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Expediente

 s grandes concentrações urbanas brasileiras impõem 
complexos desafios à gestão pública, aos estudiosos e às 
organizações da sociedade civil que buscam soluções para 

as cidades. Precisamos reforçar as grandes vantagens da convivência 
urbana – pluralidade, sinergia, cosmopolitismo, quantidade e 
qualidade de serviços e recursos – e desatar os nós políticos, jurídicos 
e administrativos que se multiplicaram ao longo das últimas décadas, 
enquanto aumentava o inchaço disfuncional das nossas principais 
regiões metropolitanas.

Para realizar um verdadeiro salto civilizatório, o Brasil precisa ser 
capaz de avançar consistentemente no terreno do desenvolvimento 
humano. E terá de dar conta de seus graves problemas urbanos e 
metropolitanos para alcançar esse objetivo.

Além disso, neste momento histórico em que se desloca de uma 
posição periférica, herdada do velho arranjo colonial, e ensaia uma 
nova identidade, o País se defronta, em um segundo sentido, com o 
desafio de ser metrópole. O sucesso do “Brasil metrópole” do século 
XXI não depende, felizmente, da conquista de colônias, mas da nossa 
aptidão para gerar ideias inovadoras, traçar e seguir os nossos próprios 
rumos civilizatórios, resgatar enormes dívidas sociais e realizar amplos 
avanços na efetivação de direitos coletivos e individuais.

O momento é oportuno. Somados, a consolidação da democracia, a 
estabilidade econômica, o desenvolvimento de regiões mais pobres 
e as atuais tendências demográficas e migratórias podem dar 
margem a uma nova e promissora etapa na trajetória das metrópoles 
brasileiras. Mas, para que a oportunidade seja aproveitada, o efetivo 
comprometimento do poder público e o constante engajamento da 
sociedade civil são imprescindíveis.

Aos olhos do mundo e aos seus próprios, o Brasil se caracteriza por sua 
diversidade humana e natural. Recursos preciosos e valores vitais, que 
devem nortear dinâmicas e modelos urbanos mais justos, saudáveis e 
sustentáveis, como os propostos nesta edição.

Boa leitura.

Rubens Naves

A

[em]Revista é uma publicação do escritório de advocacia 
Rubens Naves - Santos Jr - Hesketh que aborda temas da 

pauta nacional sob a perspectiva do Direito.

www.rubensnaves.com.br
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CONSTRUÇÃO LEGAL DA METRÓPOLE
Como a evolução da legislação abre oportunidades para uma melhor gestão urbana

Por Guilherme Amorim Campos da Silva*   

A formação político-jurídica do Estado brasileiro e de seus entes 
estatais remonta ao Império, com a divisão do território em 
Províncias. O Estado unitário, caracterizado na Carta Constitucional 
de 1824, permitia ao imperador nomear presidentes de províncias 
que a ele se reportavam diretamente.

A Constituição de 1891 consagrou, em seu artigo 1º, como em um 
passe de mágica, a transformação das antigas Províncias em “Estados 
Unidos, do Brazil” (artigo 1º), o que denota a intenção simbólica de 
abandonar o velho regime e dotar o novo, republicano, a exemplo do 
que acontecia em países industrializados, como os Estados Unidos.

Nas Constituições seguintes, a concentração de poderes nos 
estados e na União não muda significativamente, até que, com a 
Constituição de 1946, os municípios passam a ter autonomia e um 
protagonismo maior, sendo-lhes permitido, inclusive, integrar regiões 
metropolitanas de entes estaduais diversos.

A crescente urbanização brasileira, a partir da década de 1940, 
levou à ocupação irregular e desordenada dos novos centros 
urbanos, sobrecarregando os municípios de inúmeras tarefas, sem as 
contrapartidas orçamentárias adequadas para fazer face aos desafios 
consequentemente impostos.

O período ditatorial de 1964 a 1985 piorou a situação, em razão do 
processo de centralização do poder na esfera da União.

O Federalismo de 1988
A Constituição do Brasil estabelece a forma Federativa de Estado, 
dotando os entes políticos de autonomia e capacidade de auto-
organização, numa perspectiva de cooperação e integração, o que 
se verifica pela previsão de instrumentos que tenham o condão de 
auxiliar o Estado a realizar seus objetivos fundamentais, previstos nos 
artigos 1º e 3º da Carta Magna.

Entre esses instrumentos podemos destacar: a possibilidade de a 
União instituir “regiões de desenvolvimento”, previstas no artigo 43 
da Constituição; de os Estados instituírem, por lei complementar 
prevista no artigo 25, “regiões metropolitanas, aglomerados urbanos 
ou microrregiões” como forma de melhor atender interesses públicos; 
ou, ainda, a previsão do artigo 241, que autoriza a constituição de 
consórcios públicos ou convênios de cooperação intermunicipais 
– com ou sem a participação de estados e da União –, de modo a 
racionalizar esforços na gestão de tarefas comuns, em verdadeiro 
exemplo de federalismo cooperativo.

A Constituição do Brasil consigna as tarefas dos entes políticos 
considerando a amplitude do interesse coletivo diretamente tutelado 
e pressuposto da ação do Estado.

O princípio da prevalência do interesse, como critério que determina 
competências dos entes políticos, leva em conta justamente a 

caracterização do interesse coletivo envolvido na ação político-
institucional do Estado brasileiro, seja na realização e implementação 
de uma política pública, seja na imposição de obrigações aos cidadãos.

Esse critério determina que matérias de alcance nacional, aquelas que 
envolvam áreas contíguas entre dois estados ou mais da Federação, 
bem como que demandem uma ação específica do poder federal, 
são atribuídas à União, como se vê na possibilidade de criação de 
regiões de desenvolvimento prevista no artigo 43 da Constituição. 
Aos municípios é atribuído tudo aquilo que diga respeito ao interesse 
local, atinente portanto à organização do espaço territorial em que 
as pessoas efetivamente vivem. Já aos estados cabe a denominada 
“competência residual”, referente a matérias caracterizadas pelo 
interesse regional.

Interesse metropolitano
As regiões metropolitanas são figuras administrativas sobrepostas aos 
municípios e que com eles devem atuar em esquema de cooperação. 
Sua instituição legal busca propiciar o enfrentamento de complexos 
desafios de gestão resultantes das inter-relações dos municípios que 
a integram. Realidade essa que demanda um esforço especial de 
planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

Em 2002, o Supremo Tribunal Federal reafirmou interpretação do 
“interesse metropolitano”, definido no artigo 25, §3º da Constituição, 
segundo a qual cabe às Assembleias Legislativas dos estados identificar 
e especificar o chamado “interesse coletivo regional”, facultando-
lhes instituir e qualificar regiões e políticas metropolitanas em suas 
respectivas unidades da federação.

Atualmente existem no Brasil 40 regiões metropolitanas instituídas 
pelos legislativos estaduais. O poder constitucionalmente atribuído 
às assembleias de definir e formalizar essas regiões tem resultado 
na criação legal de “metrópoles” que em muitos aspectos fogem da 
concepção mais comum desse termo, segundo a qual o qualificativo 
“metropolitano” se aplica a aglomerados urbanos que se destacam 
no macrocenário nacional pelo seu peso populacional, econômico 
e cultural. Definição que não se aplica, por exemplo, aos casos da 
Região Metropolitana do Agreste (AL), das Regiões Metropolitanas de 
Guarabira e Patos (PB) e da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí 
(SC), cuja criação, ainda que legítima, segue uma lógica de menor 
escala, de caráter estritamente regional.

O fato de as regiões metropolitanas serem criadas na esfera estadual 
não significa que o município não possa ou deva participar das 
definições e implementações de políticas públicas no âmbito de 
região metropolitana que integra, mas apenas que a definição das 
funções de interesse comum está fora de sua alçada de atuação.

A prevalência do interesse como critério definidor de competência 
revela a preocupação do legislador constituinte em, por um lado, 
não deixar tarefa estatal sem atribuição a ente ou órgão específico e, 
por outro, propiciar a realização de tarefas compartimentadas que, 
na somatória de esforços, alcancem melhor realização de funções 
públicas de interesse comum. A figura jurídica da região metropolitana 
pressupõe, portanto, a ação conjunta de municípios e estados na 

realização de políticas públicas coletivas, como saneamento básico, 
transporte, educação, saúde e lazer.

