máxime quando, 
como no caso, o ônus com o cumprimento da nova exigência, ainda 
que em favor da acessibilidade, será suportado pela população. 
A Constituição Estadual prevê a necessidade de participação 
comunitária em matéria urbanística. Precedentes deste C. Órgão 
Especial. Inconstitucional o ato normativo impugnado. Procedente a 
ação23.

Já na ADIn 2007245-72.2016.8.26.0000, o tema é a regularização de construções 
clandestinas e/ou irregularidades na cidade, mediante a edição da Lei Complementar 
nº 112, de 17 de julho de 2015, do município de Campinas, que foi entendida como

Ato normativo que por seu conteúdo, dependia de prévios estudos de 
planejamento e efetiva participação popular, exigências reservadas às 
situações indicadas no artigo 181 da Constituição Estadual – Violação 
aos artigos 47, incisos II e XIV, 144, 180, inciso II, 181 e 191, todos da 
Constituição Estadual – Modulação dos efeitos (ex nunc),

motivo pelo qual teve sua inconstitucionalidade reconhecida24.
Ajuizada ADIn 2045501-16.2018.8.26.0000, pelo Procurador Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo, colimando ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.333, 
de 17 de abril de 2003, do município de Ubatuba, que instituiu normas para aprovação 
de projetos de edificação do loteamento “Praia de Itamambuca”, sob o fundamento de 
que a norma objurgada não assegurou a participação comunitária em seu processo legis-
lativo, contrariamente ao que dispõe o art. 180, II, da Carta Estadual, pontuando que a 
lei vergastada permite edificações para além do seu limite, sendo incompatível com os 
arts. 111, 144 e 180, I e II da Constituição Estadual. E arremata o voto condutor: “Mais 
não fosse, a lei impugnada, em seu artigo 4º, subordina a autorização do Poder Público à 
decisão de Sociedade de Amigos do loteamento Itamambuca, desprezando os princípios 
do interesse público finalidade, moralidade e impessoalidade gravados no artigo 111 da 
Carta Estadual.”25

Nota-se que o loteamento em questão teve suas restrições de uso e edificações 
registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo que o fato de o projeto ter 
sido aprovado pela Prefeitura não pode inibir os vizinhos de exigir o cumprimento das 

23 (v.u., j. 24.05.2007). No mesmo sentido, ADIn nº 0052634-90.2011.8.26.0000 v.u., j. de 27.02.13; e ADIn nº 2225684-
50.2016.8.26.0000, v.u., j. de 19.04.2017.

24 (v.u., j. de 11.05.2016). No mesmo sentido, ADIn nº 2227144-72.2016.8.26.0000, v.u. j. de 21.06.17.
25 CE “Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público 
e eficiência”.
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restrições convencionais. Assim, pela não observância da exigência constitucional de 
participação popular, a lei guerreada foi declarada inconstitucional26.

Como mão na luva, vale mencionar a precisa lição do saudoso Hely Lopes Meirelles27:

é inegável que a inobservância das limitações administrativas de 
proteção à funcionalidade urbana não só prejudica o conjunto da 
cidade ou do bairro, como afeta patrimonialmente as propriedades 
vizinhas, desvalorizando-as com a supressão das vantagens urba-
nís ticas que resultam das imposições de zoneamento, recuo, afas-
tamento, altura e natureza das edificações. Essa dupla proteção 
ao indivíduo e à comunidade se obtém pela concessão de ação aos 
vizinhos e pelas medidas administrativas do Poder Público, as quais, 
conjugadas, preservam os fins urbanísticos visados pelas normas 
edilícias da construção e almejados pelos particulares que procuram 
os bairros sujeitos a limitações dessa natureza.

De iniciativa do Alcaide do município de Catanduva, foi julgada procedente a ADIn 
nº 2103782-96.2017.8.26.0000, relativamente à Lei Complementar Municipal nº 706, de 
8 de julho de 2014, que alterava a redação de artigos, tabela e mapas do Plano Diretor, Lei 
Complementar nº 355, de 26 de dezembro de 2006 (lei de uso, ocupação e parcelamento 
do solo), por violação dos artigos 180, II e 181, da Constituição Estadual, na medida em 
que além de promover alterações no Plano Diretor do município, também revogava “as 
Leis Complementares nº 652, 653 e 663, do mesmo tema, sem observância da necessária 
participação popular, bem como planejamento e estudo prévios, como exige a Constituição 
Bandeirante.”28

E o Acórdão arremata com propriedade ser

flagrante a inconstitucionalidade da lei. Isto porque, a norma 
impugnada promoveu alterações no Plano Diretor do Município LCM 
nº 355/06, a lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, além de 
ter revogado as Leis Complementares nº 652, 653 e 663, do mesmo 
tema, sem observância da necessária participação popular, bem 
como planejamento e estudo prévios, como exige a Constituição 
Bandeirante.

Questão bastante interessante é a que foi analisada na ADIn nº 2184011-
43.2017.8.26.0000, impetrada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, 
objetivando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares nos 1.531 e 
1.532, ambas de 14 de dezembro de 2016, bem como da Lei Complementar nº 1.539, de 
16 de março de 2017, todas do município de Lins, sendo que as duas primeiras dispuseram 
sobre a desafetação de áreas institucionais de loteamento sem participação popular, e a 

26 (v.u. j. de 08.08.2018). No mesmo sentido ADIn 2003686-39.2018.8.26.0000, v.u., j. em 23/05/2018 e ADIn 2021265-
34.2017.8.26.0000, v.u., j. em 08/11/2017.

27 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 84.
28 (v.u., 13.12.2017). Em sentido idêntico: Plano Diretor: ADIn nº 0275892-14.2012.8.26.0000, v.u., j. de 08.05.13; ADIn nº 2038622-

61.2016.8.26.0000, v.u., j. de 10.08.16; ADIn 2100609-64.2017.8.26.0000, v.u., j. 25/10/2017; 2100628-70.2017.8.26.0000, 
v.u., j.18/10/2017 e ADIn nº 2099082-43.2018.8.26.0000, v.u., 19/09/2018.
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terceira autorizou o Poder Executivo a realizar permuta de bem imóvel, após desafetação, 
sem qualquer referência à licitação ou sua dispensa. Todas tiveram sua inconstituciona-
lidade reconhecida, por votação unânime, especificamente as que nos interessam, quais 
sejam, as Leis Complementares nos 1.531 e 1.532, ambas de 14 de dezembro de 2016 do 
município de Lins, que trataram da desafetação de áreas institucionais de loteamento, por 
absoluta afronta ao art. 180, caput e inciso II, da Constituição Estadual, pois referia-se à 
alteração legislativa de área institucional efetivada sem participação popular29.

Importante transcrever trecho do voto condutor no atinente a participação social:

Vale dizer, o legislador, ao tratar do desenvolvimento urbanístico, 
deve levar em conta, por óbvio, as necessidades e o bem-estar da 
população, daí porque as normas que versem sobre o tema devem ter 
a obrigatória participação da comunidade, por meio de suas entidades 
representativas, o que sabidamente não ocorreu no caso em exame. 
Além disso, como bem pondera a d. Procuradoria de Justiça em seu 
judicioso parecer, “Não bastasse a ausência de participação popular, 
desponta clara a afronta ao artigo 180, VII, da Constituição Estadual, 
pois os atos normativos acima referidos possibilitaram a alteração de 
destinação de áreas institucionais de loteamento, para as hipóteses 
que não se enquadram nas exceções arroladas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ 
do citado dispositivo […].

Por sua meridiana clareza, passamos a reproduzir a ementa da ADIn nº 2046374-
16.2018.26.0000, alusiva à arguição de inconstitucionalidade “da Lei do Município de 
Salto, nº 3.675, de 30 de junho de 2017, que ‘Dispõe sobre a regularização de edifica-
ções acima da taxa de ocupação permitida ou que ocupem área de recuo obrigatório’”. 
A participação popular a que se referem as normas é a participação direta, por meio de 
debates, conferências, audiências e consultas públicas, tendo em vista que a matéria 
tratada pelo direito urbanístico interfere diretamente no cotidiano dos munícipes, não 
sendo suficiente a participação indireta, consistente na aprovação de leis por meio dos 
representantes escolhidos pela população. Verifica-se da análise do projeto de lei que 
resultou na lei ora impugnada que não ocorreram estudos técnicos para a avaliação da 
viabilidade da proposta, não tendo havido, ainda, nenhum tipo de consulta à população 
interessada. Ademais, verifica-se que a lei em comento autorizou o Poder Executivo a 
tratar por meio de decreto acerca da matéria reservada à lei ao dispor que a regularização 
das edificações cuja taxa de ocupação seja superior à permitida ou que ocupem área do 
lote que corresponda a recuo obrigatório, dar-se-á

mediante contraprestação a ser prestada na forma a ser definida por 
Decreto. Desse modo, no caso, o decreto não somente regulamenta a 
matéria disciplinada pela lei. Trata-se, na hipótese, de lei genérica, 
que permite a regularização de construções, sem qualquer indicativo, 
deixando, a pretexto de regulamentação, sua total disciplina 
ao Executivo por meio de decreto, a quem caberia tão somente a 
complementação. Violação aos artigos 180, inciso II, e 181, § 1º, da 
Constituição Estadual. Ação procedente. (v.u., 29/08/2018).

29 (v.u., 28.03.2018). No mesmo sentido: ADIn nº 2225461-34.2015.8.26.0000, v.u., j. de 22.06.2016.
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Não é crível que em pleno século XXI, decorridos mais de trinta anos da Carta Fundante 
e quase dezoito da promulgação da lei também conhecida como Estatuto das Cidades, 
venha o Alcaide aos autos de que cuida o parágrafo anterior afirmar em defesa da validade 
da legislação acoimada de inconstitucional, “que a lei de eficácia plena e imediata foi 
promulgada em cumprimento ao disposto no Plano Diretor, que prevê a possibilidade de 
regularizar situações irregulares, delegando somente o valor da contraprestação para 
fixação por meio de decreto”. Assevera, ainda, que o ato normativo obedece aos princí-
pios da legalidade e impessoalidade, pois permite a regularização de todos os imóveis 
que possuam taxa de ocupação superior à permitida. No tocante à participação popular, 
assevera que o “povo é representado por seus vereadores eleitos, tendo havido, ainda, 
estudos e debates no Município” (grifo nosso).

Tal assertiva fere o bom senso, beirando o provinciano, tendo sido abatida com 
absoluta propriedade no voto condutor ao afirmar que

A participação popular a que se referem as normas, repita-se, é a 
participação direta, por meio de debates, conferências, audiências e 
consultas públicas, tendo em vista que a matéria tratada pelo direito 
urbanístico interfere diretamente o cotidiano dos munícipes, não 
sendo suficiente a participação indireta, consistente na aprovação de 
leis por meio dos representantes escolhidos pela população.

Assim, tratando a legislação municipal de matéria urbanística pressupõe a partici-
pação da população em todas as fases de sua elaboração. Daí o merecido reconhecimento 
de inconstitucionalidade.

