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Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Instituição  de  região 
metropolitana e competência para saneamento básico. 

 Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 
87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do 
Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
a  Microrregião  dos  Lagos  e  transferem  a  titularidade  do  poder 
concedente  para  prestação  de  serviços  públicos  de  interesse 
metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 

2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. 
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o 

prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a 
VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados 
substancialmente.

3. Autonomia municipal e integração metropolitana.
A Constituição Federal  conferiu ênfase à autonomia municipal  ao 

mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º 
da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 
da CF/1988).

A essência  da  autonomia  municipal  contém  primordialmente  (i) 
autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses 
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ADI 1842 / RJ 

locais,  sem delegação ou aprovação hierárquica;  e  (ii)  autogoverno,  que 
determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no 
Legislativo.

O  interesse  comum  e  a  compulsoriedade  da  integração 
metropolitana  não  são  incompatíveis  com  a  autonomia  municipal.  O 
mencionado  interesse  comum  não  é  comum  apenas  aos  municípios 
envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O 
caráter  compulsório  da  participação  deles  em  regiões  metropolitanas, 
microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF 
(ADI 1841/RJ,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso,  DJ  20.9.2002;  ADI 796/ES,  Rel. 
Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999).

O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a 
mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um 
deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou 
integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 

4. Aglomerações urbanas e saneamento básico.
O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à 

União,  aos  estados  e  aos  municípios  para  promover  a  melhoria  das 
condições de saneamento básico. 

Nada obstante  a  competência  municipal  do  poder  concedente  do 
serviço público 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  o  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.

Para  o  adequado  atendimento  do  interesse  comum,  a  integração 
municipal  do  serviço  de  saneamento  básico  pode  ocorrer  tanto 
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voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios 
de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei 
Federal  11.445/2007  e  o  art.  241  da  Constituição  Federal,  como 
compulsoriamente,  nos  termos  em  que  prevista  na  lei  complementar 
estadual que institui as aglomerações urbanas. 

A instituição de regiões  metropolitanas,  aglomerações  urbanas ou 
microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com 
o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, 
seja  para  atender  adequadamente  às  exigências  de  higiene  e  saúde 
pública,  seja  para  dar  viabilidade econômica  e  técnica  aos  municípios 
menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração 
metropolitana não esvazia a autonomia municipal.

5.  Inconstitucionalidade  da  transferência  ao  estado-membro  do 
poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum.

O  estabelecimento  de  região  metropolitana  não  significa  simples 
transferência de competências para o estado. 

O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local 
envolvido,  pois  a  má  condução  da  função  de  saneamento  básico  por 
apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, 
além das consequências para a saúde pública de toda a região. 

O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito 
à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário 
evitar  que o  poder decisório  e o poder concedente se  concentrem nas 
mãos  de  um  único  ente  para  preservação  do  autogoverno  e  da 
autoadministração dos municípios. 

Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao 
colegiado  formado  pelos  municípios  e  pelo  estado  federado.  A 
participação  dos  entes  nesse  colegiado  não  necessita  de  ser  paritária, 
desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito 
de um único ente. 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 
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absoluto.
Ação  julgada  parcialmente  procedente  para  declarar  a 

inconstitucionalidade  da  expressão  “a  ser  submetido  à  Assembleia 
Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único 
do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º 
do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, 
bem como dos arts.  11 a 21 da Lei n.  2.869/1997 do Estado do Rio de 
Janeiro.

6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de 

saneamento  básico,  há  excepcional  interesse  social  para  vigência 
excepcional  das  leis  impugnadas,  nos  termos  do  art.  27  da  Lei  n. 
9868/1998,  pelo  prazo  de  24 meses,  a  contar  da  data  de  conclusão  do 
julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual 
deverá  reapreciar  o  tema,  constituindo  modelo  de  prestação  de 
saneamento básico nas áreas de integração metropolitana,  dirigido por 
órgão  colegiado  com  participação  dos  municípios  pertinentes  e  do 
próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder 
decisório nas mãos de qualquer ente. 

 
A C Ó R D Ã O

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária  sob  a  presidência  do 
Ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das 
notas taquigráficas, por maioria, julgar parcialmente procedente a ação e 
acolher proposta do Ministro Gilmar Mendes quanto à modulação dos 
efeitos da decisão, nos termos do voto do redator do acórdão.

 Brasília, 6 de março de 2013.
Ministro GILMAR MENDES

Redator do acórdão
Documento assinado digitalmente
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12/04/2004 TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842-5 RIO DE JANEIRO 

RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRÊA 

REQUERENTE : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO 
ADVOGADO : SÉRGIO CARVALHO 
REQUERIDO : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
REQUERIDA : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

R E L A T Ó R I O 

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA: O Partido Democrático 

Trabalhista - PDT, com fundamento no artigo 102, inciso I, alíneas 

"a" e "p", da Carta Federal, propõe ação direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, em que requer a 

suspensão da eficácia da Lei Complementar 87, de 16 de dezembro de 

1997, do Estado do Rio de Janeiro, que "dispõe sobre a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e 

gestão, e sobre a Microrregião dos Lagos, define as funções públicas 

e serviços de interesse comum e dá outras providências". 

2. A norma impugnada é do seguinte teor: 

"Art. 1º - Fica instituída a Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, composta pelos Municípios do Rio de 
Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, 
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, 
São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, com 
vistas à organização, ao planejamento e à execução de 
funções públicas e serviços de interesse metropolitano ou 
comum. 