Como ensina Alaor Caffé Alves no artigo “Regiões Metropolitanas, 
Aglomerações Urbanas e Microrregiões: Novas dimensões 
constitucionais da organização do Estado brasileiro”,

postula-se igualmente a exigência de um novo conteúdo organizacional 
de gestão regional, por força da própria Constituição Federal, onde a 
cooperação e a coordenação intergovernamental passam a ter uma 
dimensão institucional própria, representada pela exigência de unidades 
integradas e personalizadas de ação pública de interesse comum. 
Isto deverá repercutir profundamente na forma de planejamento, 
programação, execução e controle de funções estatais e de serviços públicos 
de caráter urbano-regional, em nosso sistema federativo.

Conforme frisa o próprio Caffé Alves, essas mudanças dos modelos de 
organização e gestão são fruto do esforço de responder a demandas e 
desafios impostos por novas realidades sociais:

Assim, observa-se mais uma vez a concretização da tese de que o 
desenvolvimento material das condições da vida social e econômica 
determina a exigência de se adotar novas formas organizacionais 
das relações humanas, tendo um efeito inafastável no plano das 
relações jurídicas.

Oportunidades à frente
Os consórcios públicos e os convênios de cooperação para a 
gestão associada de serviços públicos de interesse comum são 
instrumentos valiosos à disposição das regiões metropolitanas, 
como forma de disciplinar a gestão compartilhada de funções 
públicas, bem como atribuir responsabilidades e metas aos entes 
federados deles integrantes.

Mais promissora ainda é a possibilidade da criação de convênios 
bilaterais ou multilaterais entre municípios integrantes de uma região 
metropolitana, capazes de facilitar a atuação sinérgica na abordagem 
de tarefas de interesse compartilhado.

A recente aprovação da Lei nº 1.139, em junho de 2011, que 
reorganiza a Região Metropolitana da Grande São Paulo e cria 
o respectivo Conselho de Desenvolvimento, demonstra que o 
instrumental jurídico autorizativo para a ação dos entes federados 
está em aperfeiçoamento. Nessa linha, novas relações jurídicas 
poderão se constituir, traduzindo-se em melhor prestação de 
serviços públicos e oportunidades de negócios em infraestrutura, 
transportes, moradia popular, atendimento à saúde e muitas outras 
áreas de interesse compartilhado pelos habitantes e gestores das 
regiões metropolitanas. E, felizmente, o ordenamento jurídico 
brasileiro já dispõe de figuras como contratos de parceria público-
privada, contratos de gestão e termos de parceria, aptas a viabilizar 
e multiplicar iniciativas nesse sentido.

* Advogado; doutor e mestre em Direito do Estado (PUC/SP).

Várias das 40 regiões 
metropolitanas existentes 
hoje no Brasil – como a da 
Foz do Rio Itajaí (SC) – não 
são “metrópoles” no sentido 
mais usual do termo

Novas relações jurídicas 
poderão se traduzir em 

melhor prestação de serviços 
públicos e oportunidades 

de negócios em áreas de 
interesse compartilhado 
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CONTRA A EXCLUSÃO CENTRÍFUGA
À perversa lógica imobiliária dos grandes centros, é preciso contrapor 

direitos sociais efetivos

O processo de urbanização envolve o desenvolvimento de 
infraestrutura, a instalação de equipamentos públicos, a modificação 
dos espaços e, sobretudo, a circulação de riqueza. Na maior parte das 
vezes, isso leva à especulação imobiliária e, consequentemente, ao 
agravamento do déficit habitacional.

A região é valorizada, os custos em geral sobem e a população local, 
cujo poder de compra não acompanha essa elevação, busca moradia 
em locais contíguos. Já aqueles que antes ocupavam a região a título 
precário, ou em assentamentos informais, são efetivamente expulsos 
e acabam por se instalar em áreas vulneráveis ou de proteção 
ambiental. Com isso, além de se verem privados das suas residências, 
perdem também o acesso à comunidade, às escolas e aos serviços de 
saúde que costumavam utilizar.

O prejuízo social daí decorrente é imenso, mas desconsiderado por 
boa parte da população, que ainda hoje aceita os despejos forçados 
e trata os assentamentos informais como casos de polícia. Exemplo 
disso ocorreu recentemente no município de São José dos Campos, 
com a desocupação da área do Pinheirinho, marcada por inadmissível 
violência e vergonhoso desrespeito às garantias constitucionais.

Pensar soluções para o problema da habitação nas metrópoles 
exige reflexão profunda a respeito dessas e de outras questões da 
maior complexidade. Mas a relevância da discussão não serve de 
justificativa para a inércia: é essencial compreender, objetivamente, 
que a moradia digna é uma garantia fundamental e o seu exercício 
independe de qualquer regulamentação ou mesmo da existência de 
propriedade privada.

Na realidade, a propriedade privada, embora cultuada como 
resposta ótima para o problema habitacional, pode significar uma 
falsa solução para as famílias carentes. Isso porque, sem a adoção 
de medidas mais amplas de justiça social, essas famílias continuarão 
pressionadas a atender necessidades financeiras prementes e 
imediatas e possivelmente serão levadas a dispor da casa própria 

como mercadoria. Dessa forma, voltarão a integrar o rol dos 
desabrigados e contribuirão para agravar ainda mais o problema da 
especulação imobiliária.

Instrumentos legais
É essencial, portanto, que as políticas públicas do setor busquem 
formas contemporâneas de assegurar a função social da propriedade 
e a moradia digna. O Estatuto da Cidade trouxe, em  2001, uma gama 
de instrumentos aptos a esse fim, inclusive de forma desvinculada 
da propriedade privada. Cabe aqui destaque à concessão de uso 
especial para fins de moradia, pelo avanço que significou em termos 
de proteção jurídica da posse.

Outro grave desafio para a questão habitacional é a inexistência 
de regra específica para a previsão de despesas públicas. A PEC 
da Habitação propõe-se a equacionar essa questão, estipulando a 
obrigatoriedade de vinculação de recursos orçamentários mínimos. 
Mas, até que seja votada e aprovada, dificilmente se cogitará da 
aplicação de qualquer sanção para o administrador e para o 
legislador omissos.

Assim é que o debate a respeito da habitação nas metrópoles deve ser 
pautado: pela busca de um processo de urbanização que reverta em 
favor de toda a sociedade e se desenvolva de maneira sustentável, de 
modo a garantir o bem-estar das gerações presentes e futuras.

* Advogada, mestranda em Direito Urbanístico pela PUC/SP.

PRIORIDADE NEGLIGENCIADA
Educação infantil nas metrópoles: déficits, modelos e responsabilidades

O déficit de equipamentos públicos de creches e pré-escolas, para 
assegurar o direito constitucional à educação infantil, é um tema cada vez 
mais presente na agenda dos municípios e das regiões metropolitanas.

Na Região Metropolitana de Campinas, por exemplo, cerca de 6 mil 
crianças estão na lista de espera para obter uma vaga nas creches 
municipais. O número é referente aos municípios de Americana, 
Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Hortolândia, Itatiba, 
Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 
Apenas em Campinas, faltam vagas para 3,5 mil crianças, mais da 
metade do índice total, que aguardam em uma fila de espera.

No município de São Paulo, o déficit ultrapassa a marca de 120 
mil vagas. Segundo dados de 2011 da Rede Nossa São Paulo, na 
subprefeitura de Campo Limpo, de cada grupo de 100 crianças que 
necessitam de creche apenas 36 conseguem vaga. Na região do M´Boi 
Mirim, que é a segunda colocada nesse ranking negativo, o índice é de 
42 matrículas para cada grupo de 100.

A dimensão do desafio da política pública de educação infantil no 
Brasil pode ser verificada no Projeto de Lei nº 8.035/2010, relativo 
ao Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, 
submetido pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, no fim de 
2010. A meta nº 1 do PNE é universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta 
de educação infantil de forma a atender a 50% da população de 
até 3 anos.