Por derradeiro, destaco a ADIn nº 2205038-48.2018.8.26.0000, julgada em 20/02/2019, 
proposta pelo Procurador Geral de Justiça, impugnando as Leis nº 10.031, de 7 de janeiro 
de 2008, e nº 11.822, de 8 de outubro de 2015, do município de São José do Rio Preto, 
as quais trazem alterações nas normas de uso e ocupação do solo. Referida ADIn restou 
assim ementada:

Pretensão que envolve as Leis nº 10.031, de 07 de janeiro de 2008, e 
nº 11.822, de 08 de outubro de 2015, do município de São José do Rio 
Preto – Textos legais que afrontam os arts. 180, I, II e V, 181, “caput” 
e § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo – Direito Urbanístico 
– Norma de uso e ocupação do solo com reforma do zoneamento 
local – Essencialidade de que todas as leis municipais sobre o tema 
obedeçam às diretrizes do Plano Diretor e que as que o alterem sigam 
estritamente os preceitos constitucionais para tanto – Não realização 
de planejamento técnico e participação popular – Documentação que 
não demonstra o efetivo estudo técnico, com pareceres e laudos de 
todas as áreas especializadas necessárias – Irrelevância da extensão 
das mudanças, pois as exigências constitucionais devem ser seguidas 
em qualquer aspecto – Alteração pontual, dissociada do sistema 
fixado para o uso do solo integral do ente federado, que torna ineficaz 
qualquer planejamento anterior realizado para o Plano Diretor 
– Regramentos que devem se atentar à totalidade do território – 
Requisito constitucional de participação popular não preenchido 
– População total que figura como diretamente interessada nos 
efeitos das regras urbanísticas -Realização de audiências que não 
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atendem, por si só, aos objetivos do pressuposto constitucional, 
por não estarem acompanhadas de verdadeira participação com 
encaminhamento e opiniões sobre projetos – Manifestação de 
interesse de associações de moradores da região afetada que, 
sozinha, não preenche o requisito da completa participação 
popular e da observância do integral território da comarca – 
Inconstitucionalidade – Configuração – Necessidade de modulação 
dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, 
diante do período de vigência da lei e da necessária segurança jurídica 
e do interesse social envolvendo condutas de boa-fé adotadas com 
base no texto legal até então vigor – Eficácia a partir desta decisão 
(efeito “ex nunc”) Ação procedente.(grifo nosso)

E do corpo do Acórdão extrai-se escorreito entendimento sobre o tema, litteris:

É sabido que o procedimento de elaboração de normas de uso e 
ocupação do solo, que fazem parte do direito urbanístico, não fazem 
parte da discricionariedade da Administração Pública, devendo seguir 
todos os preceitos constitucionais e legais sobre o tema, o que inclui 
ambos os tópicos trazidos neste pleito (planejamento técnico e 
participação popular). Ainda que se tenha indicado, nas informações, 
que houve participação direta de entidades sociais, não foram 
juntados documentos hábeis a mostrar a sua efetiva participação 
nos projetos das leis aqui contestadas. Não obstante tenha sido 
indicado nas informações que foram feitas audiências públicas no 
trâmite de ambos os projetos de leis e que houve participação de 
entidades comunitárias, o fato é que não houve especificamente a 
completa exigência de participação popular. Por primeiro, não há 
prova contundente da total participação e de sua ocorrência ampla 
e aberta, mas sim apenas do início dos trâmites com pedido de 
associações de moradores da região afetada e, como mencionado, 
realização de audiência. De fato, não basta a mera realização de 
audiências se, ao longo do projeto, não for assegurada, conforme 
exigido pelo inc. II do art. 180 da Constituição do Estado de São 
Paulo, “a participação das respectivas entidades comunitárias no 
estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas 
e projetos que lhes sejam concernentes”. Afinal, há um objetivo na 
regra de sua atuação, devendo ela ter incidência na elaboração da 
norma que irá causar impacto na sociedade interessada, até mesmo 
porque as leis urbanísticas como a presente devem buscar o bem-
-estar da sociedade integral do local, que é a titular dos direitos 
por ser diretamente afetada pelas suas mudanças, sendo certo que 
não basta uma conduta apenas ritual, formal e rápida, sem conteúdo 
necessário, com a mera realização de uma audiência para considerar 
que existiu a participação.

O quanto transcrito do corpo do decisório nada mais faz do que reconhecer que a 
Constituição de 1988 trouxe dispositivos expressos a estabelecer diretrizes do desenvolvi-
mento urbano, preservação ambiental, planos urbanísticos e função social da propriedade, 
salientando como seu objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
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cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Em harmonia com as normas consti-
tucionais o estabelecido nos artigos 180, inciso II e o artigo 191 da Constituição Estadual 
bandeirante30.

E dúvida não ensombra que tais objetivos só poderão ser efetivamente concretizados 
com gestão democrática, que garanta a participação popular em todo o processo legislativo.

6. Considerações finais

Sem a realização de audiência pública, o processo legislativo de elaboração do Plano 
Diretor estará maculado por vício insanável, como desdobramento da democracia parti-
cipativa prevista na Constituição Federal (art. 182, § 1º), e como consectário da previsão 
expressa no Estatuto da Cidade. Em atenção à democracia participativa, a Constituição do 
Estado de São Paulo também previu, expressamente, a necessidade de participação 
social na definição das políticas urbanas em seu artigo 180, inciso II. Portanto, a gestão 
democrática é ínsita ao planejamento urbano, à elaboração do Plano Diretor, bem assim 
às demais normas urbanísticas de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo.

Entende-se que o termo “gestão democrática” enseja a participação dos cidadãos e 
habitantes nas funções de planejamento, controle e avaliação das políticas urbanas e não 
somente “das respectivas entidades comunitárias”, como citado no Diploma Constitucional 
Estadual. Isto porque, a realização de audiência pública para elaboração da lei do Plano 
Diretor e das leis urbanísticas caracteriza verdadeira condicionante de suas respectivas 
constitucionalidades. Os adjetivos democrático e participativo são inerentes ao planeja-
mento urbano, razão pela qual a adoção de normas municipais alheadas ao Plano Diretor 
e às demais normas urbanísticas de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo 
se afigura indevido fracionamento, permitindo soluções tópicas, isoladas e pontuais, 
desvinculadas do planejamento urbano integral, vulnerando sua compatibilidade não só 
com a higidez do Plano Diretor, mas com as demais normas urbanísticas de zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo, em afronta ao bem-estar dos cidadãos objetivado 
pelo normativo fundante. Torna-se contraproducente desassociar quem toma a decisão 
daquele que sofre a consequência.

Nessa toada, não podemos deixar de recordar Wolkmer31, quando afirma que 
em uma sociedade democrática e plural, a legitimidade necessária para concretizar 
um direito justo não deve estar atrelada à legalidade técnica formalística, mas deve 
“instituir-se no justo consenso da comunidade e no sistema de valores aceito e compar-
tilhado no espaço de sociabilidade”. Sendo a cidade um espaço público ocupado por 
diversos atores, todos devem contribuir à definição de seu futuro. Essa interação com 
a população aumenta as possibilidades de identificação e entendimento dos problemas 
e das respectivas soluções.

30 Assinala-se que o Estatuto da Cidade não se limita a exigir procedimentos que garantam a gestão democrática da cidade, 
prevendo igualmente a responsabilização dos agentes públicos que impedirem ou deixarem de garantir os referidos requisitos, 
conforme dispõe o art. 52, § 4º, da Lei 10.257/2001. Para mais detalhes, ver (GASPARINI, Diógenes. Aspectos jurídicos do 
Plano Diretor. In: FINK, Daniel Roberto (Org.). Temas de Direito Urbanístico. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 2005. p. 85, v. 4).

31 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo, justiça e legitimidade dos novos direitos. Revista Sequência, Florianópolis, v. 28. n. 54, 
p. 98, 2007. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15069. Acesso em: 6 nov. 2019.
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Aqui não se está a tratar de atuação do Poder Público municipal dentro do seu 
espaço discricionário, mas de um imperativo constitucional na gestão urbana, realizada 
por meio do planejamento, promovendo tomadas de decisões através da interação entre 
os partícipes, harmonizando as diferentes percepções dos cidadãos sobre a realidade da 
cidade, assegurando-se assim tanto uma maior participação política quanto um maior 
controle pelos cidadãos das decisões tomadas. Trata-se de oportunizar à população influir 
no processo decisório, tornando-a parte dele e, por isso, com ele comprometida.

Portanto, não basta a existência da possibilidade de convocação para audiência 
pública, mas sim um trabalho de mobilização popular, que incuta nos cidadãos a vontade 
de participar e o entendimento sobre a importância dos assuntos debatidos, tal como dos 
reflexos que o anteprojeto legislativo terá na cidade, uma vez que desta possibilidade 
só usufruem os já informados e interessados, ou seja, aqueles mínimos indivíduos para 
os quais não era necessária qualquer campanha. É imperioso cativar e instruir, facilitar e 
promover o acesso de todos, e não de poucos, porque a população não é mera legitima-
dora, mas sim contribuinte para o plano. O conhecimento gratuito que resta existente 
em cidadãos ávidos por participar, ou, senão ávidos, que poderiam assim estar quando 
motivados pelas campanhas de conscientização, deve ser considerado em importância 
em nossa sociedade; afinal, este contexto faz parte do nosso texto fundante.

Não se pode simplesmente ignorar que qualquer atividade urbanística busca a 
transformação e orientação da realidade das cidades, dando uma sistematização senão 
a ideal, pelo menos a possível e mais adequada.

Esses resultados são possíveis e necessários, demandando, porém, serem planejados, 
analisando-se o presente e projetando o futuro; exigem efetiva participação da socie-
dade e do Poder Público como parceiros, atendendo criteriosamente o que estabelece 
o ordenamento jurídico e cumprindo com a sua finalidade, que é propiciar o bem-estar 
da coletividade.
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Processo administrativo de regularização fundiária 
e o litígio individualizado: estudo de caso1

Ana Rita de Figueiredo Nery2

Juíza de Direito no Estado de São Paulo

Nunca dês um nome a um rio: 
Sempre é outro rio a passar.

(Mario Quintana)

Sumário: 1. Apresentação do caso 2. A processualidade administrativa 3. Escalada 
legislativa em tema de regularização fundiária 4. Características político-administrativas 
do processo de regularização fundiária 5. Questões que emergem do estudo de caso e 
perspectivas de conciliação entre o litígio individualizado e o processo administrativo de 
regularização fundiária. Conclusão. Referências bibliográficas.

1. Apresentação do caso

As reflexões deste estudo foram apresentadas na segunda edição do seminário “Direito 
Urbanístico a partir de casos complexos“, realizado na Escola Paulista da Magistratura 
em 2018. A proposta foi identificar dificuldades ínsitas ao processo administrativo de 
regularização fundiária a partir da análise de decisões judiciais. Na prática, a proposta 
inicial de estudo do processo administrativo de regularização fundiária a partir de casos 
concretos descortinou uma realidade muito mais complexa: para além das dificuldades 
de coordenação dos planos de regularização fundiária à luz da processualidade adminis-
trativa, existem desafios ainda pouco mapeados relativos aos reflexos do processo de 
regularização fundiária no litígio urbanístico individualizado. O objetivo deste trabalho, 
portanto, é situar o tema da regularização fundiária dentro do contexto da processua-
lidade administrativa e compartilhar a complexidade que pode emergir das zonas de 
contato entre o processo administrativo e os processos judiciais em matéria urbanística.