§ 1º - Os distritos pertencentes aos Municípios que 
compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que 
vierem a se emancipar, passarão automaticamente a fazer 
parte de sua composição. 

§ 2º - Sal vo a exceção prevista no parágrafo 
anterior, as alterações que se fizerem necessárias na 
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composição ou na estrutura da Região Metropolitana serão 
estabelecidas por lei complementar. 

Art. 2º - Fica instituída a Microrregião dos Lagos, 
integrada pelos Municípios de Araruama, Armação dos 
Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São 
Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim, com vistas à 
organização, ao planejamento e à execução de funções 
públicas e serviços de interesse comum. 

Parágrafo único - Aplica-se a este artigo, no que 
couber, o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do 
artigo 1º desta lei. 

Art. 3º - Consideram-se de interesse metropolitano ou 
comum as funções públicas e os serviços que atendam a 
mais de um município, assim como os que, restritos ao 
território de um deles, sejam de algum modo dependentes, 
concorrentes, confluentes ou integrados de funções 
públicas, bem como os serviços supramunicipais, 
notadamente: 

I - planejamento integrado do desenvolvimento 
econômico e social da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro ou comum às microrregiões e aglomerações urbanas, 
compreendendo a definição de sua política de 
desenvolvimento e fixação das respectivas diretrizes 
estratégicas e de programas, atividades, obras e 
projetos, incluindo a localização e expansão de 
empreendimentos industriais; 

II - saneamento básico, incluindo o abastecimento e 
produção de água desde sua captação bruta dos mananciais 
existentes no Estado, inclusive subsolo, sua adução, 
tratamento e reservação, a distribuição de água de forma 
adequada ao consumidor final, o esgotamento sanitário e a 
coleta de resíduos sólidos e líquidos por meio de canais, 
tubos ou outros tipos de condutos e o transporte das 
águas servidas e denominadas esgotamento, envolvendo seu 
tratamento e decantação em lagoas para posterior 
devolução ao meio ambiente em cursos d'água, lagos, baías 
e mar, bem como as soluções alternativas para os sistemas 
de esgotamento sanitário; 

III - transporte coletivo rodoviário, aquaviário, 
ferroviário e metroviário, de âmbito metropolitano ou 
comum, através de uma ou mais linhas ou percursos, 
incluindo a programação de rede viária, do tráfego e dos 
terminais de passageiros e carga; 

IV - distribuição de gás canalizado; 
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V - aproveitamento, proteção e utilização racional e 
integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, e o controle da poluição e preservação 
ambiental, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

VI - cartografia e informações básicas para o 
planejamento metropolitano; e 

VII - habitação e disciplina do uso do solo. 

Art. 4º - A Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
será administrada pelo Estado, na qualidade de órgão 
executivo, que será assistido por um Conselho 
Deliberativo constituído por 13 (treze) membros, cujos 
nomes serão submetidos à Assembléia Legislativa e 
nomeados pelo Governador, com mandato de dois anos, sendo: 

I - dois representantes da Capital do Estado, 
indicados pelo Prefeito para a Região Metropolitana; 

II - quatro representantes dos Municípios que compõem 
a Região Metropolitana, indicados em lista sêxtupla pelos 
demais Prefeitos da Região; 

III - dois representantes da Assembléia Legislativa, 
por ela indicados em lista quádrupla; 

IV - um representante da sociedade civil indicado por 
Decreto do Governador do Estado; 

V - um representante de entidades comunitárias 
indicado por Decreto do Governador do Estado; 

VI - dois representantes do Poder Executivo, 
indicados pelo Governador do Estado, preferencialmente 
dentre os Secretários de Estado com atribuições inerentes 
ao tema. 

VII - um Vereador representante das Câmaras 
Municipais, componentes da Região Metropolitana, eleito 
pela maioria das Câmaras. 

§ 1º - A presidência e a vice-presidência do Conselho 
Deliberativo serão exercidas por dois dos seus membros, 
escolhidos por processo de votação direta de todos os 
seus componentes. 

§ 2º - As decisões do Conselho Deliberativo serão 
tomadas sempre por maioria simples, condicionada sua 
execução à ratificação pelo Governador do Estado. 

Art. 5º - São atribuições do Conselho Deliberativo da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 

I - Elaborar o Plano Diretor Metropolitano, a ser 
submetido à Assembléia Legislativa, que conterá as 
diretrizes do planejamento integrado do desenvolvimento 
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econômico e social, incluídos os aspectos relativos às 
funções públicas e serviços de interesse metropolitano ou 
comum; 

II - Elaborar programas e projetos de interesse da 
Região Metropolitana, em harmonia com as diretrizes do 
planejamento do desenvolvimento estadual e nacional, 
objetivando, sempre que possível, a unificação quanto aos 
serviços comuns; 

III - Elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metropolitana e programar os serviços 
comuns; 

IV - Elaborar seu Regimento Interno. 
Parágrafo único - A unificação da execução dos 

serviços comuns poderá ser efetuada pela concessão ou 
permissão do serviço pelo Estado, na forma do disposto no 
artigo 175 da Constituição Federal. 