Além da execução da política pública de educação infantil pela 
rede direta e conveniada, outras estratégias de gestão têm sido 
implementadas para a garantia desse direito constitucional. É o 
caso das parcerias público-privadas (PPPs) para a construção de 
creches. Muito embora, na cidade de São Paulo, a licitação tenha sido 
suspensa pelo Tribunal de Contas do Município, em outras, como Belo 
Horizonte, essa estratégia está sendo levada a cabo para a construção 
e operação de serviços não pedagógicos de 32 Unidades Municipais 
de Ensino Infantil e 5 Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Outra estratégia que tem sido alvo de discussões é a concessão de 
incentivos fiscais para a construção de equipamentos públicos de 
creches e pré-escolas, com sua posterior reversão ao Poder Público. 
Os incentivos fiscais podem ser concedidos por meio de emissão de 
Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CID), com validade 
de dez anos, no valor de até 100% do investimento, dentro de um 
determinado limite de valor por creche construída; ou por suspensão 
do Imposto sobre Serviço (ISS) de qualquer natureza, incidentes sobre 
os serviços de construção civil referente ao imóvel objeto da construção. 
O CID poderá ser utilizado para o pagamento de ISS ou Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) do proprietário do CID ou de terceiros.

É importante observar, todavia, que as estratégias acima apontadas, e 
outras que venham a ser concebidas, apenas serão exitosas se partirem 
de um diagnóstico apurado, um planejamento racional das metas a 
serem atingidas e da alocação de recursos necessários para tanto.

O papel do Judiciário
Vale destacar o constante ativismo judicial nesse tema, conforme 
o entendimento, já pacificado no Supremo Tribunal Federal, desde 
2005, de que o Poder Judiciário poderá formular e implementar 
políticas públicas excepcionalmente quando os órgãos estatais 
competentes forem omissos.

Em agosto de 2011, o STF, em nova decisão, invocou, para além da 
legitimidade do ativismo judicial diante da omissão dos Poderes 
Legislativo e Executivo, a proibição do retrocesso social, como um 
parâmetro constitucional a ser observado, bem como a possibilidade 
de o município ser obrigado a matricular crianças em unidades 
de ensino infantil próximas de sua residência ou do endereço de 
trabalho de seus responsáveis legais, sob pena de multa diária por 
criança não atendida.

* Advogada, mestre e doutora em Direito do Estado pela 
PUC/SP. Professora das Faculdades Integradas Rio Branco 
e autora do livro Direitos Sociais: Eficácia e acionabilidade à 
luz da Constituição de 1988.

Por Daniela D’Ambrosio*   Por Alessandra Gotti*   

Embora cultuada como 
melhor resposta para o 
problema habitacional, a 
propriedade privada pode 
ser uma falsa solução para 
famílias pobres

A concessão de incentivos 
fiscais para a construção de 

equipamentos públicos de 
creches e pré-escolas é uma 

estratégia em discussão
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Tratando de guerra, Jeremy Black anota em seu artigo “Como se 
ganham as guerras” (Grandes Questões da História, organização de 
Harriet Swain, Editora José Olympio) que os historiadores costumavam 
enfatizar os aspectos materiais de um conflito, notadamente 
quantidade e qualidade dos recursos. Mas isso é passado, dado que o 
foco hoje está mais na cultura estratégica, na distribuição das tarefas, 
na forma da utilização dos recursos e nas questões organizacionais.

É evidente que o tema da segurança não se confunde com o da guerra. 
Mas, em seu enfoque, há por vezes um reducionismo que limita a 
segurança a uma questão de polícia, e ao aumento de efetivos, de 
armamento, de poder de fogo das forças policiais.

Sob a estética militar, mais leis, e a cada vez mais duras a apoiar o 
direito penal do inimigo, serão sempre bem-vindas. Esse é o argumento 
de quem defende a “guerra” ao crime, empregando a propósito uma 
ótica militar de combate, sustentando um estado de beligerância que 
justifica a redução dos direitos do oponente, a consideração de todos 
como suspeitos até prova em contrário e o emprego de uma ideologia 
de segurança que tem em sua raiz a ideia de que qualquer esforço 
para vencer o crime será bom, benéfico e desejado. Os fins justificarão 
sempre os meios. Um policial a cada esquina.

Essa lógica olvida convenientemente os fenômenos da corrupção; localiza 
o narcotráfico apenas no transportador, no consumidor, no pequeno e 
médio traficante; ignora o fenômeno da privatização das instituições 
e dos espaços públicos, esquece-se das limitações orçamentárias para 
investimento, despreza toda a evolução de estratégias de direitos 
humanos e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A essa 
lógica devemos – as pessoas de bem – nos contrapor.

Nosso sistema penal está em colapso. A criminalidade cresce, a despeito 
de bons índices sociais, de ousados programas de distribuição de renda, 
há constante construção de estabelecimentos prisionais, como também 
progressiva deficiência de vagas. Tudo isso, apesar de crescente e 
recrudescida produção de leis penais, que atingiu, no Brasil de hoje, o 
paroxismo de mais de 5 mil condutas incriminadas, grande parte das 
quais acompanhada de sanção de privação da liberdade.

Da compreensão das causas à prevenção
Esperar que a justiça penal, o sistema penitenciário e a polícia armada 
por leis draconianas tudo resolvam é retornar às visões clássicas de 

que a violência ou é produto de um conflito entre o querer livre de 
um indivíduo e a sociedade, o seu patrimônio, os seus costumes ou é 
apenas fruto de desvios ou de patologias individuais.

Em anos recentes ganharam força no Brasil as concepções de 
violência como resultado principalmente de problemas ou 
patologias da sociedade e de influências negativas exercidas pelo 
meio ambiente social sobre indivíduos e grupos, influências tanto 
circunstanciais (presença de armas, drogas, ausência ou debilidade 
de meios de resolução de conflitos etc.) como permanentes (situações 
prolongadas de desordem urbana, desorganização social, crise 
econômica, transição política, regras pouco efetivas de solução 
de conflitos cumuladas com regras repressoras mais efetivas). Daí 
resulta um enfoque menos reativo à violência, que enseja estratégias 
preventivas, combatendo ou eliminando os fatores de risco presentes 
na sociedade e no desenvolvimento de instâncias de mediação para 
facilitar a solução dos conflitos interpessoais.

Ora, fenômenos como a conurbação ou a urbanização sem controle, 
sem regras, que expulsa os moradores mais pobres das grandes 
cidades para a periferia ou para cidades-dormitório, corroem o 
sentido de vida em comunidade e a percepção de pertencimento que 
estão na raiz da vida social.

Nos anos 1990, enquanto preparávamos, na gestão do governador 
Mario Covas, a implantação dos Centros de Integração da Cidadania 
(CIC), perguntei a uma moradora da periferia Leste de São Paulo qual 
era a distância entre ela e o Estado. Ela me respondeu: “Três conduções”.

Na estratégia preventiva de enfrentamento da violência avulta 
a participação de atores não tradicionais nessa cena, como os 
municípios, entidades da sociedade civil, escolas, comunidades 
religiosas, gerindo ou participando de forma relevante de políticas 
públicas de segurança. Nesse sentido, merecem destaque, no caso 
paulista, iniciativas como o Fórum Metropolitano de Segurança 
Pública de São Paulo, com a participação efetiva de 39 municípios, 
criado em 2001; o programa Disque-Denúncia, administrado em 
São Paulo pelo Instituto São Paulo contra a Violência; o Programa 
Estadual de Proteção a Testemunhas (Provita), criado em 1998 em 
São Paulo, sob a gestão de uma organização não governamental; o 
Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), criado em 1998, com 
a participação de universidades, a Federação do Comércio, o Sou da 

Paz, entre outras entidades; os programas de incentivo à cultura da 
paz e ao controle de armas, também promovidos pelo Instituto Sou 
da Paz; os programas nacional e estaduais de direitos humanos (São 
Paulo, em 1997, lançou o primeiro programa estadual, reunindo 
mais de 600 entidades de direitos humanos e agências estaduais e 
municipais, com a participação do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e do Legislativo estadual).

Postos avançados da cidadania
Voltando aos Centros de Integração da Cidadania, creio ser justo 
relembrar seus 15 anos de atividade como exemplo de política 
preventiva não ortodoxa de combate à violência. Nos CIC estão 
presentes as várias agências do Estado que tratam de questões 
tangentes à segurança, como defesa do consumidor, agências de 
geração de trabalho e renda, órgãos de mediação de conflitos ligados 
ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e às polícias, mas também 
instituições e pessoas da comunidade preparadas para solucionar 
problemas interindividuais. Ali tanto se podem obter documentos 
como organizar a festa do sábado à noite para a comunidade.