Os casos concretos analisados podem ser sintetizados na seguinte narrativa hipotética: 
uma ação demolitória foi proposta por um município do litoral paulista. Constatou-se, 
pelo auto de embargo, que a construção de um segundo pavimento no imóvel residencial 
se dera sem a devida aprovação do projeto, sem o alvará de construção ou colocação de 
placa do engenheiro responsável pela obra. Ademais, o lote não possuía área e frente 
mínimas. Em defesa, o proprietário do imóvel afirma ter iniciado a obra sem qualquer 
aprovação pelo município e informa que, desde que ocupa a área, ela possui as mesmas 
dimensões. Aduz, contudo, que existe um processo de regularização fundiária de interesse 
social em curso que, entre outras providências, mitiga a postura urbanística relativa ao 
limite de construção e de lote naquele bairro.

1 Agradeço aos amigos Maria Carolina Silveira Beraldo e José Antônio Apparecido Júnior pela generosa interlocução sobre o 
tema.

2 Doutora e Mestre em Direito do Estado. Professora da Escola Paulista da Magistratura. Integrante do NEDU.
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A análise do caso fictício, exemplificativo de uma amostra cada vez maior de conflitos 
relativos à propriedade urbana, põe em discussão o impacto do processo administrativo de 
regularização fundiária no litígio individualizado. A existência de um processo administra-
tivo de regularização fundiária de interesse social autorizaria a parte a manter, até que 
definido o plano de regularização fundiária, construção de pavimento em padrão superior 
àquele estipulado pela lei municipal? E quanto ao tamanho do lote? Seria possível tratar 
da área e frente mínimas em sede de ação demolitória? Estaria o julgador obrigado a 
atentar para o procedimento administrativo em curso, cujo objeto pode mitigar regras 
referentes à edificação, reforma ou acréscimo de área? Que relação se estabelece entre o 
processo administrativo de regularização fundiária e os processos judiciais urbanísticos e 
ambientais? Como garantir segurança jurídica para o processo administrativo de regulari-
zação fundiária, no qual o administrador deve verter esforços “para melhorar as condições 
urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior“, quando 
conflitos individualizados são sacados do projeto urbanístico amplo e levados ao Poder 
Judiciário? Esses são alguns dos questionamentos que o estudo do processo administrativo 
de regularização fundiária pretende enfrentar.

2. A processualidade administrativa

A processualidade administrativa é produto da consolidação do Estado de Direito. 
Na linha do tempo de construção do Direito Administrativo, as primeiras narrativas 
sobre a processualidade administrativa estão no encontro entre o exercício da autori
dade estatal e a necessidade de proteção de liberdades individuais. Viuse, ainda no 
período do Estado liberal, que, entre a tomada de decisão pela Administração Pública 
e a execução do ato administrativo, era necessário ouvir o administrado que se defendia 
contra a intervenção sobre sua liberdade ou sua propriedade. Cabia ao Estado, diante da 
defesa do administrado, ponderar interesses e motivar a aplicação de regras jurídicas.

Não coube aos revolucionários do século XVIII ou aos teóricos da democracia, ao se 
insurgirem na primeira hora contra o Estado absolutista, reivindicar “processo adminis-
trativo”. Pretendia-se liberdade e ansiava-se por direitos políticos. A processualidade 
administrativa viria na esteira da consolidação desses direitos fundamentais de primeira 
geração e no despertar de uma consciência republicana que advogasse pela possibilidade 
de diálogo entre administrador e administrados e pela defesa de prestações negativas 
pelo Estado.

Assentada a ideia de que o Estado se submete à lei e de que a autoridade deve ser 
exercida nos limites da legalidade, surge um segundo momento para a processualidade 
administrativa, já contemporâneo ao Estado Social, no qual a interação com o adminis-
trado é não apenas para a proteção de liberdades, mas para o exercício de pleitos com 
vistas à obtenção de prestações positivas como saúde, habitação e educação. É quando se 
estrutura a ação da Administração Pública em planos, programas e políticas, que Maria 
Paula Dallari Bucci chama de “tecnologia jurídica governamental para a democracia”3.

A processualidade administrativa não se substitui à categoria básica do Direito 
Administrativo, que é o ato administrativo. Entre a dinâmica do processo administrativo e 
a decisão administrativa há um reposicionamento do ato administrativo, o qual por vezes 

3 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas pública. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 33.
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será precedido, interpolado ou mesmo sucedido pela dialética do procedimento. O ato 
unilateral e autoritário passa a trazer componentes que acolhem e não mais ignoram a 
formação dialética da vontade administrativa.

Por tudo isso, a processualização da atividade administrativa não é um tema circuns
crito às disciplinas já bastante elaboradas do direito administrativo sancionador, do direito 
regulatório ou mesmo do direito urbanístico. Cuida-se de um campo de estudo deveras 
amplo e que ganha complexidade na medida em que as interações entre a Administração 
Pública e administrados são respaldadas pela norma, por instrumentos de legitimação 
social e pela governança das relações que emergem das interações políticas, como é o 
caso da regularização fundiária.

3. Escalada legislativa em tema de regularização fundiária

Sugere-se um singelo escorço sobre os mais recentes capítulos da jornada legislativa 
em tema de regularização fundiária no ambiente do direito à cidade e sobre as mudanças 
das políticas urbanas percebidas nos últimos 30 anos.

O movimento nacional pela reforma urbana existe desde a década de 1960, mas 
foi na década de 1980 que esse movimento pautou o constituinte originário e garantiu, 
na Constituição Federal de 1988, um capítulo inteiramente dedicado à política urbana.

A Constituição Federal de 1988 privilegiou a função social da propriedade e tratou de 
institutos extremamente inovadores, posto já experimentados em outros países e mesmo 
em alguns Estados da federação brasileira4. Figuras como o plano diretor municipal, o 
parcelamento e a edificação compulsórios, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação 
com pagamento em títulos da dívida pública e a redução de tempo para a usucapião de 
área urbana de até 250 m² foram alçados à categoria de instrumentos jurídicos essenciais 
para o desenvolvimento urbano das cidades.

O Estatuto da Cidade é outro marco relevante. Mais de 10 anos depois da promulga-
ção da Constituição Federal, em 2001, foi publicada a lei que regulamentava seus artigos 
182 e 183, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana brasileira. A dificuldade 
enfrentada pelos entes federados, todavia, para implementação do Estatuto da Cidade, 
exemplifica o que ocorre quando a tomada de decisão política é desconectada da ação da 
Administração Pública. O destaque dado pelo Estatuto da Cidade à regularização fundiária 
ainda tem aplicação assimétrica no país, seja como uma diretriz geral a ser observada 
por todas as políticas em matéria urbanística (art. 2º, XIV da Lei n. 10.257/2001), seja 
como instrumento jurídico concreto de política urbana de forma autônoma (art. 4º, V, 
“q” Lei n. 10.257/2001) ou como fundamento para o direito de preempção (art. 26, I Lei 
n. 10.257/2001). As iniciativas de regularização fundiária ainda são vistas mais como 
programações governamentais de alinhamento ideológico do que como instrumentos 
estruturantes e elementares de qualquer planejamento urbanístico.

Em 2001 ainda, foi editada a Medida Provisória 2.220, que dispôs sobre a conces-
são de uso especial e criou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU). A 

4 Atribui-se a Alfredo Agache, em 1930, o que pode ser tomado como o primeiro plano diretor no Brasil. Feito para o Rio de 
Janeiro, consistia na revisão de viários e outros espaços públicos como plano de embelezamento da então capital federal. 
Críticas se voltam ao plano por remover estratos sociais mais vulneráveis para a periferia da Capital, sem infraestrutura 
necessária para a ordenação urbana.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

178 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 175-186, Setembro-Outubro/2019

MP 2220/2001, atualizada pela MP 759/2016 e recentemente pela Lei nº 13.465/2017 
representou um avanço importante ao garantir ao ocupante (que atendesse aos requisitos 
previstos na norma) o direito à concessão de uso especial para fins de moradia.

Em 2005, a Lei n. 11.124/05 instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS), criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e instituiu 
o Conselho Gestor do FNHIS. O SNHIS passou a centralizar todos os programas e projetos 
destinados à habitação de interesse social. O FNHIS, de natureza contábil, tem o objetivo 
de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito 
do SNHIS, vocacionados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população 
de menor renda. O Conselho Gestor, por fim, é um órgão de caráter deliberativo, sendo 
composto de forma paritária por órgãos e entidades do Poder Executivo e represen
tantes da sociedade civil. A Caixa Econômica Federal é o agente operador do FNHIS, a 
ela competindo, por exemplo, atuar como instituição depositária dos recursos do fundo.

Do ponto de vista da processualidade administrativa, se, por um lado, o Estatuto 
da Cidade figura como a grande “caixa de ferramentas”5 da Administração Pública para 
gestão e implementação de políticas de regularização fundiárias, as estruturas burocrá-
ticas criadas pela MP n. 2220/2001 e pela Lei n. 11.124/05 correspondem a personagens 
qualificados desse procedimento administrativo, que participarão ora como órgãos mais ou 
menos interessados no processo, ora simplesmente apresentando informações, propondo 
diretrizes e promovendo a cooperação entre outros entes.

Em 2009, a Lei n. 11.977/2009 é editada com a missão de saldar algumas dificuldades 
de implementação do Estatuto da Cidade. Estabelece um fluxo claro e contínuo entre a 
tomada de decisão política e a ação da Administração Pública. Também conhecida como 
a lei do programa “Minha Casa Minha Vida“, tratou da regularização fundiária por meio do 
Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), prevendo o instituto de legitimação de 
posse (o ato do poder público que confere título de reconhecimento de posse de imóvel 
objeto de demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e natu re-
za da posse) e estabelecendo que, decorridos cinco anos do registro dessa legitimação, 
haveria sua conversão em propriedade.

A Lei n. 13.465/2017 foi o mais recente passo na trajetória regulatória de procedi-
mentalização da regularização fundiária urbana. A Lei n. 13.465/2017 traz um conjunto de 
normas gerais e procedimentos que abrangem medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas 
e sociais. A finalidade pública é estampada na lei: tirar da informalidade determinados 
núcleos urbanos e seus ocupantes.

Muitas são as críticas ao novo marco regulatório. Primeiro, pela forma abrupta com 
que foi aprovada a Lei n. 13.465/2017, que pegou de surpresa mesmo órgãos técnicos 
do governo federal. Segundo, o processo legislativo tramitou à margem da curva de 
aprendizado experimentada por todos os órgãos públicos dedicados à regularização 
fundiária depois de quase dez anos de aplicação da Lei n. 11.977/2009. Terceiro, pela 
opção legislativa de se priorizar a titulação do ocupante em detrimento das dimensões 
sociais, ambientais e de garantia de aparelhos públicos que estruturem o agrupamento 
urbano a ser regularizado.

5 RIBEIRO, Leonardo Coelho. O direito administrativo como caixa de ferramentas e suas estratégias. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 272, p. 209-249, 2016.
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De fato, o processo administrativo de regularização fundiária previsto na Lei 
n. 13.465/2017 reforça a opção por se dar mais ênfase à titulação (formalização da 
relação jurídica estabelecida entre o administrado e a Administração Pública) do que 
aos aspectos materiais caraterísticos da regularização (prestações materiais de acesso a 
serviços públicos, organização de viários e de recursos naturais).