Art. 6- - Compete ao Estado: 
I - a realização do planejamento integrado da Região 

Metropolitana e o estabelecimento de normas para o seu 
cumprimento e controle; 

II - a unificação, sempre que possível, da execução 
dos serviços comuns de interesse metropolitano, na forma 
do parágrafo único do artigo 5º desta lei; 

III - a coordenação da execução dos programas e 
projetos de interesse metropolitano; 

IV - o estabelecimento, através da Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de 
Janeiro - ASEP/RJ, de normas gerais sobre a execução dos 
serviços comuns de interesse metropolitano e o seu 
cumprimento e controle; 

V - exercer as funções relativas à elaboração e 
supervisão da execução dos planos, programas e projetos 
relacionados às funções públicas e serviços de interesse 
comum, consubstanciado no Plano Diretor Metropolitano; 

VI - promover, acompanhar e avaliar a execução dos 
planos, programas e projetos de que trata o item 
anterior, observados os critérios e diretrizes propostos 
pelo Conselho Deliberativo; 

VII - a atualização dos sistemas de cartografia e 
informações básicas metropolitanas. 

Art. 7º - Ao Estado compete, ainda, conforme o 
disposto no artigo 242 da Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro, organizar e prestar, diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
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interesse metropolitano, previstos nos incisos II, III, 
IV e V do artigo 3º desta lei, e, ainda, na hipótese em 
que, abrangendo a dois ou mais municípios integrantes ou 
não de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, a prestação dos serviços for realizada 
através de sistemas integrados entre si, bem como a 
fixação das respectivas tarifas, obedecidos os preceitos 
estabelecidos no artigo 175 da Constituição Federal e 
demais normas aplicáveis à espécie. 

§ 1º - O Estado poderá transferir parcialmente, 
mediante convênio, aos Municípios integrantes da Região 
Metropolitana, a aglomerações urbanas e a microrregiões, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão, os 
serviços a ele cometidos. 

§ 2º - Ficam ratificados e validados todos os ajustes 
celebrados entre o Estado e os Municípios da Microrregião 
dos Lagos, destinados à regulação e concessão dos 
serviços públicos de saneamento. 

Art. 8º - Os órgãos setoriais estaduais deverão 
compatibilizar seus planos, programas e projetos 
relativos às funções públicas e serviços de interesse 
comum na Região Metropolitana do Rio de Janeiro com o 
Plano Diretor Metropolitano. 

Art. 9º - Os planos, programas e projetos dos 
Municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro deverão observar o disposto no Plano Diretor 
Metropo1itano. 

Art.10 - O Poder Executivo, na qualidade de órgão 
executivo da Região Metropolitana, exercerá a sua 
atividade através da sua Administração Direta e Indireta. 

Art. 11 - Fica criado o Conselho Deliberativo da 
Microrregião dos Lagos, constituído por 11 (onze) 
membros, cujos nomes serão submetidos à Assembléia 
Legislativa e nomeados pelo Governador, com mandato de 
dois anos, sendo: 

I - três representantes dos municípios que compõem a 
Microrregião dos Lagos, indicados em lista sêxtupla pelos 
demais Prefeitos da Região; 

II - um representante da sociedade civil indicado por 
Decreto do Governador do Estado; 

III - um representante de entidades comunitárias 
indicado por Decreto do Governador do Estado; 

9



ADI 1.842 / RJ 

IV - dois representantes da Assembléia Legislativa, 
por ela indicados em lista quádrupla; 

V - dois representantes do Poder Executivo, indicados 
pelo Governador do Estado; 

VI - dois Vereadores representantes das Câmaras 
Municipais da Microrregião dos Lagos, eleitos pela 
maioria das Câmaras. 

§ 1º - A presidência e a vice-presidência do Conselho 
Deliberativo serão exercidas por dois dos seus membros, 
escolhidos por processo de votação direta de todos os 
seus componentes. 

§ 2s - As decisões do Conselho Deliberativo serão 
tomadas por maioria simples, condicionada sua execução à 
ratificação pelo Governador do Estado." (Fls. 72/4). 

3. Impugna, ainda, os artigos 8º a 21 da Lei 2869, de 18 de 

dezembro de 1997, que "dispõe sobre o regime de prestação do serviço 

público de transporte ferroviário e metroviário de passageiros no 

Estado do Rio de Janeiro, e sobre o serviço público de saneamento 

básico no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências." 

4. Os dispositivos atacados estão assim redigidos: 

(....) 

Art. 8º - No prazo que a lei federal venha a 
permitir, a tarifa limite poderá ser reajustada, de 
acordo com os critérios contratuais, independentemente do 
disposto no artigo 9º desta Lei, e desde que seja 
aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ, e seja 
dada ciência aos usuários com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo único - A Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre 
o pedido de reajuste. 

Art. 9º -As tarifas contratualmente fixadas serão 
ordinariamente revisadas a cada 5 (cinco) anos, com base 
no custo dos serviços, incluída a remuneração do capital. 

§ 1º - Na ocorrência de fato econômico que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro da contratação, as 
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tarifas poderão ser revisadas para mais ou para menos, 
mesmo em prazos inferiores ao fixado no caput deste 
artigo, dando-se prévia ciência aos usuários com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 2º - O limite da tarifa sofrerá revisão, para mais 
ou para menos, sempre que ocorrer a criação, alteração ou 
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
assinatura do contrato, quando comprovado seu impacto, 
salvo o imposto sobre a renda, e desde que seja aprovado 
pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos 
do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ, dando-se prévia 
ciência aos usuários com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

§ 3º - A metodologia de revisão das tarifas 
contratualmente fixadas levará em conta a necessidade de 
estímulo ao aumento da eficiência operacional através da 
composição de custos, considerada sua evolução efetiva, e 
da produtividade das concessionárias ou permissionárias. 