Os CIC foram e devem continuar a ser instalados na periferia, ao 
lado das comunidades historicamente esquecidas pelo Estado, 
constituindo núcleos permanentes de avanço da cidadania, dos 
quais podem originar-se incursões episódicas em que os serviços ali 
concentrados são oferecidos em outros espaços públicos, carentes 
desse tipo especial de atendimento.

Mais que resposta eficiente contra a violência, os CIC pretendem 
ser a inspiração para um Estado presente, sem paredes, em que os 
problemas sejam solucionados por inteiro e de forma pacífica. São 
lugar de afirmação, participação e construção da cidadania. Um 
exemplo de política pública que deveria inspirar novos avanços.

* Membro da Comissão Internacional de Juristas, foi 
secretário da Justiça do Estado de São Paulo de 1995 a 
2000 e secretário de assuntos penitenciários em 1995. 

ENTRE A VIOLÊNCIA E A CIDADANIA
Pistas para enfrentar o desafio da segurança pública nas grandes metrópoles

Por Belisário dos Santos Jr.*   
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INOVAÇÃO NO ATENDIMENTO À SAÚDE
Organizações sociais e consórcios públicos propiciam aperfeiçoamento de serviços

Um dos principais desafios enfrentados hoje pelo poder público é a 
prestação de serviços de saúde. Com a criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) pela Constituição de 1988, o direito à saúde foi ampliado 
e toda a população brasileira incluída no rol de beneficiários dos 
serviços públicos.

Se a prestação universal de serviços de saúde já é uma tarefa árdua, 
isso ocorre muito mais acentuadamente no caso das metrópoles. 
Nelas, os problemas tornaram-se mais complexos; a tecnologia 
introduziu formas instantâneas de comunicação e a cobrança por 
soluções rápidas impõe-se em todos os setores; e os recursos públicos 
precisam ser usados de forma mais eficiente, pois são limitados e 
têm de dar conta de múltiplas demandas, o que exige do Estado a 
redução de custos.

A adoção do modelo das organizações sociais (OS) para a prestação 
de serviços de saúde, iniciada no Estado de São Paulo e que se vem 
multiplicando em outros estados e municípios, oferece soluções 
para esses desafios. O modelo das OS permite a entidades sem fins 
lucrativos prestadoras de serviços não exclusivos do Estado celebrar 
contratos de gestão com o poder público para colaborar na prestação 
de serviços de saúde. A principal característica desse modelo é uma 
administração mais flexível e transparente, orientada pela busca e 
pelo controle de resultados.

Dessa forma, é possível aproveitar a experiência de organizações 
sem fins lucrativos como provedoras de serviços e implementadoras 
de práticas inovadoras de gestão, com atuação descentralizada, 
estrutura leve e desburocratizada, o que propicia, portanto, mais 
eficiência na utilização de recursos e mais eficácia na realização dos 
objetivos sociais que norteiam a atuação do poder público. Tanto 
que, segundo aferição do Banco Mundial, os hospitais geridos por OS 
no Estado de São Paulo oferecem entre 35% e 61% mais admissões por 
leito e redução de quase 30% na taxa de mortalidade em comparação 
com hospitais sob a gestão estatal direta.

Nas metrópoles, essa característica se reforça em razão de, em geral, 
encontrarmos nelas centros de excelência médica. No caso do estado 

e do município de São Paulo, por exemplo, participam do modelo 
de organizações sociais instituições de referência, como os hospitais 
Albert Einstein, Sírio-Libanês e Santa Catarina. Isso significa que a 
população usuária do SUS hoje pode ser atendida por instituições 
que antes só eram acessíveis aos pacientes de maior poder aquisitivo.

Planejamento e atuação regionais
A experiência da gestão por organizações sociais deveria então ser 
ampliada de modo a permitir uma oferta mais racional, justa e eficaz 
dos serviços de saúde nas regiões metropolitanas. 

Isso porque, na consecução das tarefas de interesse comum 
metropolitano, é possível ao Estado promover a contratação de 
organizações sociais de saúde para a gestão de hospitais regionais, 
por exemplo. Medida similar poderia ser viabilizada mediante a 
constituição de um Consórcio Público Municipal, que, nos termos da 
Lei nº 11.107/05, autoriza a gestão associada de serviços públicos de 
interesse comum a vários municípios, pactuando, assim, a contratação 
de uma organização social para o atendimento compartilhado da 
população.

Tal consórcio possibilita, até mesmo, que indicadores de eficiência e 
contrapartida orçamentária sejam delineados de forma a assegurar 
a proporcionalidade da contribuição de cada município para 
implantação e manutenção do sistema. O poder público estadual 
também poderia participar do convênio, promovendo transferência 
ou cessão de pessoal e bens necessários à prestação dos serviços.

A adoção dessa fórmula permitiria maior acesso aos serviços de 
saúde, e seu aprimoramento. Propiciaria ainda o avanço do próprio 
SUS, já que a experiência dessas instituições poderia nortear o 
aperfeiçoamento, inclusive, dos equipamentos de saúde diretamente 
geridos pelo Estado.

* Advogada especialista em Terceiro Setor e mestre em 
Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas.

O DESAFIO DO FINANCIAMENTO
Uma proposta para melhor atender demandas sociais nos grandes centros urbanos

A história da urbanização no Brasil é a história da concentração, nos 
principais centros urbanos e nos municípios conurbados de seus 
entornos – que correspondem a 7% do total de municípios do país 
–, de cerca de 40% da população, 60% do PIB nacional. Essas regiões 
concentram também uma parcela considerável da pobreza e das mais 
diversas carências, tornando mais complexos os problemas urbanos 
e criando enorme demanda social. Na verdade, nossas regiões 
metropolitanas tornaram-se lócus por excelência da reprodução da 
miséria no país, haja vista que, enquanto a pobreza nacional caía 
2,7%, entre 2000 e 2007 a pobreza metropolitana crescia 4,9%.

Esse quadro, fruto de extensa gama de aspectos históricos, 
institucionais e federativos, exige para o seu enfrentamento amplo 
conjunto de medidas e instrumentos. Circunscrito apenas à seara 
fiscal, apresento, a seguir, um caminho para direcionar expressivos 
recursos para mitigar as crescentes carências metropolitanas.

Trata-se de aproveitar a base jurídica provida pela Lei nº 11.107, de 
2005, facilitadora de arranjos intergovernamentais, e a oportunidade 
representada pela necessária redefinição – tornada obrigatória por 
recente decisão do Supremo Tribunal Federal – dos critérios dos 
Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, FPE e FPM. Isso 
permitiria direcionar, por um período de 10 ou 15 anos, parcela das 
receitas do FPE e do FPM para fundos metropolitanos financiadores 
de programas específicos, a exemplo do que se propôs por meio do 
Fundef/Fundeb na área da educação.

Como a revisão dos critérios dos repasses afetará as finanças de 
todos os estados e municípios, haverá também a oportunidade de 
redirecionar, para as mesmas finalidades, parcelas dos recursos 
advindos do pré-sal, da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE), do ICMS e do IPVA.

Definição de prioridades
As áreas de aplicação, objetivos e critérios de aprovação de 
programas seriam definidos, em relação a cada fundo metropolitano, 
consensualmente entre a União, os estados e as prefeituras.

O objetivo desses novos fundos seria o combate à pobreza, a 
erradicação de favelas, as transferências de moradias em áreas de 
risco e a provisão de infraestrutura e de serviços em áreas como 
saúde e educação.

Esse redirecionamento seguiria o mesmo princípio que norteou os 
constituintes de 1988, que, ao descentralizar as receitas federais, 
intentaram prover recursos para estender benefícios a uma parcela 
maior da população, através do aumento dos repasses aos estados e 
municípios. E daria, desse modo, continuidade ao resgate da ainda 
enorme dívida social acumulada nas regiões metropolitanas do país.

Resolveria, ainda, o absurdo paradoxo dos repasses do FPM, que 
hoje privilegiam os menores municípios das regiões metropolitanas, 
em detrimento dos médios e grandes, que concentram os maiores 
contingentes de necessitados e desassistidos. Bem administrado, 
o novo instrumento de gestão metropolitana aqui proposto 
contemplaria de forma mais racional e eficaz também as demandas 
dos menores municípios integrantes dos fundos.