A Lei n. 13.465/2017 tem como algumas de suas marcas estimular a resolução extra-
judicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e socie-
dade. Autoriza que a iniciativa privada figure como mediadora qualificada do acordo que 
originará a regularização fundiária, que será apenas ao fim avaliado pelo poder público. 
Pela lei, deve ser franqueada a participação dos interessados nas etapas do processo de 
regularização fundiária, muito embora não tenha estabelecido claramente a forma e o 
momento de participação, nem tampouco feito considerações sobre a participação direta.

4. Características políticoadministrativas do processo de regularização fundiária

Buscam-se, aqui, marcadores que revelam o procedimento de regularização fundiá-
ria como um ambiente de interação entre as esferas política e administrativa. São eles, 
em resumo: i) o papel do município como protagonista do processo administrativo de 
regularização fundiária e como orquestrador das soluções de viabilidade da regulari zação; 
ii) o caráter políticoadministrativo do processo de regularização fundiária através do 
qual se conecta o universo ideal das regras à efetiva realização das transformações no 
meio urbano.

Primeiramente, de se destacar o papel dos municípios como protagonistas do pro ces-
so de regularização fundiária, desde o momento da organização das demandas sociais 
até o chamamento dos atores relevantes para o processo de regularização fundiária. Por 
certo, todos os entes políticos que compõem a Federação são legitimados a promover a 
regularização fundiária e a fazê-lo independentemente da intervenção do Poder Judiciário. 
Entretanto, os municípios, no exercício de seu dever constitucional de promover o ade qua-
do ordenamento territorial, ainda guardam destacada obrigação de deflagrar o processo 
de regularização fundiária sempre que constatada a existência de uma ocupação ou 
assentamento de qualquer espécie sem autorização prévia das autoridades competentes.

A instauração do processo administrativo de regularização fundiária pelo município 
inaugura esse fluxo procedimental. É determinante para a efetividade da ocupação e 
do uso do solo (Lei n. 13.465/2017, art. 10º, IX) que órgãos e entidades de outros entes 
federativos sejam, de antemão, incluídos nesse processo para alimentar o expediente 
com informações para estudos preliminares, notadamente sobre risco geológico (Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros), cadastramento das famílias ocupantes, perfil dos aparelhos 
públicos necessários etc.

Após a realização dos estudos preliminares, segue-se a análise sobre a viabilidade 
jurídica da regularização, a ponderação entre os instrumentos6 postos à disposição do 

6 Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes 
institutos jurídicos:

 I – a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei;
 II – a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), dos arts. 9º a 

14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e do art. 216A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
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poder público, a indicação do agente promotor da regularização e a delimitação do 
perímetro urbano a ser regularizado. Aqui, mais uma vez, há a necessidade de conciliar 
interesses públicos e privados para definição dos instrumentos jurídicos viáveis à promoção 
da regularização fundiária.

A aprovação municipal da Reurb, de que trata o artigo 10 da Lei n. 13.465/2017, 
corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como 
à aprovação ambiental, se o município tiver órgão ambiental capacitado. Tal aprovação 
poderá ser feita em etapas, admitindo-se, portanto, que o processo administrativo de 
regularização fundiária, em casos de municipalidades que contam com restrita capacidade 
operacional para realização de estudos técnicos e para elaboração do plano de regulari-
zação, não fique inteiramente suspenso.

Ainda que diversas obrigações atribuídas à municipalidade pela Lei 13.465/2017, 
em verdade, desafiem a autonomia municipal sobre a política urbana, é inquestionável 
que a lei atribui ao município o papel de âncora da articulação necessária para o encami-
nhamento do processo administrativo de regularização fundiária. Exemplificativamente, 
permite-se a regularização de conjuntos habitacionais e cortiços sem obrigatoriedade do 
“habitese”, documento que certifica as condições de moradia do imóvel expedido pelo 
Poder Executivo municipal. Além disso, a lei dispensa a necessidade de que os núcleos 
urbanos se situem em áreas demarcadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
sem condicionar a regularização fundiária ao zoneamento urbano.

Fato é que, pelo atual diploma, prestigiase a titulação dos ocupantes e a incorpo
ração de patrimônio imobiliário à esfera jurídica dos administrados sendo possível – e 
até desejável do ponto de vista da construção normativa – que o Município, na quali-
dade de protagonista dos arranjos necessários à regularização das ocupações, dispense 
parâmetros urbanísticos e edilícios para fins da Reurb (Artigo 11, §1º).

O segundo marcador sacado do arcabouço normativo vigente diz respeito ao caráter 
políticoadministrativo do processo de regularização fundiária. Extraise do quadro 
normativo acima que o processo administrativo de regularização fundiária se torna 
verdadeira arena interinstitucional, na qual a racionalidade política divide espaço com a 
racionalidade procedimental. A escalada legislativa em matéria de regularização fundiária 
e a experiência arregimentada pela Administração Pública indicaram que o desafio de 
promover efetivamente as transformações no meio urbano necessárias à regularização 

 III – a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil);

 IV – a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
 V – o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 
 VI – a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; 
 VII – o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 
 VIII – a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
 IX – a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 (Código Civil);
 X – a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 

de dezembro de 1979;
 XI – a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea f do inciso I do 

art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
 XII – a concessão de uso especial para fins de moradia;
 XIII – a concessão de direito real de uso;
 XIV – a doação; e
 XV – a compra e venda.
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fundiária deveria ser enfrentado a partir de arranjos complexos, de soluções negociadas 
e mediante a convocação dos atores que se fizessem integrantes a partir da realidade 
urbanística revelada pelo procedimento.

No plano ideal, entidades públicas e privadas, agentes institucionais e não institu-
cionais participam ativamente da dinâmica de negociação entre a melhor solução e a 
solução possível. Perspectivas de negociação guiadas pela racionalidade política sobre 
as posturas municipais vigentes acerca do uso e ocupação do solo convivem com regras 
de competência, prazos e regulamentos administrativos locais.

Em reforço a esse caráter político-administrativo do processo administrativo de 
regularização fundiária, temse que a Lei n. 13.465/2017 estabelece como um dos 
objetivos da Reurb franquear a participação dos interessados nas etapas do procedimento 
administrativo. A participação de terceiros interessados representa não apenas a ampliação 
subjetiva do processo administrativo pelo ingresso de novas posições jurídico-subjetivas, 
mas também a ampliação objetiva dos interesses postos.

Importante aqui destacar que a Lei n. 13.465/2017 mantém o instrumento das 
demarcações urbanísticas, pelas quais buscase identificar os imóveis públicos e privados 
abrangidos pelo núcleo urbano informal e obter a anuência dos respectivos titulares de 
direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com a averbação na 
matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária a ser promovida a 
critério do município.

A demarcação urbanística é um exemplo de instrumento de regularização fundiária 
colocado à disposição dos municípios que pressupõe a aproximação de novas posições 
jurídico-subjetivas, assim como o convencimento desses sujeitos, especialmente parti-
culares, integrarem a solução de política urbana.

Diferentemente dos instrumentos das legitimações de posse e fundiária, que são atos 
do poder público verticalizados e que se materializam como expressões do poder estatal 
através da declaração da natureza jurídica de determinada ocupação e da conferência 
da respectiva titulação, as demarcações urbanísticas envolvem uma busca estratégica e 
qualificada pela anuência do titulares de domínio e dos confrontantes da área demarcada 
pela viabilidade da regularização. A ausência de manifestação dos indicados é interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística, mas, havendo impugnação, o 
procedimento poderá ser suspenso, ainda que apenas em relação à parcela da área objeto 
do auto de demarcação urbanística.

O instituto da demarcação urbanística é exemplo de que, ao lado da racionalidade 
procedimental, identificase que, em larga escala, o processo administrativo de regulari-
zação fundiária opera como um ambiente de decisão política, com espaços de negociação, 
estratégias, acordos que envolvam outras ações públicas em territórios diversos etc. 
É marca dessa lei a intersecção entre variadas posições interessadas. O modelo legal 
pressupõe o convívio entre esses inúmeros interesses e a escalabilidade da solução de 
regularização fundiária para toda a área irregular depende do sucesso dessas negociações 
e estratégias definidas no procedimento administrativo.
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5. Questões que emergem do estudo de caso e perspectivas de conciliação entre 
o litígio individualizado e o processo administrativo de regularização fundiária

De volta ao questionamento que guia este estudo, como lidar com o conflito indivi-
dualizado se ele é parte de um programa mais amplo e mais complexo de regularização 
fundiária procedimentalizado no ambiente administrativo? Confrontada a dinâmica 
estabelecida pela Lei n. 13.465/2017 com o litígio individualizado, podem ser identifi
cadas diversas dificuldades que emergem da coexistência entre o processo administrativo 
de regularização fundiária e o processo judicial em que se veicula pretensão individual 
tangente à área regularizável.

A primeira delas diz respeito às relações de direito material postas em debate em 
um e em outro caso. No processo administrativo de regularização fundiária, a relação de 
direito material é examinada em toda sua complexidade, incrementada por interesses que 
são incorporados pela participação social e pela convocação de outros atores institucionais 
e não institucionais. Todo o feixe de relações jurídicas direta ou indiretamente ligadas ao 
aperfeiçoamento do uso e ocupação do solo pode ser tratado ao longo do procedimento, 
e a indicação dos interesses carregados para o processo administrativo também faz parte 
da estratégia de viabilização da regularização. No litígio individualizado, os limites cogni-
tivos são definidos pelos pedidos postos e à luz das narrativa fáticojurídica apresentada 
dentro da dialética do processo, da qual participam as partes em contraditório.

Já essa primeira perspectiva desafia o processo judicial como instrumento hábil a 
tratar, com inteireza e de forma aderente ao paradigma legal, do tema da regularização 
fundiária. Dispõe o artigo 46 da Lei n. 11.977/2009 que a regularização fundiária consis-
te em um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam 
à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo 
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 9º 
da Lei n. 13.465/2017, por sua vez, traz que a regularização fundiária urbana (Reurb) 
abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação 
dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes.

E como se dá essa incorporação? Como se chega no resultado da solução adequada 
à conformação de um núcleo urbano informal ao ordenamento territorial? A lei não traz 
respostas prontas, senão orientações que convocam a Administração Pública à definição 
casuística e concertada entre diversos atores para obtenção de melhores condições 
urbanísticas e ambientais que as anteriormente vigentes em dado território.

Extraise que o resultado de eficiência referenciado no §1º do artigo 9º da Lei 
13.465/2017 diz menos com a perspectiva econômica de alocação ótima de recursos 
– segundo a qual ninguém pode piorar seu estado sem piorar o de alguma outra pessoa, 
considerando-se que determinado estado social atingiu seu estado ótimo se, e somente 
se, for impossível aumentar a utilidade de uma pessoa sem reduzir a utilidade de outra 
– e diz mais com a eficiência no sentido de “satisfatoriedade”.

Tal como a razoabilidade, a ideia de eficiência como “satisfatoriedade” serviria 
a remodelar poderes e condutas, sendo um termômetro de atingimento dos fins da 
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Administração Pública7. Assim compreendida, a ideia de eficiência reforça o papel do 
consenso na atividade administrativa, já que não há como se perquirir o satisfatório sem 
que se leve em conta os personagens atingidos pela atividade administrativa.