Art. 10 - Para fins de revisão, as concessionárias ou 
permissionárias apresentarão à Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro 

ASEP/RJ, uma proposta de revisão das tarifas 
contratualmente fixadas, para vigorar subseqüentemente 
como tarifas limites instruída com as informações que 
venham a ser exigidas pela referida Agência. 

§ 1º - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o 
pedido de revisão. 

§ 2º - O prazo a que se refere o parágrafo anterior 
poderá ser suspenso por uma única vez, caso a Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do 
Rio de Janeiro - ASEP/RJ determine a apresentação pelas 
concessionárias ou permissionárias de informações 
adicionais, voltando o prazo a fluir a partir do 
cumprimento das exigências. 

Art. 11 - O serviço público de saneamento básico 
compreende todo o ciclo da água e englobará: 

I - o abastecimento e produção de água, desde sua 
captação bruta dos mananciais existentes no Estado, 
inclusive subsolo, a sua adução, tratamento e reservação; 

II - a distribuição de água de forma adequada ao 
consumidor final; 
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III - o esgotamento sanitário e a coleta de resíduos 
sólidos e líquidos por meio de canais, tubos ou outros 
tipos de condutos; 

IV - o transporte das águas servidas e denominadas 
esgotamento, envolvendo seu tratamento e decantação em 
lagoas para posterior devolução em cursos d'agua, lagos, 
baías e mar, bem como as soluções alternativas para os 
sistemas de esgotamento sanitário; 

Art. 12-0 Estado do Rio de Janeiro, através da 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ, deverá estabelecer 
critérios de regulação para os setores referidos nos 
incisos I a IV do artigo 11 desta Lei, conforme definição 
do Plano de Serviço de Saneamento Básico para a Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 13 - As tarifas do serviço público de produção 
de água, fixadas contratualmente pelo Estado na forma dos 
artigos 12, 14, 19 e 30 da Lei Federal nº 9.433, de 08 de 
janeiro de 1997, constituirá o limite máximo a ser 
cobrado pela concessionária produtora à concessionária 
distribuidora, observado o disposto nesta Lei. 

Parágrafo único - O serviço público de produção 
corresponderá ao abastecimento de água, compreendendo sua 
captação, tra tamento e adução, para posterior 
distribuição ao público consumidor final. 

Art. 14 - As tarifas do serviço público de 
distribuição de água e de coleta e tra tamento de esgoto 
sanitário, fixadas contratualmente na forma do artigo 13 
supra, também deverão constituir o limite máximo a ser 
cobrado dos usuários pela concessionária distribuidora, 
observado o disposto nesta Lei, incluindo-se como seu 
custo a tarifa de produção. 

Parágrafo único - 0 serviço público de coleta e 
tratamento de esgoto sanitário compreenderá seu 
transporte e disposição final. 

Art. 15 - Na hipótese de prestação de serviços de 
distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário, cujo objeto abranja também a produção de água 
e seja prestado pela mesma pessoa jurídica, será fixada 
tarifa única que corresponda a contraprestaçao pela 
totalidade dos serviços prestados. 
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§ 1º - A concessionária responsável pela prestação 
dos serviços públicos na forma prevista no caput deste 
artigo, deverá ter controle em separado que identifique 
os custos de cada um dos segmentos que compõem o ciclo da 
água elencados nos incisos I a IV do artigo 11 desta Lei. 

§ 2º - Observado o disposto no artigo 19 desta Lei, a 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ deverá levar em conta 
os aspectos específicos de cada sistema na fixação, 
revisão e reajuste da tarifa. 

Art. 1 6 - 0 reajuste das tarifas do serviço público 
de saneamento básico, englobando a produção e 
distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto 
sanitário, será realizado em observância ao critério 
previsto no art. 8º desta Lei. 

Art. 17 - As tarifas do serviço público de saneamento 
básico, englobando a produção e distribuição de água e a 
coleta e tratamento de esgoto sanitário, contratualmente 
fixadas, serão revistas a cada 5 ( cinco ) anos, com base 
no custo dos serviços, incluída a remuneração do capital, 
aplicando-se o disposto nos artigos 9º e 10 desta Lei . 

Art. 18 - Não serão considerados para efeitos de 
revisão das tarifas limite os investimentos custeados 
pelos usuários, ou por terceiros, inclusive aqueles com 
instalações e conexões. 

Art. 19 - A estrutura tarifária, contendo os limites 
tarifários que poderão ser praticados pela concessionária 
na produção, distribuição de água, coleta e tratamento de 
esgoto, deverá estar indicada de forma clara e 
transparente no respectivo contrato de concessão e 
individualizada por região, classe de consumidor e faixa 
de consumo, vedada a pessoalidade na concessão de 
qualquer benefício tarifário. 

Parágrafo único - A concessionária poderá apresentar 
à Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Rio de Janeiro - ASEP /RJ, em conjunto com a 
proposta de revisão das tarifas contratualmente fixadas, 
sugestão de revisão da estrutura tarifária, que deverá 
ser apreciada no mesmo prazo e nas mesmas condições 
fixados para a apreciação da revisão das tarifas. 
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Art. 20 - Caso haja descumprimento dos prazos 
conferidos na presente Lei ou no contrato de concessão 
pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos 
do Estado do Rio de Janeiro - ASEP /RJ, as 
concessionárias ou permissionárias poderão colocar em 
prática as condições constantes da respectiva proposta de 
reajuste ou revisão das tarifas. 