Por último, o redirecionamento reforçaria ainda as finanças 
municipais com recursos constantes de capital, evitaria o 
comprometimento com gastos correntes, garantiria investimentos a 
prazo e permitiria distribuir o ônus financeiro pelos atuais e futuros 
beneficiários da infraestrutura e dos serviços a serem implantados, 
melhorados ou modernizados.

* Professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp.

Por Valéria Maria Trezza*   Por Gustavo Zimmermann*   
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AS CIDADES COMO AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS
Vantagens e problemas das concentrações urbanas sob a ótica econômica

O jardim da casa dos meus pais era perfeito para eu e meus amigos 
mostrarmos nossas qualidades futebolísticas. Tínhamos de tomar 
cuidado apenas para não ser traídos pelos morrinhos-artilheiros 
espalhados pelo gramado – na maioria das vezes, formigueiros ávidos 
por abrir o placar ou desconcertar um craque.  Nosso Maracanã nos 
parecia uma imensa área verde, não totalmente desocupada apenas 
pela existência de algumas poucas concentrações de formigas. Um 
cenário bem parecido é visto da janela de um avião: imensidão 
interrompida por pequenas áreas densamente habitadas por gente.

Uma vantagem evidente da aglomeração é a possibilidade de 
divisão do trabalho. Nos formigueiros, diferentes grupos de obreiras 
desempenham diferentes funções, enquanto os machos e a formiga-
rainha só pensam em reprodução. No nosso caso, as cidades 
facilitam o desenvolvimento do comércio, que, por sua vez, permite 
a divisão do trabalho – enquanto uns só consertam relógios, outros 
constroem pontes, ambos os grupos utilizam pontes e relógios (e a 
incumbência da reprodução não é exclusiva). Como a especialização 
é fundamental para o aumento da produtividade, a existência de 
cidades traz ganhos a todos.

Quando aglomerações crescem e se encontram, surgem as 
metrópoles, que seriam apenas grandes aglomerações não fosse a 
dúvida sobre qual formiga-rainha deve mandar.

Atravessando a Avenida dos Remédios, cruzamos, sem perceber, 
a divisa administrativa entre São Paulo e Osasco, apesar de 
continuarmos dentro do mesmo bairro. Leis municipais – a 
conhecida como Cidade Limpa, que regula a utilização de letreiros e 
placas nas propagandas de rua, é um bom exemplo – valem apenas 
em um dos lados da Vila dos Remédios. Portanto, além dos custos 
de congestão que uma metrópole pode gerar, seu surgimento cria 
imediatamente um problema institucional de gestão: serviços 
tipicamente municipais ou que exigem coordenação das ações não 
podem ser administrados por uma única prefeitura, e a alternativa 
que fragmenta o comando geograficamente entre diversas 
prefeituras é, em geral, ineficiente.

Se somarmos os habitantes apenas das regiões metropolitanas 
de São Paulo, composta por 39 municípios, e do Rio de Janeiro, 
formada por mais 17 deles, chegaremos a um total que supera 
30 milhões de pessoas, o que significa algo em torno de 16% da 
população brasileira. Para um economista, o aspecto institucional 
relativo à gestão metropolitana é sem dúvida importante, mas 
outras questões fundamentais emergem quando nos deparamos 
com aglomerações tão expressivas. Afinal, por que existem cidades? 
Mais especificamente, quais as vantagens econômicas, que vão além 
da criação de mercado e a consequente divisão do trabalho, as 
cidades trazem para seus moradores? 

Ganhos de escala
Gilles Duranton e Diego Puga – dois expoentes da nova geração 
de economistas – modelam a existência de cidades a partir de três 
mecanismos que trazem vantagens econômicas às aglomerações.

O primeiro mecanismo seria o de compartilhamento. As cidades, 
por exemplo, permitem que seus habitantes compartilhem – e 
desfrutem – bens indivisíveis. Uma pista de patinação no gelo precisa 
ter um tamanho mínimo e, para se justificar economicamente, 
deve ser utilizada por várias pessoas. Não podemos dividi-la em 
mil pedacinhos e distribuí-los para indivíduos isolados consumirem 
alguns centímetros de pista.

A segunda vantagem econômica da aglomeração apontada 
por Duranton e Puga diz respeito à possibilidade de encontros 
mais produtivos entre quem demanda e quem oferta um bem 
ou serviço, especialmente no mercado de trabalho. Esta maior 
eficiência ocorre simplesmente pela maior diversidade presente 
nos dois lados do balcão. As empresas de grandes cidades 
têm maiores probabilidades de encontrar trabalhadores com 
exatamente as habilidades requeridas pela vaga disponível. 
Ganham as empresas, que encontram aquele que procuram, e 
ganham os trabalhadores, que empregam todo seu potencial na 
atividade pela qual são remunerados.

Finalmente, a terceira vantagem advém da interação entre as pessoas. 
O conhecimento – fator de produção intangível e de importância 
crescente na economia moderna – é gerado por um processo 
catalisado pela troca de informação entre indivíduos. Essa interação 
não precisa ser necessariamente pessoal, mas a proximidade 
física facilita imensamente a criação do conhecimento. Assim, a 
aglomeração gera conhecimento e, consequentemente, inovação 
de processos e produtos. Um fato estilizado sobre a localização 
das atividades produtivas corrobora esta ideia: em geral, plantas 
inovadoras nascem em grandes centros de economia diversificada 
e, quando seus processos produtivos atingem certa maturidade, 
realocam-se em cidades menores de economia mais especializada.

A coexistência de cidades grandes, pequenas, especializadas e 
diversificadas abre uma nova cortina aos economistas regionais e 
urbanos: por que as cidades são diferentes? Será possível entender o 
sistema urbano como um corpo único, em que cidades de diferentes 
características desempenham papéis específicos?

Há cidades extremamente dedicadas a um único setor da 
economia (Franca no setor de calçados, por exemplo), mas uma 
nova tendência tem sido identificada pela literatura. Enquanto 
o grau médio de especialização setorial se mostra estável nas 
últimas décadas, a especialização funcional cresce em ritmo 
acelerado. Em linhas gerais, tal funcionalidade ocorre quando 
parcela significativa dos trabalhadores de determinada cidade 
exerce atividades ou funções similares, independente do setor 
de atividade. Os grandes centros têm se voltado para as áreas de 
gerenciamento e para os serviços ligados aos negócios, enquanto 
algumas cidades de porte médio ou pequeno se especializam cada 
vez mais em “atividades de chão de fábrica”.

As razões para a especialização funcional não são triviais, mas também 
consequência da queda do custo de transporte e de comunicação. 
E não foram quedas pequenas: o preço de uma ligação telefônica 
entre Londres e Nova Iorque caiu mais de 99% entre 1930 e o início 
deste século. A facilidade de conectar estabelecimentos produtivos – 

seja por um sistema de transporte mais eficiente e barato, seja por 
internet – permite às empresas individualmente e ao sistema como 
um todo fragmentar sua produção, de tal maneira que os setores 
administrativos se concentrem nos grandes centros, onde estão 
os escritórios de advocacia, auditoria e contabilidade e o sistema 
financeiro, enquanto as plantas manufatureiras se estabelecem em 
cidades menores, eventualmente próximas aos insumos e mercados e 
com mão de obra mais barata.

Complexidade crescente
Se há vantagens econômicas na aglomeração, há também desvantagens. 
O custo de locomoção – maiores congestionamentos e maiores 
distâncias – é o mais evidente. Há ainda o que os economistas chamam 
de custos de transação. Em cidades menores, contratos podem ser 
substituídos pela confiança entre as partes, que, por sua vez, apoia-se 
na importância da reputação em uma sociedade pequena. Nesse caso, 
os custos de transação são menores em cidades pequenas.

Na medida em que introduzimos novos aspectos ao debate – e há 
muitos outros que ficaram fora deste artigo – sobre a economia das 
cidades e os sistemas urbanos, novas questões aparecem e garantem 
a agenda de pesquisa de todos os economistas urbanos e regionais 
por mais de uma vida.

Com todo respeito à complexidade das formigas e à sofisticação de 
sua ordem social e de sua comunicação, a economia regional e urbana 
estuda formigueiros que comercializam, e cujas formigas migram 
de um formigueiro a outro, realocam e fragmentam suas atividades 
produtivas, e ainda usam banda larga.