A segunda questão que emerge diz respeito à vocação de cada um desses procedimen-
tos. Se, de um lado, a vocação do procedimento administrativo de regularização fundiária 
é a entrega de melhores condições urbanísticas e ambientais que as anteriores − o que 
pode se dar através da mitigação de posturas urbanísticas e ambientais postas nas leis e da 
superação casuística de precedentes administrativos usados em áreas afins −, o objetivo 
do processo judicial é a entrega da prestação jurisdicional relativa e focada na tutela 
do interesse levado a juízo, sendo o ambiente do processo individual pouco responsivo 
à captura pelo juízo, ex officio, de interesses periféricos e tangentes ao conflito posto.

A tirar pela hipótese da ação demolitória proposta por um município do litoral paulis-
ta, não se imagina, em uma conformação de processo civil, que a entrega da prestação 
jurisdicional incorpore à discussão entre o ocupante e o poder público soluções como a 
demarcação do quarteirão em que se situa o imóvel edificado, a adequação do viário ou 
mesmo da titulação da ocupação irregular. Não se trata de um limite odioso do proces-
so judicial, tampouco de uma perspectiva queixosa da baixa responsividade do Poder 
Judiciário aos conflitos urbanos, mas da identificação de que o processo judicial e o 
processo administrativo, em matéria de regularização fundiária, possuem vocações muito 
distintas que cobram do intérprete soluções de compatibilização em busca da viabilidade 
de execução dos programas de regularização fundiária.

De um lado, portanto, temse a diferença de espectro do conflito de direito material 
posto no processo judicial e no processo administrativo de regularização fundiária. De 
outro, as diferentes vocações entre a entrega da solução de Estado no ambiente do 
litígio apresentado ao Poder Judiciário e do conflito urbanístico objeto de um processo 
administrativo de regularização fundiária.

Para essas duas questões, é possível pensar em algumas perspectivas conciliatórias 
entre o ambiente do processo judicial e o ambiente político-administrativo do processo 
administrativo de regularização fundiária.

Primeiro, à míngua de previsão específica sobre a relação de prejudicialidade entre 
o processo administrativo de regularização fundiária e a ação individual que trata direta 
ou indiretamente de relação jurídica de direito material objeto daquele processo, consi-
dera-se razoável a suspensão do processo judicial que veicula o litígio individualizado por 
até um ano. Identificada a prejudicialidade entre a solução administrativa e a solução 
judicial, a comprometer o julgamento de mérito da matéria, entendese ser o caso de 
aplicação da ratio das alíneas “a” ou “b”, conforme o caso, do inciso V, artigo 313 do 
Código de Processo Civil. Sobre a razoabilidade do prazo, lembra-se que o artigo 30 da 
Lei n. 13.465/2017 diz que compete aos municípios nos quais estejam situados os núcleos 
urbanos informais a serem regularizados classificar e fixar, no prazo de até 180 dias, uma 
das modalidades da Reurb ou indeferir, fundamentadamente, o requerimento. Instaurada a 

7 Essa abordagem se extrai da palestra “Eficiência administrativa – uma visão geral” ministrada por Humberto Bergmann Ávila 
no I Congresso Internacional de Direito Administrativo da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro e foi trabalhada 
em NERY, Ana Rita de Figueiredo. A causa do contrato administrativo: análise do conteúdo contratual como parâmetro de 
aplicação do princípio da eficiência. Rio de Janeiro: Lumen Júris Editora, 2011.
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Reurb, o município passa a proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade 
do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado.

Ainda que a coexistência entre o processo administrativo de regularização fundiária 
e o litígio singularizado não se amolde perfeitamente às regras de suspensão do Código de 
Processo Civil, recorrese aqui às razões subjacentes à identificação da prejudicialidade, 
notadamente à perspectiva concreta de se gerar soluções inconciliáveis do ponto de vista 
do programa de intervenções urbanísticas ou desigualadoras da posição de cidadãos que 
se encontrem, de fato, em igualdade de condições perante o poder público.

Uma segunda perspectiva procedimental, mais ativa do ponto de vista da aproximação 
entre o litígio individualizado e o processo administrativo de regularização fundiária, diz 
respeito ao pedido de informações à Fazenda Pública para levantamento de dados que 
possam ser essenciais à tomada de decisão no ambiente judicial, de forma consentânea à 
política urbanística. Entende-se como poder-dever do juízo requerer diligências necessárias 
à obtenção das informações de partes e terceiros para melhor delimitação do conteúdo 
da petição inicial. Sobre o dever contraposto de a Administração Pública fornecer tais 
informações, infere-se do artigo 380 do Código de Processo Civil incumbir ao terceiro, em 
relação a qualquer causa, de informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha 
conhecimento e exibir coisa ou documento que esteja em seu poder.

Estima-se, aqui, um conjunto de informações produzidas na arena administrativa 
de elaboração do plano de regularização fundiária com as quais pode o juiz dialogar 
para melhor análise do conflito. É passo, por certo, que depende da empatia em relação 
ao planejamento urbanístico e de um esforço de fidelização do Poder Judiciário a esse 
conjunto de informações apresentadas pela Administração Pública. Se o fundamento 
jurídico subjacente à proposta de diálogo entre a esfera judicial e administrativa é a 
garantia da segurança jurídica e da isonomia na tutela urbanística, é importante que a 
Administração Pública seja capaz de municiar o Poder Judiciário com bastantes documen-
tos para a identificação de que subsiste um processo administrativo idôneo, qualificado 
pelos princípios que regem a ação pública procedimentalizada8.

Algumas tendências desse debate entre o processo judicial e o processo administra-
tivo de regularização fundiária podem ser definidas de antemão:

Primeiro, tem-se que o processo de planejamento urbano não se apresenta ou se 
representa a partir da mesma racionalidade procedimental do processo judicial. O processo 
administrativo de regularização fundiária, em especial, busca resultados materiais sem 
demanda por grandes conformações procedimentais. Para que isso aconteça, a regula-
rização fundiária precisa ser elaborada a partir das peculiaridades do território que se 
pretende regularizar e, especialmente, a partir da participação popular. Se falha o processo 
de captura dos interesses envolvidos em um processo administrativo de regularização 
fundiária, muito provavelmente falhará o próprio planejamento urbano daquele território.

Ademais, como decorrência da necessidade de fiscalização da participação de todos 
os interessados nesse processo de organização do espaço urbano e de organização da arena 
pública na qual esse debate ocorre, desde o Estatuto da Cidade, há uma responsabili-
dade administrativa na organização de dados e documentos elementares desse processo 

8 Assim dispõe a Lei n. 9.784/1999, art. 2º: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, inte-
resse público e eficiência.”
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administrativo. Essas arenas públicas de discussão, além de serem um imperativo de 
ordem material para a regularização fundiária – da ordem da qualidade de projeto e 
pressuposto de construção da iniciativa – geram obrigações ao Poder Público perante o 
próprio Poder Judiciário.

Significa dizer que a Administração Pública, instada a se manifestar sobre determi-
nado processo administrativo de regularização fundiária, ou sobre qualquer outro aspecto 
do seu planejamento urbanístico, tem – ou deveria ter – condições de informar ao 
Poder Judiciário, por exemplo, se está vertendo esforços para chamar os interessados 
para o debate e se levou em consideração as manifestações colhidas para decidir sobre 
a organização do território urbano de determinada ocupação irregular.

O prestígio do Poder Judiciário no processo administrativo de regularização fundiária, 
por outro lado, passa pelo acesso a informações que reflitam a existência de uma iniciativa 
de regularização fundiária posta em procedimento tal como exige a Lei n. 13.465/2017, 
qualificada pela interação dos atores institucionais e não institucionais interessados 
na ocupação daquele território e robustecida pelas interações político-administrativas 
traçadas no seu bojo via incorporação de planos de ocupação, manifestações das secre-
tarias afetas, cadastros dos ocupantes, a forma de financiamento das despesas públicas 
eventuais, o mapeamento de vulnerabilidades etc.

A mera apresentação ao juízo da intenção recôndita de regularização do espaço 
urbano, sem definições elementares que se apresentem, aos olhos do Poder Judiciário, 
previsíveis e estruturadas, pouco acrescentará ao litígio individualizado. É importante, 
para o Poder Judiciário, ter uma perspectiva de solução de direito material no horizonte 
do processo administrativo. Os rumos da política urbanística e os esforços de viabilizar a 
regularização do espaço urbano devem ser as evidências do processo administrativo de 
regularização fundiária levadas ao Poder Judiciário quando se espera que a solução do 
litígio individualizado se dê de forma aderente ao planejamento urbanístico.

Conclusão

De volta ao caso proposto, ao fim da regularização fundiária seria possível, por certo, 
que aquele território litorâneo estivesse ainda longe do que se entende por cidade formal. 
A regularização fundiária é um instrumento resiliente a diversas violações de posturas 
urbanísticas, com o objetivo primeiro de restabelecer para o cidadão, em parâmetros 
mínimos, através da titulação e do acesso a serviços básicos, a condição que constitu-
cionalmente lhe é garantida: a de sujeito de direitos à cidade.

Viuse que os avanços legislativos em matéria urbanística complexificaram o processo 
administrativo de regularização fundiária e que dois marcadores desse plexo normativo 
dialogam intensamente com as limitações do litígio individualizado: o primeiro deles, 
o protagonismo do município na regência dos atores institucionais e não institucionais 
convocados pela Lei n. 13.465/2017 para participação do plano de regularização. O 
segundo, a característica político-administrativa do processo administrativo de regula-
rização fundiária pelo qual a multiplicidade de interesses e de atores é conformada 
pela Administração Pública a partir de uma racionalidade também política, permeável 
à negociação de posições jurídico-subjetivas e à mitigação de posturas urbanísticas e 
ambientais para melhoria habitacional.
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A atenção do Poder Judiciário para o processo de regularização fundiária e a identi-
ficação dessa arena políticoadministrativa como arena mais vocacionada à construção 
dos planos de regularização fundiária é muito importante para a segurança jurídica dos 
procedimentos estabelecidos pela Lei n. 13.645/2017. A missão de compreensão do 
processo de regularização fundiária e de interação com sua dinâmica, todavia, não é 
exclusiva do Poder Judiciário. Passa por desafios há muito conhecidos da Administração e 
que dizem respeito à transparência das informações públicas, à procedimentalização do 
sistema de planejamento urbano e à efetiva gestão das políticas urbanas estabelecidas 
em tema de regularização fundiária. Sem um programa de implantação de planejamento 
urbano responsivo às demandas do Poder Judiciário por informação, as decisões estruturais 
tendem a se submeter às conjunturas dos processos individuais.
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1. Introdução

A Medida Provisória 759, de 2016, entrou em vigor no dia 22 de dezembro de 2016, 
revogando grande número de normas e um dos principais capítulos da Lei nº 11.977, de 
2009, sob a justificativa de existirem diversos dispositivos de hierarquia diferentes versando 
sobre a regularização fundiária, muitas tratando de maneira contraditória sobre a mesma 
política. Esse ato normativo, repleto de propostas polêmicas e com mudanças profundas em 
mais de uma dezena de leis com fórmulas, designações próprias e ritos inovadores, trouxe 
grande perplexidade para a realidade de muitos profissionais e de eventuais beneficiários 
dos institutos das revogadas, inviabilizando o processo de titulações. Como indicado em 
sua justificativa, seu principal intuito seria facilitar a regularização fundiária urbana e 
rural como se nada existisse anteriormente. No entanto, o que se constatou é que basta-
ria uma revisão na Lei nº 11.977, de 2009, para que se incorporassem novos institutos.