§ 1º - Pronunciando-se a Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro 

- ASEP /RJ fora do prazo a ela conferido, as 
concessionárias ou permissionárias estarão obrigadas a 
observar, a partir de então, as condições constantes do 
pronunciamento, operando-se as compensações necessárias, 
no prazo que lhes for determinado. 

§ 2º - Caso a Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP /RJ não 
aprove o valor da tarifa reajustada ou revisada proposto 
pela concessionária ou permissionária, deverá ser 
apresentada à concessionária ou permissionária a 
respectiva decisão, devidamente fundamentada, expondo de 
maneira clara e precisa as razões do indeferimento do 
pedido e indicando o valor correto do limite de reajuste 
ou revisão que poderá ser praticado. 

Art. 2 1 - O Estado poderá, desde que comprovado o 
relevante interesse público e assegurado o retorno 
adequado aos investimentos a serem realizados, determinar 
a concessionária dos serviços públicos de distribuição e 
de coleta e tratamento de esgoto, dando-lhe prazo 
razoável, que passe a prestar o serviço concedido em 
determinadas áreas que não tenham sistema de distribuição 
e estação de tratamento em funcionamento, ou que passe a 
atender às necessidades de usuários especiais. 

§ 1º - O não atendimento pela concessionária à 
determinação, por qualquer outro motivo que não seja o 
comprovado compromisso de fornecimento para outros 
usuários de toda a água por ela adquirida ou produzida na 
hipótese do artigo 15 desta Lei, implicará na imediata 
perda da exclusividade contratual sobre a área objeto da 
determinação, podendo o serviço, a critério do Estado, 
passar a ser prestado mediante nova concessão para a área 
ou subconcessão parcial da já existente, em condições de 
prestação dos serviços correspondentes àquelas oferecidas 
à concessionária. 

§ 2º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, 
será assegurado à concessionária distribuidora e à 
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concessionária produtora, inclusive em ocorrendo o 
disposto no artigo 15 desta Lei, o recebimento de 
remuneração adequada pela utilização de seus sistemas de 
produção e de distribuição, obrigando-se a nova 
concessionária ou subconcessionária, conforme o caso, a 
arcar com seu respectivo pagamento. 

§ 3º - A determinação do Estado, para ser eficaz, 
deverá delimitar, obrigatoriamente, a área a ser 
atendida. 

(. ..) "(fls. 75/78). 

5. Alega o requerente que as normas transcritas usurpam, em 

favor do Estado do Rio de Janeiro, funções de estrita competência 

dos Municípios que integram a chamada região metropolitana, o que 

viola os princípios constitucionais do equilíbrio federativo 

(artigos, lº, 23, I e 60, § 4º, I), da autonomia municipal (artigos 

18 e 29) , da não-intervenção dos Estados em seus Municípios (artigo 

35), das competências municipais (artigos 30, I, V e VII, e 182, § 

1º) e comuns da União, do Estado e dos Municípios (artigos 23, VI, e 

225) . 

6. A LC 87/97, ao criar a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, passou à administração do Estado grande parte das funções e 

serviços que a Constituição Federal reservou especificamente aos 

Municípios, sob o argumento de cuidar-se de interesses comuns ou 

metropolitanos. A conseqüente lei ordinária, por sua vez, dispôs 

sobre o serviço público de saneamento básico no Estado, 

estabelecendo, inclusive, a política tarifária, tema de manifesta 

competência e interesse municipal. 

7. Sustenta que não se aplica à hipótese o disposto no § 3º 

do artigo 25 da Carta da República, já que os preceitos impugnados 

não trataram de "integrar a organização, o planejamento e a execução 

de funções públicas de interesse comum" de agrupamentos de 
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Municípios limítrofes, mas, em verdade, transferiram ao Estado a 

exclusiva execução dessas políticas públicas (fl. 33). 

8. Após trazer à colação precedentes de ordem doutrinária e 

jurisprudencial, pede "a decretação de inconstitucionalidade dos 

apontados artigos 1º e 2º, partes finais; e os artigos 3º, 4º, 5º, 

6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Lei Complementar 87/97; e artigos 8º, 9º, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei Orgânica 

2869/87, ambas editadas pelo Estado do Rio de Janeiro" (fls. 68/69). 

9. Também propuseram ação direta de inconstitucionalidade 

contra a Lei Complementar 87/97 o Partido dos Trabalhadores - PT 

(ADI 1826), o Partido da Frente Liberal - PFL (ADI 1843) e o Partido 

Popular Socialista - PPS (ADI 1906). Em face da conexão, continência 

e identidade de objetos, determinei o apensamento das ações a esta, 

por ser a mais abrangente, para julgamento conjunto, ficando as 

partes como litisconsortes ativas. 

10. A Assembléia Legislativa prestou as informações 

constantes de fls. 333/336, em que pleiteia a improcedência da ação, 

sob o argumento de que "a competência estadual para criar regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões decorre de 

norma expressa na Lex Legum, inserta em seu art. 25, § 3º", donde 

também a possibilidade de instituir e definir a composição e funções 

de seus órgãos deliberativos. Ademais, os serviços públicos que 

dependam de bens do Estado ou possam produzir conseqüências que 

ultrapassem os limites territoriais do Município deixam de ser da 

competência exclusiva deste. 