* Professor da PUC-RS com Ph.D. em Planejamento Regional 
e Urbano pela University of Illinois at Urbana-Champaign.

Por Carlos Eduardo Lobo e Silva*   
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REDESENHAR FRONTEIRAS
Em nome da descentralização e do poder local, o País criou um municipalismo 

engessado, avalia urbanista

Professor de Planejamento Urbano da FAU-USP, o arquiteto Nabil Bonduki está hoje à frente da Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Antes de se tornar secretário do MMA, Bonduki já havia exercido cargos políticos 
e executivos – foi superintendente de habitação popular em São Paulo e vereador do mesmo município –, atuado como consultor na 
formulação de planos diretores e de habitação de diversos municípios e coordenado a consultoria para a elaboração do Plano Nacional 
de Habitação. Com base nessas experiências e no conhecimento adquirido como pesquisador, mestre e doutor em estruturas ambientais 
urbanas, Bonduki delineia, nesta entrevista, um duro diagnóstico dos desafios metropolitanos que hoje se impõem ao poder público e à 
sociedade brasileira. As melhores soluções, diz ele, demandariam a alteração de um modelo alicerçado na Constituição Federal.  

Impulsionada por uma 
reação à centralização da 
ditadura, a fragmentação 
municipal não foi 
acompanhada pela 
necessária revisão de 
competências

A Constituição obrigou os 
municípios a fazer seus 

planos diretores, mas 
não disse um “a” sobre a 

articulação desses planos 
nas regiões metropolitanas

[em] Revista – Quais os maiores obstáculos para uma 
gestão metropolitana mais eficaz no Brasil de hoje?

Nabil Bonduki – A primeira questão, que está na origem de 
muitos dos problemas, é o fato de que a realidade urbana não 
enxerga divisões e limites administrativos de municípios. Nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, para 
citar dois casos mais contundentes, as duas maiores regiões 
metropolitanas do país, as divisas municipais às vezes são invisíveis, 
cortam ruas. Isso tem muitas consequências, porque eu não posso 
enfrentar nenhum problema urbano, seja de transporte, de uso 
do solo, de saneamento, seja de meio ambiente, sem olhar para 
uma única e complexa realidade urbana. Só que a nossa legislação 
praticamente desconhece a figura da região metropolitana. 
Nós temos as figuras da União, dos estados e dos municípios. 
E a Constituição de 1988 reforçou muito as competências dos 
municípios para tratar de vários assuntos, entre os quais políticas 
urbanas de plano diretor dos solos, concessão dos sistemas de 
transportes coletivos e dos sistemas de saneamento. Com isso, a 
gente não consegue ter políticas estruturadoras que ultrapassem 
os limites municipais, e isso é indispensável para que as metrópoles 
possam enfrentar seus problemas reais.

eR – Esse é um problema universal das metrópoles ou 
uma característica das grandes concentrações urbanas 
brasileiras?

NB – Não é um problema só nosso, mas no Brasil ele é 
especialmente grave. Existem experiências em outros lugares em 
que você tem municípios menores e um poder metropolitano mais 
forte ou algum tipo de arranjo que articula esses municípios, de 
modo que consigam funcionar como um colegiado. Por exemplo, 
em Paris. O município de Paris é mínimo. Há uma série de outros 
municípios no entorno do que era originalmente Paris e esses 
municípios cuidam de assuntos de caráter local, enquanto os 
problemas de caráter estrutural são tratados por outra instância, 
metropolitana ou mesmo nacional. Já as regiões metropolitanas 
brasileiras têm, geralmente, um grande município central, onde 
se concentram o poder econômico, as classes de renda mais 

alta, os principais polos de serviços, o poder administrativo 
e político. É o caso de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Salvador... Nossas principais regiões metropolitanas não 
são somatórias de partes com pesos parecidos. São Paulo, por 
exemplo, concentra 60% da população e metade da área de uma 
região metropolitana formada por um total de 39 municípios. 
Esse enorme desequilíbrio dificulta acordos e cooperação entre 
os municípios metropolitanos.

eR – A gestão de um município tão grande e populoso 
como o de São Paulo já é um desafio e tanto, não?

NB – Claro. Por isso foram criadas as 31 subprefeituras, que 
precisam ser fortalecidas, pois podem cuidar de vários assuntos 
muito melhor do que o poder central do município. O governo da 
Marta Suplicy criou a subprefeituras e tentou começar a repassar 
competências para descentralizar a gestão municipal, mas aí veio 
o governo José Serra e centralizou tudo de novo, reforçou o poder 
central da prefeitura. Hoje, o que um subprefeito faz? Ele é um 
mero zelador, esvaziado de poder político e administrativo para 
realmente dar conta dos grandes problemas da área sob sua gestão.

eR – Quais seriam as prioridades de uma boa gestão 
metropolitana?

NB – Teríamos que ter uma articulação metropolitana para 
cuidar do transporte coletivo, uso do solo, meio ambiente, 
saneamento. São questões e serviços que funcionam como 
redes, obviamente ultrapassando limites municipais. Há ruas, 
por exemplo, em divisas de municípios, nas quais as regras de 
uso do solo são complemente diferentes de um lado e do outro. 
Há casos de rios que cortam regiões metropolitanas, como o Rio 
Pirajussara, em São Paulo, que se tornam terra – e água – de 
ninguém. Em tese seria um rio estadual, porque ele corta mais 
de um município, mas na realidade ninguém está cuidando 
das margens dele adequadamente ou, quando um lado cuida, 
o outro não cuida. Esses e muitos outros problemas poderiam 
ser enfrentados se tivéssemos mais claramente definidas as 
competências metropolitanas. 

eR – O que impede a definição dessas competências 
metropolitanas?

NB – Há vários obstáculos, a começar pela nossa estrutura 
federativa. A própria figura do município que temos no Brasil é 
uma aberração. Temos megamunicípios, como São Paulo, com 11 
milhões de habitantes, e micromunicípios, como Borá, no mesmo 
estado, com 800 habitantes. E a estrutura administrativa desses 
dois municípios e todos os demais do país segue um mesmo 
modelo, todos têm um Legislativo, um Executivo e as mesmas 
competências. Foi esse modelo único que norteou nosso processo 
de fragmentação municipal. Há 50 anos, em São Paulo, por 
exemplo, onde hoje existem vários municípios, como Taboão, 
Embu, São Lourenço, havia apenas um: Itapecerica. Do lado leste 
da região metropolitana, em vez dos vários municípios atuais, 
havia apenas Mogi das Cruzes. A noroeste, só havia Santana do 
Parnaíba. Osasco pertencia a São Paulo... Nós tínhamos meia dúzia 
de municípios que, se tivessem sido mantidos daquela forma, hoje 
permitiriam uma articulação política e administrativa muito mais 
fácil. Mas eles foram sendo divididos em municípios menores. 
Esse processo se justifica pela ideia de que as pessoas devem ter 
mais controle sobre seu território. É uma aspiração justificável. 
Precisamos mesmo evitar uma excessiva centralização. O 
problema é que essa fragmentação não foi acompanhada de uma 
revisão de competências municipais, uma lacuna que gera muitos 
problemas, especialmente no caso das conurbações como esta da 
região metropolitana. 

eR – A Constituição de 1988 foi um marco nesse processo 
de fragmentação municipal?

NB – O processo se intensificou com a nova Constituição. 
Vínhamos da ditadura, quando o município tinha muito pouca 
autonomia. A ideia da descentralização, do poder local, soava 
então como algo muito positivo, e serviu para reforçar o papel 
do município. Foi exatamente por isso que a Constituição não 
reconheceu a região metropolitana, que havia sido criada por 
lei na época da ditadura, e era vista como uma interferência do 

Estado sobre o domínio municipal. Como a autonomia municipal 
era a bandeira da vez, acabou reforçada, em detrimento de 
outros arranjos que, em vários aspectos, são mais racionais. A 
autonomia municipal é importante, mas precisa ser subordinada 
ao interesse do conglomerado todo. Agora eu estou coordenando 
a política nacional de resíduos sólidos no Ministério do Meio 
Ambiente. Quando você vai para regiões com municípios 
menores, temos grandes problemas, pois não há como fazer 
aterros em municípios com menos de 100 mil habitantes. Você 
tem que pensar essa questão para um conjunto de municípios. 
Para isso surgiu uma figura nova, a do Consórcio Municipal, mas, 
diante da autonomia municipal, dos interesses dos diferentes 
partidos e grupos políticos à frente das prefeituras e de uma série 
de outras limitações, esse tipo de arranjo intermunicipal tem se 
mostrado difícil. Dificuldade em muitos aspectos semelhante a 
que encontramos quando tentamos articular os municípios de 
uma região metropolitana.

eR – A importância desses problemas justificaria uma 
revisão do nosso modelo constitucional em relação às 
instâncias político-administrativas, sobretudo no que 
tange aos municípios?