Esta MP logo se transformou na Lei nº 13.465, de 2017, que reativou diversos insti-
tutos já maturados no Programa Minha Casa Minha Vida (Lei nº 11.977, de 2009) e sua 
aprovação e alteração foram objeto de debate intenso com os setores correspondentes, 
sobretudo com a comunidade acadêmica. A MP 759, de 2016, repercutiu negativamente 
a ponto de ser objeto de diversas ações de inconstitucionalidade, além de toda celeuma 
causada, e incluiu capítulo gerador de repercussão no Código Civil, que criou mais um 
direito real: o direito de laje, nos artigos 1510-A a 1520-E.

Fato muito contestado é o de que as propostas apresentadas pela MP eram dispos-
tas sem um estudo aprofundado e contrastavam com as normas anteriores, amplamente 
debatidas entre os setores interessados da sociedade civil, que há muito buscavam regras 
adequadas de regularização fundiária. A justificativa encontrada no histórico do ato norma-
tivo seria o conflito decorrente da existência concomitante de diversos dispositivos, com 
hierarquia diversa, tratando do mesmo tema, muitas vezes de forma até contraditória. 
Isso levou o Tribunal de Contas da União a determinar uma suposta suspensão de proce-
dimentos de regularização fundiária em curso em algumas municipalidades.

A Lei nº 11.977, de 2009, já oferecia um conjunto normativo que garantia certa 
operacionalidade ao sistema, com a outorga de títulos aos ocupantes após a observância 
de requisitos legais especificados em seus dispositivos. A MP desestruturou, com efeito 

1 Professor doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Professor do Curso Stricto Sensu em Direito Ambiental 
Internacional da Universidade Católica de Santos. Consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. Consultor do 
Ibama. Pós doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina.
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imediato, procedimentos próprios e revogou seu capítulo III, que dispunha acerca dos 
principais instrumentos de regularização fundiária. Excluídas também foram as Zeis 
(Zonas Especiais de Interesse Social), que retornaram de forma alternativa, quando a Lei 
nº 13.465, de 2017 chegou em sua redação final.

Outro motivo apontado na justificativa da Medida Provisória seria a necessidade de 
um novo marco de regularização fundiária. Contudo, seu efeito foi totalmente diverso. 
Seus dispositivos mais afrontaram que protegeram direitos fundamentais, como moradia, 
função social da propriedade e meio ambiente. Da maneira que foi publicada, é certo 
que muitas políticas públicas não poderiam ser praticadas.

Durante o período destinado à conversão em lei, em razão do caráter polêmico da 
matéria, diversas audiências públicas ocorreram com o intuito de debatê-la, dividindo 
opiniões entre setores relacionados quanto à sua aprovação ou rejeição. Por fim, aprovou-se 
a MP 759/2016 com grandes alterações pelo Congresso Nacional e se obteve o retorno de 
importantes institutos anteriormente suprimidos, tal a Zeis e a demarcação urbanística.

Este trabalho não tem o propósito de se aprofundar em todas as modificações e 
alterações conduzidas pela Lei nº 13.465, de 2017, mas apenas indagar, de forma sucin-
ta, se suas normas e institutos podem ser considerados positivos ao ambiente citadino.

A norma, que recebeu a alcunha de “Lei da Grilagem” é ou não ou bom passo a 
se considerar para a regularização fundiária? É possível considerá-la, como afirmaram 
diversas associações da sociedade civil, norma que acelera e incentiva o desmatamento?

Por este e outros motivos diversas associações enviaram ao procurador-geral da época, 
Rodrigo Janot, pedido de ingresso de ação de inconstitucionalidade sob o argumento de 
que os dispositivos legais promovem a privatização em massa e uma verdadeira liquidação 
dos bens comuns, impactando terras públicas, florestas e águas.

Outro fator desfavorável à Lei é a anistia aos grandes invasores, uma vez que a data 
de regularização, com prazos diversos para áreas urbanas e rurais, passou a ser anterior 
a 22 de dezembro de 2016.

Aspecto polêmico ademais é a possibilidade de entrega, a preço subsidiado, do patri-
mônio público federal para quem praticou a invasão; contudo, isto não será aqui objeto 
de discussão. Para uma simples observação, essa prática estimula o desmatamento ilegal 
a fim de estabelecer a indicação de ocupação das terras para a respectiva regularização.

É notório que o procedimento relativo à regularização de terras urbanas também 
favorece a especulação imobiliária. É possível obter a aquisição originária da proprie-
dade em área ocupada quando, por ato discricionário, efetiva-se em uma regularização 
fundiária urbana (Reurb) de área ilegalmente mantida, observada a ampliação conside-
rável do marco legal da MP e da Lei. Uma vez identificados os núcleos urbanos informais 
e concluída a Reurb, estes são juridicamente reconhecidos.

A Lei nº 13.465, de 2017, flexibiliza regras para expansão urbana desordenada, 
permitindo que os municípios ampliem os perímetros urbanos sem o devido projeto 
técnico exigido pelo Estatuto da Cidade e, na sequência, titulem áreas irregulares no 
perímetro rural. Ela facilita procedimentos que antes deveriam cumprir requisitos legais. 
Esse conjunto de atos acelera ocupações indevidas e se opõe frontalmente ao que tanto 
se quer alcançar em termos de ordenação das cidades.

Estes comentários serão desenvolvidos por meio de metodologia bibliográfica, 
documentos e reportagens relacionadas ao tema. Não é possível ainda vislumbrar número 
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significativo de decisões judiciais que possam aportar opiniões diversas acerca das mudan-
ças introduzidas pela norma. O principal foco da pesquisa será a proposta contida na 
justificativa da Medida Provisória que deu origem à Lei no sentido de que, uma vez as 
unidades regularizadas já estariam aptas para serem colocadas no mercado imobiliário. 
A indagação que se faz é se esta seria a verdadeira finalidade da norma.

2. Concepção da cidade sustentável

A Constituição Federal de 1988 além de ser a primeira a consignar capítulo sobre 
política urbana (art. 182) contém outro sobre a defesa do meio ambiente, em seu art. 225. 
Em sua parte inicial incluiu dispositivos sobre as diretrizes do desenvolvimento urbano 
(art. 21, XX), outros que tratam da preservação ambiental (artigos 23, III, IV, VI e VII, 
e 24, VII, VIII, além do já citado art. 225), isso sem se descuidar da função social da 
propriedade da cidade.

Nas normas da Constituição encontram-se dispositivos relacionados com as perspec-
tivas de desenvolvimento urbano e também medidas inovadoras, tal como a necessidade 
de se imprimir a função social das cidades, por meio de plano diretor. É a primeira vez 
que ocorre uma previsão normativa em um texto constitucional. Há também, entre as 
normas constitucionais, a previsão de competência estadual para legislar, juntamente com 
a União, acerca do Direito Urbanístico conforme artigo 24, I. A questão do planejamento 
urbanístico local encontra fundamento no artigo 30, VIII, da CF. É fundamental destacar 
que atualmente as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas têm relevo no ordena-
mento em vista da criação do Estatuto da Metrópole, Lei nº 13.089, de 2015, que prevê 
ordenamento dirigido ao desempenho das funções de interesse comum dos municípios 
reunidos em unidade metropolitana, bem como acerca da governança interfederativa. 
A competência para criação dessas entidades regionais deflui do §3º do art. 25 da CF e 
são fundamentais para o atendimento de necessidades desses entes.

Da propriedade urbana existem as previsões do artigo 182, § 2°, da CF, que indicam 
necessidades fundamentais acerca da função social da propriedade urbana às exigências 
da ordenação da cidade expressas no plano diretor, decorrente do artigo 182, § 4°, se a 
municipalidade estiver obrigada a tanto. Nesses termos, como o intuito de orientar de 
modo mais preciso as questões inerentes aos dispositivos elencados, a Lei nº 10.257/2001, 
o Estatuto da Cidade, que regulamentou os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabe-
leceu diretivas fundamentais da política urbana e introdução de importantes institutos 
relacionados à propriedade e a sua adequada utilização.

Posição que cabe aqui indicar é a de Henri Lefebvre, em sua obra Le droit à la 
ville, publicado na década de 1960, que repudia a postura determinista e metafísica do 
urbanismo modernista e defende que os problemas da sociedade não podem ser reduzi-
dos a questões espaciais ou a projetos arquitetônicos. Em oposição a essa perspectiva 
administrativista, o autor defende a produção social do espaço urbano, no sentido de que 
este deveria refletir a ótica dos cidadãos, não da administração2.

Esse conceito busca dar à cidade uma perspectiva humana na qual a participação 
dos diversos elementos que a compõe devam ser fatores relevantes em sua formação. 

2 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Tradução Rubem Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

190 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 187-198, Setembro-Outubro/2019

Lefebvre entende, ainda, que a ideologia urbanística encobre as operações capitalistas 
e não atende o habitante local. Sob seu escólio, aquele é este é reduzido à função de 
simples comprador de espaço objeto da produção. Em sua opinião é preciso se ter noção 
de que todo espaço é social, além de produto e resultado das relações de produção3.

O art. 182 da CF estabelece que a política de desenvolvimento urbano é realizada 
pelo poder público municipal de forma a ordenar o pleno desenvolvimento das “funções 
sociais da cidade”, garantindo o bem-estar aos munícipes e cumprindo o que estabelece a 
lei municipal. Mais adiante, ela estabelece no art. 2º que a propriedade urbana cumpre a 
sua função social quando atende as exigências expressas no plano diretor que se coadunem 
com a ordenação da cidade. Nas modificações do plano diretor a população sempre deve 
ser chamada a se manifestar, por meio de audiências públicas, outros meios de consultas 
populares, oficinas ou outros meios disponíveis.

A Cartilha 6 da Conferência Nacional das Cidades (2016), indica algumas ideias 
básicas, por exemplo: como a função social implica estabelecer entre o interesse social 
e o individual no espaço urbano um conjunto que possa trazer efetivo benefício para 
toda a população. Entre as ideias da Cartilha está a de que “a cidade é um bem comum 
pertencente ao conjunto de sua população e deve oferecer qualidade de vida de forma 
equilibrada a todos”; está também a de que “a cidade é derivada do esforço de todos e 
não apenas de alguns grupos”; “a cidade deve viabilizar acesso aos hipossuficientes, em 
variadas dimensões, sobretudo em moradia e infraestrutura”. Assim, é possível dizer que 
a função social da cidade é cumprida quando todo o espaço e equipamentos urbanísticos, 
bem como serviços e espaços públicos são acessíveis aos membros e à comunidade local, 
de forma justa e democrática4.

A melhoria no cinturão de miséria existente em grande parte do entorno de cidades 
grandes, conforme Arruda Alvim, depende da implementação de normas que estabele-
çam como cumprir a função social da propriedade. Esta deveria proporcionar um meio 
de melhor integrar a imigração do campo para as urbes. Desta forma, os possuidores de 
imóveis, além de ficar a par dos direitos da comunidade, também fariam adequado uso 
da propriedade, algo que vem a se coadunar com o bem-estar geral5.