11. Instado a manifestar-se, o Governador do Estado 

igualmente sustenta não haver inconstitucionalidade material nos 
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dispositivos impugnados, pois a partir do reconhecimento do 

"fenômeno urbano e social da aglomeração", por lei complementar 

estadual como exige a Carta da República (CF, artigo 25, § 3º), cabe 

ao Estado não só a execução dos serviços de interesse dos 

agrupamentos urbanos que de alguma forma extrapolem o Município 

isoladamente, mas também o seu planejamento, inexistindo, por isso 

mesmo, usurpação de competência municipal. 

12. Acresce o Chefe do Executivo que a possibilidade 

constitucional de unificação das atividades de organização, 

planejamento e execução dessas funções públicas revela o objetivo 

racional de promover, segundo critérios de boa técnica e 

economicidade, tratamento agregado e uniforme de questões e 

problemas comuns, de interesse regional e não local, cuja 

titularidade é do Estado-Membro. 

13. Apresentado o feito em mesa em 25/11/98, o julgamento 

cautelar foi adiado em virtude de pedido formulado pelo patrono do 

requerente (certidão na contracapa do 5º volume), visto que o 

Governo do Estado havia manifestado intenção de rever os atos 

normativos atacados. 

14. Por versar sobre tema cuja solução jurídica é de capital 

importância para os Estados e Municípios da Federação, entendi que a 

questão deveria merecer julgamento definitivo e, por essa razão, 

determinei a remessa dos autos ao Advogado-Geral da União e ao 

Procurador-Geral da República, na forma do artigo 12 da Lei 9868/99 

(fl. 1148). 

15. O Advogado-Geral da União Substituto Walter do Carmo 

Barletta manifesta-se, preliminarmente, pela prejudicialidade da 

17



ADI 1.842 / RJ 

ação, por perda superveniente de objeto, quanto ao Decreto 24631, de 

03/09/98, relativo à alienação da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos-CEDAE, impugnado pelo Partido Popular Socialista na ADI 1906 

(apensa), em face de sua revogação expressa pelo Decreto 24804, de 

12/11/98, e também com respeito à Lei Complementar 87/97, tendo em 

vista a sua alteração pela LC 89/98. Pede, ainda, seja julgada 

inepta a inicial, visto ser a impugnação genérica e abstrata (fls. 

1150/1166). 

16. No mérito, a AGU, reportando-se às manifestações dos 

requeridos, sustenta que a Constituição Federal conferiu aos Estados 

a possibilidade de estabelecer, mediante lei complementar, regiões 

metropolitanas. Acrescenta que todos os Municípios que as compõem 

têm representantes nos Conselhos Deliberativos respectivos, conforme 

alteração introduzida pela superveniente Lei Complementar 89/98, e 

que tais instituições se justificam pela oportunidade de transferir 

obras e serviços públicos de alto custo e complexidade para uma 

administração mais aparelhada e eficiente. Colacionando lições 

doutrinárias, opina pela improcedência da ação. 

17. O Procurador-Geral da República Professor Geraldo 

Brindeiro sugere, inicialmente, seja considerada prejudicada a ação 

quanto ao Decreto 24631/98 (ADI 1906) e aos artigos 1º, 2º, 4º e 11, 

da Lei Complementar 87/97, em face da alteração desses dispositivos 

por normas legais supervenientes. 

18. No mérito, opina pela improcedência da ação, uma vez que 

"a transposição total ou parcial de certas atividades e serviços, 

antes considerados de exclusivo interesse do município, para além de 

sua própria órbita, tendo em vista tratamento em nível regional, por 

razões de ordem dimensional, social, institucional, geográfica, 
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natural, econômica ou técnica, não pode ser considerado 

inconstitucional, visto nao haver ofensa à autonomia municipal, 

restrita, tão somente, ao interesse local" (fls; 1171/1187). 

É o relatório, do qual deverão ser extraídas cópias para 

os Senhores Ministros (RISTF, artigo 172). 
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V O T O 

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA (RELATOR): Como 

relatado, determinei fossem apensadas a esta ação as ADIs 1826, 

proposta pelo Partido dos Trabalhadores; 1843, ajuizada pelo Partido 

da Frente Liberal; e 1906, requerida pelo Partido Popular 

Socialista. A identidade e a conexão dos respectivos objetos 

recomendam o julgamento conjunto, a partir do presente feito, que é 

mais abrangente. Proponho, assim, a reunião das ações, ficando as 

partes como litisconsortes ativas nesta ADI 1842. 

2. Na forma do artigo 103, VIII, da Constituição Federal, 

verificada a regularidade das representações, reconheço a 

legitimidade ativa ad causam dos requerentes e conheço da ação. 

3. Ainda em exame preliminar, rejeito a inépcia do pedido, 

suscitada pela Advocacia-Geral da União. A longa e detalhada peça 

inicial produzida pelo Partido Democrático Trabalhista indica com 

clareza os dispositivos legais impugnados, individualizando as 

razões que resultariam na sua incompatibilidade com o ordenamento 

constitucional vigente. 

4. Com relação ao Decreto 24631/98, objeto específico da ADI 

1906, a sua revogação superveniente pelo Decreto 24804, de 12/11/98 

(fl. 1188), acarreta a prejudicialidade da ação, no particular 

aspecto. A propósito, assentou esta Corte que "a partir da decisão 

na questão de ordem levantada na ADIN 709, tem-se como prejudicada a 

ação direta com a revogação superveniente da norma argüida de 

inconstitucional, independentemente de haver ela produzido, ou não, 
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efeitos concretos" (ADI 1603, Moreira Alves, DJ 06/09/01). Julgo, 

nesta parte, prejudicada a ação. 