NB – Trata-se realmente de um problema constitucional. A 
figura da metrópole praticamente não existe na Constituição. Por 
conta disso, ela também não é uma grande ausente no Estatuto 
da Cidade, de 2001. A Constituição obrigou todo mundo, por 
exemplo, a fazer um plano diretor, e não disse um “a” sobre a 
articulação de planos diretores em uma região metropolitana. 
Cada município, portanto, pode usar o principal instrumento de 
gestão do solo da forma que bem entender, como se algo tão 
importante não precisasse ser pensado de forma mais integrada 
e coerente. Acho que uma revisão do atual modelo exigiria uma 
engenharia política complexa, árdua. Mas precisamos enfrentar 
essas questões. Senão, qualquer avanço consistente e significativo 
na gestão metropolitana será difícil.
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DIVISÃO DE ÁGUAS
Saneamento avançou com marco regulatório, mas planejamento e ação 

integrados ainda patinam

O saneamento básico é um serviço público de incontestável 
essencialidade. Apesar disso, até bem pouco tempo atrás, carecia de 
normatização, vivendo por muitos anos num vazio institucional.

Desde a década de 1970, quando foi implementado o Plano Nacional 
de Saneamento Básico (Planasa), o setor aguardava a edição de um 
marco regulatório no âmbito nacional que norteasse os estados e 
municípios na concepção de suas respectivas políticas públicas em 
matéria de saneamento.

Somente em 2007, após mais de três décadas de discussões para 
implantação desse marco, foi editada a Lei Federal nº 11.445, 
que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
posteriormente regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010.

Com base no art. 21 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445/07 
estabeleceu diretrizes gerais para a uniformização das ações em 
todo o território nacional. O estabelecimento do marco regulatório 
nacional foi um importante avanço para o setor, mas, passados 
cinco anos desde a edição da lei, diversas questões importantes 
permanecem sem solução, especialmente no tocante às regiões 
metropolitanas, que exigem ações especiais e integradas. Muitas 
ações continuam obstadas por verdadeiros “nós” institucionais.

Disputa por titularidade
Um dos principais e mais antigos entraves ao desenvolvimento 
do saneamento nas regiões metropolitanas refere-se à definição 
da titularidade dos serviços: quem tem competência legislativa e 
executiva para o saneamento e pode, portanto, prestar diretamente 
os serviços ou delegar a prestação a terceiros.

Somente a Constituição Federal pode definir a competência de entes 
federativos para a prestação de serviços públicos. E, ao contrário 
do que ocorreu com vários outros serviços, a Constituição Federal 

vigente não estabeleceu de forma expressa a competência para os 
serviços de saneamento básico.

A partir de uma interpretação de diversos dispositivos constitucionais, 
como regra geral, a titularidade tem sido atribuída ao município, sob 
o fundamento de que o saneamento básico é, predominantemente, 
um serviço de interesse local. Contudo, persiste divergência quanto à 
titularidade em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerados 
urbanos, pois, em razão das inúmeras peculiaridades decorrentes 
da conurbação, não há como considerar os serviços de saneamento 
como sendo de interesse meramente municipal. A titularidade, 
por consequência, ficaria atribuída, nesses casos, ao poder público 
estadual (conforme art. 25 da Constituição Federal).

Essa discussão está, atualmente, sob a análise do Supremo Tribunal 
Federal, no bojo de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

Independentemente de seu desfecho, a disputa pela titularidade 
dos serviços se mostra vital pelo fato de que é o titular quem pode 
prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação, é quem 
define o responsável pela regulação e fiscalização, fixa parâmetros, 
direitos e deveres dos usuários, pode intervir e retomar a operação 
dos serviços delegados quando necessário.

Enquanto não estiver definida a titularidade, não há que se falar, 
portanto, em normatização específica, em eleição do ente regulador, 
nem em cumprimento das inúmeras obrigações estabelecidas no 
marco regulatório (como a elaboração de plano de saneamento e 
estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação).

Diferenças negligenciadas
Além das dificuldades de ordem jurídico-institucional, algumas questões 
práticas têm se mostrado problemáticas.  Uma delas decorre da própria 
definição legal de saneamento, que inclui abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem.

Essa definição ampla, baseada muito mais no antigo conceito de 
saneamento ambiental, acabou agrupando quatro serviços muito 
distintos, seja no que se refere à forma de prestação (direta ou 
indireta), seja pela natureza de sua cobrança (tarifa ou taxa), bem 
como das peculiaridades próprias que devem nortear a atividade 
regulatória, tendo em vista que cada serviço exige normas e rotinas 
de fiscalização diferentes.

As agências reguladoras constituídas no País, em sua grande maioria, 
têm se dedicado apenas aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, pouco tendo avançado quanto aos demais 
serviços legalmente inclusos no “saneamento”.

Outro grande problema, nas metrópoles, é a dificuldade de 
compatibilização, na prática, entre os preceitos legais atinentes 
à prestação dos serviços de saneamento básico e aqueles relativos 
aos recursos hídricos e à proteção ao meio ambiente. Muito embora 
totalmente integrada aos serviços de saneamento e de incontestável 
importância à perpetuação da vida e à proteção ao meio ambiente, a 
gestão dos recursos hídricos tem sua normatização própria, inclusive 
com competências distintas da prestação dos serviços em si.

Integração e planejamento
A Constituição Federal atribuiu o domínio das águas à União e aos 
estados, distribuindo entre esses entes federativos competências 
legislativas e político-administrativas relacionadas à água.

A lei estabeleceu que o uso da água está sujeito a outorga do poder 
público federal ou estadual, dependendo de serem águas federais ou 
estaduais, incluindo-se na expressão “uso” a captação ou derivação 
para abastecimento público e o lançamento de esgotos, tratados ou 
não, em corpo de água (mar, rio, canal, lago etc.).

No que diz respeito à proteção ao meio ambiente e ao controle da 
poluição, a Constituição atribuiu competência à União e aos estados, 

de forma concorrente, para legislarem sobre a matéria, ao passo 
que a competência político-administrativa coube aos dois entes 
mencionados e também aos municípios.

A vinculação direta dos serviços de saneamento com as políticas de 
proteção ambiental foi reafirmada, inclusive, em diversos trechos 
da Lei nº 11.445/2007, que chamou atenção para a necessidade de 
integração dos planos de saneamento com outros planos (referentes 
às bacias hidrográficas, por exemplo). Mas, na prática, isso nem 
sempre tem acontecido, muito embora deva ser encarada como 
obrigação legal, deficiência que, à luz da legislação, pode invalidar 
por completo o planejamento elaborado.

Como se vê, a prestação dos serviços de saneamento básico não deve 
nortear-se apenas por diretrizes traçadas em legislação própria, mas 
também deve observar toda a política nacional de recursos hídricos, 
com suas metas e planos, bem como as questões de ordem ambiental 
relacionadas.

Todos esses entraves jurídico-institucionais e de ordem prática 
comprometem um dos pilares para a adequada prestação dos 
serviços: o planejamento. Sem a superação dessas dificuldades, o 
planejamento das políticas públicas em matéria de saneamento – que 
deve nortear a prestação em si, assim como a atividade regulatória 
e fiscalizatória – continuará deficiente e insuficiente. Realidade 
que, diante da perspectiva global de agravamento da escassez de 
água, implica sérios riscos à população brasileira, especialmente aos 
habitantes de nossas populosas regiões metropolitanas.

* Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP), atua há mais de dez anos no setor 
de saneamento básico.
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Por Alessandra Ourique de Carvalho*   
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SOLUÇÃO PARA OS RESÍDUOS
A gestão sustentável do lixo passa pela utilização de instrumentos legais 

já disponíveis

Por Juliana Vieira dos Santos, Juliana Toledo França Suter e Letícia Micheletti Demundo*   

Não há dúvidas de que a gestão de resíduos decorrentes da atividade 
humana é um dos grandes desafios deste século. A insustentabilidade 
do sistema atual está claramente demonstrada pela incapacidade 
da natureza de incorporar as sobras dos processos de produção 
e consumo, em razão da falta de espaço para disposição final 
desses resíduos. A utilização de matérias-primas em velocidades 
incompatíveis com os limites do que a natureza consegue reciclar 
leva também à exaustão dos componentes naturais. 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos mostra-se um desafio 
muito mais regional do que nacional ou municipal. Por isso, a 
Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, reforçou a competência estadual na criação das regiões 
metropolitanas e seu papel na conformação institucional responsável 
pelas funções públicas de interesse comum. Ela estabelece que os 
estados devem instituir políticas próprias de resíduos, a englobar 
planos específicos para as regiões metropolitanas.

Imprescindível, na elaboração dos planos estaduais e regionais, 
a utilização dos instrumentos previstos na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, tais como as políticas de incentivos e benefícios 
que possam induzir comportamentos positivos, estimulando os 
municípios a cooperar e contribuir para o sucesso dessa empreitada.

Normalmente, os instrumentos econômicos são baseados no 
“princípio do poluidor pagador”: penalizam-se financeiramente 
os agentes econômicos que causam as chamadas “externalidades 
negativas” decorrentes da má utilização dos recursos ambientais 
nos processos produtivos (por meio de cobrança de taxa de lixo por 
quantidade gerada, por exemplo). Mas, como pontua Ronaldo Seroa 
da Motta, em seu artigo “A experiência com o uso dos instrumentos 
econômicos na gestão ambiental”, a principal motivação para a 
utilização desse tipo de instrumento tem sido a mera geração de 
receitas por parte do poder público.

Meios para a mudança
Para fundamentar novos modelos de intervenção capazes de 
produzir os avanços necessários, é importante entender que o 
princípio do poluidor pagador tem outra vertente, o “princípio do 
protetor recebedor”, pelo qual aquele que mais protege o meio 
ambiente recebe incentivos financeiros – mecanismo mais eficiente 
que os modelos tradicionais para conter a crise ambiental.

Na perspectiva do princípio do protetor recebedor, podem ser 
incluídos os pagamentos por serviços ambientais, que oferecem 
remuneração em decorrência da conservação. Trata-se de uma forma 
eficiente de incentivar a conservação, por conciliar atividades de 
preservação com geração de renda, principalmente no meio rural, 
onde a manutenção de áreas preservadas é encarada como prejuízo 
pelos produtores que têm sua área produtiva diminuída pelas de 
reserva legal e preservação permanente.

Também nas cidades esse tipo de política pode incentivar os governos 
municipais a, primeiro, conservar o meio ambiente para, depois, 
serem recompensados financeiramente, ao contrário do modelo 
tradicional que impõe o ônus financeiro após o dano ser efetivado. 

Nesse contexto pode ser citado o ICMS Socioambiental, uma 
alternativa para que os municípios deixem de se interessar apenas 
pela exploração de atividades econômicas em seu território e 
incorporem a meta da preservação ambiental.

O ICMS Socioambiental, cujas regras variam de estado para estado, 
baseia-se no estabelecimento de critérios ambientais para o repasse 
do ICMS, visando, por exemplo, a manutenção dos remanescentes 
florestais e da diversidade biológica, a qualidade ambiental dos 
mananciais e a criação de novas unidades de conservação. Essa 
experiência, exitosa em vários estados, pode ser aproveitada 
pelas regiões metropolitanas, não apenas para conservar espaços 
territoriais especialmente protegidos nos municípios (como reservas 
e APAs), mas para efetivamente criar soluções ambientalmente 
saudáveis para o tratamento dos resíduos sólidos.

Os instrumentos e a legislação estão aí, à disposição. Dependemos, 
apenas, da vontade política dos estados e das autoridades 
metropolitanas em efetivamente enfrentar o problema de forma 
mais criativa.

* Juliana Vieira dos Santos é advogada, mestre em Direito 
pela Universidade Harvard e doutora em Direito do Estado 
pela Faculdade de Direito da USP; Juliana Toledo França 
Suter é advogada formada pela PUC/SP e cursa pós-
graduação em Direito Constitucional na Escola de Direito 
do Brasil; Letícia Micheletti Demundo é advogada formada 
pela PUC/SP.

PELO VOTO METROPOLITANO
Caminhos para uma nova representatividade política supramunicipal

O sistema eleitoral vigente no país, que consagra o “voto direto e 
secreto, com valor igual para todos”, cuja votação se dá por listas 
de candidatos registradas pelos partidos políticos, tem dado sinais 
de esgotamento. Basta verificarmos que, nas últimas eleições, o 
Tribunal Superior Eleitoral registrou aumento no total de abstenções, 
que passou de 17,7% (2006) para 18,1% (2010) do eleitorado. Em 
2010, portanto, 24,6 milhões de pessoas, apesar da obrigatoriedade 
imposta pela lei, deixaram de votar. O percentual de votos em branco 
também aumentou (3,1% em 2010 ante 2,7% em 2006), chegando a 
um total de 3,4 milhões de votos. 

A participação e o envolvimento popular em processos eleitorais 
têm sido desestimulados pela pulverização da relação entre 
candidato e espaço geográfico; a canibalização das candidaturas, 
com sobreposição de inúmeros candidatos de um mesmo partido 
em uma mesma região; e os custos elevados das campanhas 
eleitorais em face das extensões territoriais a que se destinam, 
do acirramento da concorrência entre  candidaturas que pelejam 
em uma mesma região e da crescente sofisticação técnica dos 
instrumentos midiáticos utilizados.

O debate de uma reforma política implica a alteração de um sistema 
que se tem mostrado insuficiente para o nível de relação democrática 
previsto na Constituição brasileira.

Muito se tem falado sobre o voto distrital e o voto distrital misto. O 
voto distrital é sinônimo de um sistema em que cada membro do 
legislativo é eleito individualmente, por maioria de votos, nos limites 
de um distrito geográfico. O voto distrital misto caracteriza-se por 
reservar um número determinado de vagas que serão preenchidas 
pelos distritos e outras que serão preenchidas proporcionalmente, 
considerando-se listas proporcionais fornecidas pelos partidos. Os 
candidatos da lista proporcional não disputariam as vagas com os 
candidatos dos distritos, eliminando-se, assim, a sobreposição de 
concorrências entre candidaturas.

A lógica distrital
Para que o voto distrital seja possível, os estados e municípios 
devem ser divididos em distritos eleitorais, cada qual elegendo 
um dos políticos que comporão a Câmara Municipal, a Assembleia 

Legislativa ou a Câmara dos Deputados. Cumpre destacar que, além 
do estabelecimento de um limite geográfico, os distritos devem 
guardar certa homogeneidade em termos do número de eleitores.

Insere-se nessa perspectiva a possibilidade de aproveitar a existência 
de regiões metropolitanas para avançar em uma representatividade 
própria destas figuras jurídicas que atenda à representação dos 
municípios e também da específica região na Assembleia Legislativa.

Por suas características geográficas, sociais, econômicas conurbadas, 
as regiões metropolitanas já constituídas e em vigor poderiam 
configurar distritos para fins do exercício do voto distrital, em 
conjunto com os demais distritos assim qualificados e definidos pela 
legislação eleitoral.

A principal vantagem do voto distrital está em permitir ao 
eleitor maior proximidade com seu candidato, fortalecendo os 
instrumentos de controle social, inclusive do desempenho do 
mandato, e moralizando a influência do poder econômico em nossas 
campanhas, já que, avaliados em âmbito distrital, os candidatos 
deverão se destacar mais pelas propostas e menos pelas campanhas 
que promovem.

A inclusão desses “distritos metropolitanos” no sistema eleitoral pode 
contribuir para um desenvolvimento mais planejado e harmônico dos 
municípios, em conjunto com uma política metropolitana, definindo 
a integração de serviços públicos considerados de interesse comum, 
com ganhos para a coletividade, induzindo uma cultura legislativa e 
administrativa de cunho supramunicipal.

* Advogado; doutor e mestre em Direito do Estado (PUC/SP).

Por Guilherme Amorim Campos da Silva*
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