A observância da função social certamente atenderá o princípio da dignidade da 
pessoa humana, consignado constitucionalmente. Este sim é um dos princípios mais difun-
didos nas democracias ocidentais, pois está conectado a direitos universais, inclusive no 
sentido de defender o direito à moradia, auxílio às pessoas de baixa renda, sem contar a 
possibilidade de obter assistência jurídica e construtiva, conforme se observa no Estatuto 
da Cidade e outras normas vigentes. Diante desse quando, o autor afirma que o direito 
privado é um forte aliado das pessoas com baixo poder aquisitivo já que pode auxiliar 
o indivíduo tratando-o não como objeto de direito, mas sim sujeito de direito. Desta 
forma, o que se tem como objeto central do direito de propriedade estabeleceria um 
elo fundamental com o pluralismo includente no Estado de Direito, buscando consolidar 

3 LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. p. 136-147.
4 A FUNÇÃO social das cidades: cidades inclusivas, participativas e socialmente justas. Concidades, Brasília, DF, 25 jan. 2016. 

Disponível em: http://bit.ly/34zkp4y. Acesso em: 11 abr. 2018.
5 ALVIM, Arruda. A função social da propriedade e os diversos tipos de direitos de propriedade e a função social da posse. 

In: ALVIM, José Manuel de Arruda; CAMBLER, Everaldo Augusto (coord.). Estatuto da Cidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014.
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os princípios de justiça social e moradia digna, entre outros relacionados ao acesso à 
propriedade privada6.

Essa preocupação com moradia deu-se em decorrência do fenômeno da hipertrofia da 
cidade, conforme bem remarcou Ricardo Dip, oriunda da depressão do uso agrário de terras 
férteis cuja exploração serviria à própria cidade. Esse crescimento provocou o déficit das 
redes de serviços e também gerou agressão ao microclima das municipalidades, de forma 
a impactar sua beleza originária. Com esse crescimento perdeu-se a estrutura do espaço 
urbano organizado, a qual os romanos designaram a figura jurídica do non aedificandi.7

Os elementos de macrozoneamento devem estar indicados no plano diretor, de acordo 
com o que esclarece Nelson Saule Júnior, como zona adensável ou não, considerando a 
área que tenha maior ou menor possibilidade de receber moradores, estoque de área 
edificável, solo criado, fundo de urbanização, das zonas especiais de interesse social, 
consórcio imobiliário e outras operações de interesse social que possam ter auxílio de 
fontes privadas8.

O planejamento territorial apropriado é inerente às cidades sustentáveis. Nesse 
sentido, corresponde ao melhor modo de ocupar o território da municipalidade, remar-
cando áreas em que as atividades possam ou não ser ali desenvolvidas, além de indicar as 
espécies de uso desejável do espaço urbano. Destarte, a cidade, em face de suas poten-
cialidades e da estrutura fundiária local, estaria apta a eleger os instrumentos adequados 
a sua expansão, sobretudo voltados à inclusão social, estabelecendo condições capazes 
de obter apoio em diversas dimensões em prol da melhor estruturação local9.

Não obstante tenha estado ausente na Medida Provisória originária da Lei 13.465, de 
2017, a constituição de zonas especiais de interesse social (Zeis) estão entre os instru-
mentos mais importantes para a criação de espaços públicos nos municípios e também 
para lhes garantir alguma sustentabilidade. Ademais, é fundamental para regularização 
e constituição de reserva fundiária ou mesmo edificação de moradias populares.

Por essa perspectiva, sustentável é a cidade que possibilita ao poder público repartir 
a responsabilidade de suas decisões com a coletividade local, estabelecendo os vínculos 
de uma parceria obrigatória e necessária. Desta forma, esse modelo de cidade, que ainda 
viabiliza a gestão democrática participativa, estabelece interações fundamentais entre a 
comunidade em que as normas objetivam nada menos que criar novos modelos, espaços 
e fórmulas capazes de gerar o tão esperado desenvolvimento local preocupado com as 
presentes e futuras gerações.

3. A garantia de sustentabilidade pela Lei nº 13.465, de 2017

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou perante o Supremo Tribunal 
Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5771) contra a Lei nº 13.465/2017. 

6 CAMBLER, Everaldo Augusto. Fundamentos constitucionais do Estatuto da Cidade. In: ALVIM, José Manoel de Arruda; CAMBLER, 
Everaldo Augusto. (coord.). Estatuto da Cidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 21-61.

7 DIP, Ricardo. Da cidade realmente sustentável. In: NALINI, José Renato; LEVY, Wilson (org.). Regularização fundiária: de acordo 
com a Lei 12651/2012: Novo Código Florestal, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014.

8 SAULE JÚNIOR, Nelson. O direito à moradia como responsabilidade do estado brasileiro. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (coord.). 
Direito à cidade: trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 64-126.

9 SALEME, Edson R. Comentários ao Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Arraes, 2018.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

192 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 51, p. 187-198, Setembro-Outubro/2019

Em seus argumentos sustentou que a medida provisória, transformada nessa Lei em 
comento, não observou os requisitos de relevância e urgência e teve “o efeito perverso 
de desconstruir todas as conquistas constitucionais, administrativas e populares voltadas à 
democratização do acesso à moradia e à terra e põe em risco a preservação do ambiente 
para as presentes e futuras gerações.”10.

Outro aspecto fundamental relacionado à norma é a questão da regularização 
fundiária urbana e rural, além de possível incentivo ao desmatamento. A Lei também, 
segundo Janot, iria de encontro a diversas normas da Constituição Federal que estabe-
lecem a necessidade de licenciamento ambiental para viabilizar empreendimentos e 
loteamentos locais.

No que tange à função social da Lei, Jacques Távora Alfonsin afirma que o ordena-
mento nacional não supre todas as lacunas nem estabelece diferenças entre as limitações 
administrativas, pois caberia ao Poder Público, que regulariza a propriedade, a verificação 
da função social pelo possuidor ou proprietário. A velocidade e eficiência no atendimento 
dessas funções poderiam conduzir ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
indicado na Constituição Federal11.

Nesse sentido, a Constituição seguida do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 2001, 
do Código Civil, da Lei nº 11.977, de 2009, entre outras, constituíam o arcabouço de 
instrumentos relacionados à propriedade privada e regularização fundiária. Estas eram 
as normas que forneciam, até a promulgação da nova Lei, os institutos apropriados de 
como obter titulação da propriedade privada e também como regularizar a propriedade 
caso o ocupante tivesse esse direito, seja em área pública ou privada, sobretudo diante 
do que dispõe a MP 2220, de 4 de setembro de 2001. O uso adequado desses instrumen-
tos depende de plano diretor para melhor especificar o que é relevante na regularização 
fundiária no local que se faça necessária.

No tocante à proteção ambiental, é relevante o afirmado por Leuzinger e Graf 
no sentido de que a tutela ao meio ambiente em seus diferentes aspectos, por estar 
compreendida na competência concorrente e material comum dos entes da Federação, 
deve envolver interesses locais. Isso se apresenta como questão de difícil delineamento, 
em face do rol de competências estabelecidos pela Constituição Federal. Destarte, a 
prevalência de normas federais e estaduais protetivas do meio ambiente em detrimento 
dos interesses locais não afetaria, em princípio a autonomia do município, visto que essas 
normas são editadas no âmbito da competência concorrente para atendimento do direito 
a um ambiente ecologicamente equilibrado12.

Nesse sentido, o município, diante de sua competência suplementar, nos termos do 
art. 30, II e VIII da CF, pode buscar adequar dispositivos da legislação federal e estadual 
nos termos do interesse local e, assim, viabilizar o adequado uso da área urbana. Isto 

10 PROCURADOR-GERAL da República questiona lei sobre regularização fundiária rural e urbana. STF, Brasília, DF, 6 set. 2017. 
Disponível em:  http://bit.ly/2JQz8QY. Acesso em: 12 abr. 2018.

11 ALFONSIN, Jacques Távora. A função social da cidade e da propriedade privada urbana como propriedades de funções. In 
ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Jacques (org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: 
Fórum, 2004. p. 41-79.

12 LEUZINGER, Márcia Dieguez; GRAF, Ana Cláudia Bento. A autonomia municipal e a repartição constitucional de competências 
em matéria ambiental. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin (org.). Temas de direito ambiental e urbanístico. São Paulo: 
Max Limonad, 1998.
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pode ser feito sem, necessariamente, existir um plano diretor. A municipalidade pode 
criar norma de zoneamento e uso do solo, independente daquela norma.

Por este motivo, o plano diretor é considerado instrumento de grande utilidade, 
sobretudo diante da possibilidade de regularização fundiária em áreas da municipalidade. 
Caso não exista e se constate ocupações irregulares, o município pode criar formas de 
regularização de modo legal ou mesmo criando seu próprio plano, independentemente 
de estar obrigado a tanto.

Ao tratar da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), no art. 9º (Lei nº 13.465, de 
2017) produziu-se normas gerais e procedimentos aplicáveis a esse procedimento, que se 
refere a medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação 
dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes. Nos termos do § 2º, a Reurb promovida mediante legitimação fundiária so men-
te poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, 
dentro do marco temporal fixado na Lei, que é o dia 22 de dezembro de 2016.

Ainda que o capítulo III da Lei nº 11.977, de 2009, tenha sido integralmente revo ga-
do, seus princípios básicos retornaram na redação final da Lei nº 13.465, de 2017. Desta 
forma, manteve-se a obrigatoriedade para que, na regularização fundiária, se faça o 
levantamento da situação dos imóveis ocupados, haja a necessária negociação entre os 
proprietários, os ocupantes e o poder público e, por fim, seja elaborado e aprovado o 
projeto urbanístico com seu respectivo registro, bem como dos títulos atribuídos a cada 
ocupante no fólio imobiliário respectivo.

Esclarece Vitor Carvalho Pinto que apesar de ter sido revogada integralmente a 
legislação prévia, a atual manteve a estrutura básica anterior, qual seja, a identificação 
e consulta aos proprietários da área ocupada, por meio da demarcação urbanística; o 
projeto urbanístico com sua aprovação respectiva; a abertura de matrículas, no registro 
de imóveis correspondente, do projeto e da concessão de títulos de legitimação de posse 
conversíveis em usucapião depois de cinco anos13.

O autor segue em sua ilação afirmando que a substituição da lei anterior por uma 
nova norma pode gerar diversas dúvidas, pois melhor “em termos de técnica legislativa 
teria sido a promoção de alterações no texto da Lei anterior, ao invés da criação de uma 
nova lei. Desse ponto de vista, não se pode deixar de condenar a revogação desnecessária 
de uma lei.”14.

Na verdade, a edição da MP trouxe grande impacto a todos os que tratam do meio 
urbanístico, pois produziu norma com aplicação imediata de forma desnecessária e sem os 
cuidados próprios para poupar a já ameaçada sustentabilidade e fragilidade do ambiente 
urbano sujeito à regularização. Com a redação da Lei 13.465, de 2017, deu-se a devida 
atenção aos setores competentes e antigos institutos voltaram a ter eficácia. Por este 
motivo, bastaria que a norma anterior fosse alterada e os novos dispositivos elencados 
pudessem coexistir com os anteriores. A nova política conviveria com a anterior em 
defesa da população e do ambiente sem excluir os interesses maiores que se traduzem na 
manutenção de uma municipalidade com infraestrutura compatível com suas necessidades.