5. Quanto à LC 87, de 17 de dezembro de 1997, oportuno 

salientar que a redação de alguns de seus dispositivos foram 

alterados por sucessivas leis complementares. Com efeito, o artigo 

1º e seu parágrafo primeiro sofreram modificações pela Lei 

Complementar 89/98, sendo que o artigo 1º atualmente vigora segundo 

texto dado pela LC 105/02. o artigo 2º, por sua vez, foi mudado pela 

LC 97/01². 

6. O caput e os incisos do artigo 4º também sofreram 

alterações pelas Leis Complementares 89/98 e 105/02 e já não mantêm 

a redação originalmente impugnada3, o mesmo se dando com o artigo 11 

¹Art. 1o- Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de J aneiro, composta pelos Municípios do Rio de Janeiro, Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São 
Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, com vistas à organização, ao planejamento e à execução de funções 
públicas e serviços de interesse metropolitano ou comum. (LC 105/02). 
§ 1º - Os distritos pertencentes aos Municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que vierem a se 
emancipar, passarão automaticamente a fazer parte de sua composição, assegurada a sua representação no Conselho 
Deliberativo a que se refere o art 4o. (LC 89/98) 
§ 2° - Salvo a exceção prevista no parágrafo anterior, as alterações que se fizerem necessárias na composição ou na 
estrutura da Região Metropolitana serão estabelecidas por lei complementar. (Redação original não modificada). 

2 Art. 2o - Fica instituída a Microrregião dos Lagos, integrada pelos Municípios de Araruama, Armação dos Búzios, 
Arraial do Cabo, Cabo Fino, Iguaba Grande, Maricá, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim, com vistas a 
organização, ao planejamento e à execução de funções públicas e serviços de interesse comum. (LC 97/01) 
Parágrafo único - Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 1o desta 
lei. (Redação original não modificada). 

3 Art. 4o - A Região Metropolitana do Rio de Janeiro será administrada pelo Estado, na qualidade de órgão executivo, que 
será assistido por um Conselho Deliberativo constituído por 23 (vinte e três) membros, cujos nomes serão submetidos à 
Assembléia Legislativa e nomeados pelo Governador, com mandato de dois anos, sendo: (LC 105/02) 
I - 1 (um) representante, num total de 16 (dezesseis), de cada um dos Municípios que compõem a Região Metropolitana, 
indicados por cada um dos respectivos Prefeitos; (LC 105/02) 
II - 2 (dois) representantes da Assembléia Legislativa, por ela indicados em lista quádrupla; (LC 89/98) 
III -1 (um) representante da sociedade civil, indicado por Decreto do Governo do Estado; (LC 89/98) 
IV -1 (um) representante de entidades comunitárias, indicado por Decreto do Governo do Estado; (LC 89/98) 
V - 3 (três) representantes do Poder Executivo indicados pelo Governador do Estado, preferencialmente dentre os 
Secretários de Estado com atnbuições inerentes ao tema. (LC 89/98) 
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e seus incisos I a IV4. Apenas para fins de registro, lembro que a LC 

105/02 incluiu o artigo 12 na referida lei complementar, instituindo 

a Região da Costa Verde5, dispositivo não alcançado pelo objeto desta 

ação, como é óbvio. 

7. Evidencia-se, dessa forma, que a ação está prejudicada no 

que diz respeito aos artigos lº, 2º, 4º e 11, da Lei Complementar 

87/89, em virtude de alteração superveniente na redação dos 

dispositivos legais originalmente impugnados e que, nessa ordem, não 

mais subsistem (ADIMC 991, Ilmar Galvão, DJ 09/09/94; e ADI 1952, 

Moreira Alves, DJ 09/08/02). 

8. De qualquer sorte, a análise dos demais dispositivos da 

lei complementar questionada exige uma avaliação acerca da 

§ 1º - A presidência e a vice-presidência do Conselho Deliberativo serão exercidas por dois dos seus membros, escolhidos 
por processo de votação direta de todos os seus componentes (Redação original não modificada). 
§ 2 ° - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas sempre por maioria simples, condicionada sua execução a 
ratificação pelo Governador do Estado. (Redação original não modificada). 

4 Art. 11 - Fica criado o Conselho Deliberativo da Microrregião dos Lagos, constituído por 16 (dezesseis) membros, cujos 
nomes serão submetidos a Assembleia Legislativa e nomeados pelo Governador, com mandato de 02 (dois) anos, sendo: 
(LC 105/02) 
I - 1 (um) representante, num total de 9 (nove), de cada um dos Municípios que compõem a Região Metropolitana, 
indicados por cada um dos respectivos Prefeitos; (LC 105/02) 
II - 1 (um) representante da Sociedade Civil indicado por Decreto do Governador do Estado, (LC 89/98) 
III - 1 (um) representante de entidades comunitarias indicado por Decreto do Governador do Estado; (LC 89/98) 
IV - 2 (dois) representantes da Assembléia Legislativa, por ela indicados em lista quádrupla; (LC 89/98) 
V - 3 (três) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do Estado" (LC 89/98) 

§ 1o - A presidência e a vice-presidência do Conselho Deliberativo serão exercidas por dois dos seus membros, escolhidos 
por processo de votação direta de todos os seus componentes. (Redação original não modificada). 

§2º - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples, condicionada sua execução à ratificação 
pelo Governador do Estado. (Redação original não modificada). 