13 PINTO, Victor Carvalho. Mitos e verdades sobre a nova lei da Regularização Fundiária Urbana. Caos planejado, [S. l.], 31 jul. 
2017. Disponível em: http://bit.ly/2PWloYN. Acesso em: 13 abr. 2018.

14 Idem.
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4. Aprovação ambiental da Regularização Fundiária Urbana (Reurb)

Nos termos do art. 12 da Lei 13.465, de 2017, a aprovação municipal da Reurb de que 
trata o art. 10, corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária, 
bem como à aprovação ambiental, se o município possuir órgão ambiental capacitado.

Na norma, cogita-se do que se consideraria “órgão ambiental capacitado”, como tal 
pode ser o órgão municipal que possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais 
com atribuição técnica para a análise e a aprovação dos estudos referidos no art. 11, 
independentemente da existência de convênio com os estados ou a União.” Este artigo 
pressupõe a existência de órgão ambiental em âmbito municipal, o que não é muito 
comum, pois onera as municipalidades que reiteradamente reclamam de seu limitado 
orçamento. O melhor é a admissão da licença municipal ou mesmo um convênio com o 
órgão ambiental do estado. Ao final da análise da regularidade da ocupação e possibili-
dade de titulação é atestado pela municipalidade, por meio da Certidão de Regularização 
Fundiária (CRF), documento em que se constata a execução do termo de compromisso 
relacionado à execução e, na legitimação de posse, da listagem de ocupantes do núcleo 
urbano informal regularizado.

Nos termos da redação do §1º do art. 11, pode-se notar sua discordância entre os 
dispositivos normativos prévios que determinavam a observância de parâmetros mínimos 
com relação à dimensão dos lotes. Na Reurb os municípios podem dispensar as exigências 
relativas ao percentual do tamanho deles e às dimensões destinadas ao uso público, assim 
como outros parâmetros urbanísticos e edilícios.

Como bem afirma Celso Augusto Coccaro Filho, o desenvolvimento sustentável 
é indissociável do direito ambiental. É princípio dotado de caráter praeter legis que 
confere norte à Lei Federal. Portanto, deve atingir “a todas as situações que suscitam 
sua aplicação.”15.

Nesse sentido, continua o autor “[...] há hipóteses em que é impossível a verificação 
de lesividade sem padrões técnicos.” Isso quer dizer que é fundamental que haja uma 
verificação de adequação aos padrões de tolerabilidade16.

Isso também se reflete em termos da extrema liberalidade da norma que dispensa 
os municípios das exigências dos padrões edilícios e urbanísticos. O primeiro aspecto 
que se pode apontar é que a extrema liberação pode gerar situações incontornáveis, a 
exemplo de locais com falta de ventilação ou mesmo com problemas de incidência solar 
nas moradias.

Outro problema apontado por Edésio Fernandes é o fato de que as experiências com 
regularização objetivariam também a integração das pessoas de baixa renda na socie-
dade de mercado. A urbanização de favelas está provendo essas áreas com infraestrutura 
adequada e se pondera se é viável ou não colocar essas unidades na sociedade de mercado. 
Caso positivo, como não tornar a regularização uma moeda de comércio? Ou ainda, como 
proteger essas áreas da voracidade do mercado imobiliário17?

15 COCCARO FILHO, Celso Augusto. Aplicação de instrumentos de direito ambiental na solução de conflitos de vizinhança. In: 
FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin (org.). Temas de direito ambiental e urbanístico. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 81-90.

16 Idem.
17 FERNANDES, Edésio. A regularização de favelas no Brasil: problemas e perspectivas. In: SAULE, Nelson (org.). Direito à cidade: 

trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 127-156.
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O ponto de maior controvérsia na Lei nº 13.465, de 2017, seria o fato de se referir, 
em justificativas e outros argumentos prévios à aprovação da norma, à inserção das novas 
propriedades ao mercado formal imobiliário. Isso pode trazer consequências não muito 
desejáveis, motivo pelo qual a Lei é também conhecida como “Lei da Grilagem”, pois fica 
implícito na norma a possibilidade de tornar essas áreas, destinadas prioritariamente ao 
assentamento de população de baixa renda, acessíveis ao mercado e com possibilidade 
de livre e rápida comercialização.

Nas justificativas da Medida Provisória apresentam-se os argumentos da Presidência 
da República no sentido de que a conversão da MP beneficiaria milhões de moradores de 
áreas irregulares, que receberiam títulos de propriedades nos quais estariam assentados. 
É neste momento também que se esclarece que no espaço objeto de regularização fundiá-
ria poderiam ser incluídas unidades comercializáveis. Tal dispositivo, bastante polêmico, 
poderia constitucionalmente ser veiculado via MP?

Em face dessa impropriedade, grande número de entidades, sobretudo o Instituto 
Pólis e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, criticam severamente a norma, 
ao afirmarem que ela destrói a política de regularização fundiária vigente a partir de 
2009, desconsidera a ordem urbanística e a preservação do meio ambiente, e dispensa a 
provisão de infraestrutura pelo poder público.

Ademais, o novel diploma despreza o papel predominante dos municípios e dos planos 
diretores na formulação e execução da política urbana, estimula a expulsão dos moradores 
de baixa renda pelo mercado imobiliário e favorece grileiros de alta renda18.

Este é o ponto que produz maior indignação em lei extremamente polêmica, que 
traz ainda mais facilidades para invadir áreas públicas e privadas, com a justificativa de 
que antes os hipossuficientes não eram contemplados nas políticas habitacionais. Porém, 
a nova Lei trouxe novos institutos e ratificou outros anteriormente existentes, que tinham 
sido excluídos da Medida Provisória.

Com relação à Lei em referência, Victor Carvalho Pinto afirma que tanto os defensores 
quanto os críticos não logram mesurar seus efeitos positivos ou negativos. Uma coisa é 
certa, reitera o autor, ela não atribuirá propriedade a milhões de pessoas de baixa renda 
nem regularizará suas ocupações em assentamentos informais. “Tampouco permitirá a 
regularização de assentamentos de alta renda à margem da política urbana e ambiental, 
como afirmam os críticos[...]” Talvez o que se tenha dispensado da norma anterior e 
que era muito valioso foram os procedimentos fundamentais para a gestão transparente 
dos bens públicos. Estes, sim, podem ser objeto de invasões e apropriações indevidas19.

É claro o fato de que a redação final da Lei trouxe de volta grande parte do sistema 
instituído pela Lei nº 11.977, de 2009, e manteve os mecanismos facilitadores da regulari-
zação – a exemplo da Reurb –, quando, na verdade, apenas algumas pequenas alterações 
na Lei Minha Casa Minha Vida seriam suficientes para implementação da nova política.

Em todos os casos citados acima, especialistas lembram que existiriam mecanismos 
legais para proteger os moradores. Um dos mais citados são as Zonas Especiais de Interesse 
Social (Zeis). O mecanismo está previsto no art. 4º, II, da Lei Federal nº 6.766/1979, e no 

18 IAB: nova lei de regularização fundiária viola a Constituição. CAU/RJ, Rio de Janeiro, 24 jan. 2018. Disponível em: http://
bit.ly/2WM3SHM. Acesso em: 11 abr. 2018.

19 PINTO, Victor Carvalho. Mitos e verdades sobre a nova lei da Regularização Fundiária Urbana. Caos planejado, [S. l.], 31 jul. 
2017. Disponível em: http://bit.ly/2PWloYN. Acesso em: 13 abr. 2018.
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Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001. Utilizado pela primeira vez em Recife, 
na década de 1980, o instrumento foi consagrado no Estatuto da Cidade. As Zeis são um 
tipo de zoneamento dentro do qual se aplicam regras especiais de uso e ocupação do 
solo em áreas já ocupadas ou que venham a ser ocupadas por população de baixa renda 
para garantia do direito constitucional à moradia.

A Zeis permite, em certos casos, que haja a regularização da posse de terrenos por 
comunidades já instaladas, viabiliza a instalação de obras de infraestrutura pelo poder 
público municipal, permite a aplicação de condições especiais de forma a regularizar 
a situação e, assim, garantiria o direito à moradia. A Zeis pode, contudo, gerar efeito 
indesejável já que a urbanização ali instalada viabiliza aos moradores o recebimento de 
ofertas tentadoras e, ao alienar seu imóvel, passe a buscar novas áreas. Desta forma, 
é fundamental que a norma estabeleça restrições à especulação imobiliária na área em 
que foram instalados as benfeitorias e melhoramentos20.

5. Considerações finais

A Medida Provisória nº 759, de 2016, que, segundo sua justificativa, seria um novo 
marco de regularização fundiária, diante dos grandes problemas gerados pela Lei nº 11.977, 
de 2009, trouxe grande celeuma no setor habitacional do país. Ao contrário do que se 
esperava, suas repercussões negativas superaram as positivas, o que culminou com a 
proposição de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, sobretudo por relegar 
exigências urbanísticas básicas em favor de aspectos de mercado, permitir regulari zação 
urbanística e ambiental imediata de áreas sem prévio planejamento ou aprovação, legali-
zação de condomínios em terras griladas, fechamento de condomínios e outras tantas 
inconstitucionalidades.

Diante de seu caráter polêmico, durante a tramitação da Medida Provisória diver-
sas audiências públicas ocorreram com o intuito de debatê-la, dividindo opiniões entre 
participes quanto à sua aprovação ou rejeição. Por fim, a MP 759/2016 foi aprovada com 
grandes alterações pelo Congresso Nacional. Trouxe de volta institutos valiosos existentes 
no capitulo III da Lei nº 11.977, de 2009.

A redação final da norma gerou problemas complexos, que podem criar maiores 
entraves a já ameaçada sustentabilidade e fragilidade do ambiente urbano sujeito à 
regularização. Mesmo com a atual redação da Lei nº 13.465, de 2017, é possível que a 
municipalidade não tenha condições de dar o aval para regularização de determinadas 
áreas. Além disso, o patrimônio público continua em ameaça pela permissividade de seus 
dispositivos.

Defensores da Lei Minha Casa Minha Vida afirmam que bastaria alterar alguns de seus 
dispositivos para que se completasse alguma lacuna existente. Essa alternativa é viável 
diante da plena possibilidade de que os institutos novos possam perfeitamente coexistir 
com os anteriores. A nova política conviveria com a anterior em defesa da população e do 
ambiente sem excluir os interesses maiores que se traduzem na busca de um ambiente 
urbano adequado.

20 SOARES, Nicolau. Zeis e direito à moradia: as leis que alguns escolhem ignorar. Rede Brasil Atual, São Paulo, 23 fev. 2012. 
Disponível em: http://bit.ly/2NjeRW2. Acesso em: 11 mar. 2018.
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Diante da nova redação da Lei nº 13.465, de 2017, as ações diretas interpostas 
perante o STF não serão acolhidas e diante da correção do texto final houve aprimora-
mento, mas não eliminação dos problemas do texto em termos de sustentabilidade. O 
que se quer evitar, porém, é que essas unidades sejam rapidamente comercializáveis, 
tal como proposto na justificativa da MP, pois o que se impõe é a não ocupação de áreas 
ambientalmente protegidas ou ainda outras que possam causar impacto ambiental, pois 
a regularização já concedeu o que seria necessário para aquele grupo.
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