5Art. 12 - Fica instruída a Região da Costa Verde, composta dos Municípios de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e 
Parati, com vistas à organização, ao planejamento e à execução de funções públicas e serviços de interesse comum 
Parágrafo único - A Região da Costa Verde é dividida em duas Microrregiões, a saber: 
I - Microrregião da Baía de Sepetiba integrada pelos Municípios de Itaguaí e Mangaratiba, e 
II - Microrregião da Baía da Ilha Grande, integrada pelos Municípios de Angra dos Reis e Parati. 
(Acrescentado pela LC 105/02). 
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possibilidade de o Estado-membro criar regiões administrativas 

compostas de Municipios limítrofes, além de regular e executar 

funções e serviços públicos de interesses comuns, bem como da 

extensão dessa autorização, em princípio contemplada pelo § 3º do 

artigo 25 da Constituição Federal, cujo texto é o seguinte: 

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
(....) 

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, 
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de 
municípios 1imítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções publicas de 
interesse comum. " 

9. Oportuno salientar que em recente julgamento (ADI 1841-

RJ, Velloso, DJ 20/09/02) decidiu o Tribunal que a "instituição de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, depende, 

apenas, de lei complementar estadual". Decretou-se, em conseqüência, 

a inconstitucionalidade do artigo 347 da Constituição fluminense, 

que condicionava a participação do Município à prévia aprovação da 

respectiva Câmara de Vereadores (ADI 1841, DJ 20/09/02). Torna-se 

clara, dessa forma, a legitimidade da atuação legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro na instituição de conglomerados urbanos, sem 

qualquer afronta à autonomia municipal, minimizada, na hipótese, 

pela própria Carta da República. 

10. Assim sendo, patenteia-se que a Constituição Federal tem 

por objetivo possibilitar ao Estado-membro, por meio de seus 

representantes, a união de Municípios territorialmente próximos e 

que por essa razão tenham interesses e problemas comuns, de modo que 
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possam encontrar soluções mais eficazes e que melhor atendam à 

coletividade da região, e não apenas de cada um dos Municípios 

isoladamente. 

11. Cuida-se aqui de dar concreção ao pacto federativo, que 

não idealiza entes estanques e isolados, desconexos com os demais, e 

sim, envolvidos e comprometidos com o equilíbrio e a harmonia do 

todo, fundamentalmente nas questões que extrapolam situações 

tipicamente locais, alcançando, direta ou indiretamente, interesses 

comuns a outros entes federados. A forma de repartição 

constitucional de competências visa exatamente essa atuação conjunta 

e integrada, que, no caso dos Estados e Municípios, consideradas as 

peculiaridades regionais de cada um, pode ser redimensionada segundo 

autoriza o § 3º do artigo 25 da Carta de 1988. 

12. Por óbvio, esse agrupamento de Municípios, que decorre 

inicialmente da necessidade física concreta de formação de 

conglomerado urbano único, não se dá para fins meramente acadêmicos, 

geográficos ou algo parecido, mas efetivamente para cometer ao 

Estado a responsabilidade pela implantação de políticas unificadas 

de prestação de serviços públicos, objetivando ganhar em eficiência 

e economicidade, considerados os interesses coletivos e não 

individuais. Os problemas e os interesses de cada núcleo urbano 

passam a interagir de tal modo, que acabam constituindo um sistema 

sócio-econômico integrado, sem que com isso possa admitir-se a 

ocorrência de violação à autonomia municipal, tendo em vista o 

comando constitucional autorizador. 

13. Sob outra perspectiva, a demanda por serviços públicos 

agiganta-se de tal modo que as autoridades executivas não conseguem, 

isoladamente, atender às necessidades da sociedade, impondo-se uma 
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ação conjunta e unificada dos entes envolvidos, especialmente da 

unidade federada, a quem incumbe a coordenação, até porque o número 

de habitantes de cada Município desses conglomerados compõe a 

própria população do Estado-membro. 

14. Indaga-se, no caso desses aglomerados, o que se pretende 

com a delimitação de uma área de serviços unificados. Busca-se a 

personificação de um ente para fins de administração centralizada, 

que planeje a atuação pública sobre território definido e que 

coordene e execute obras e serviços de interesse comum de toda a 

área, de sorte que a população seja atendida com eficiência. Por 

outro lado, a complexidade das obras e dos serviços metropolitanos, 

invariavelmente de altíssimo custo, não permite que os Poderes 

Executivos municipais, de forma isolada, os satisfaçam. Como o 

interesse da sociedade, aliás direito público oponível contra o 

Estado, é de âmbito regional e não apenas local, a Constituição 

autorizou a instituição desses aglomerados, sempre por lei 

complementar pela relevância de que se revestem. Nessa mesma linha o 

entendimento de Hely Lopes Meirelles6. 

15. Sem dúvida, a instituição desse mecanismo torna relativa 

a autonomia municipal nas matérias que a lei complementar julgou por 

bem transpor para o Estado, porém a participação dos Municípios na 

solução dessas questões não é apenas desejável, segundo o espírito 

democrático que deve nortear tal atuação, mas essencial, em face da 

qualificação do próprio sentido vernacular do verbo integrar 

utilizado pela Constituição, do qual desponta cristalino que as 

decisões de interesse dessas áreas deverão ser compartilhadas entre 

os Municípios que as compõem e o Estado. No dizer de José Afonso da 

6 "Direito Municipal Brasileiro", 10ª ed., pp. 78/79. 
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Silva, "a titularidade dos serviços comuns não pode ser imputada a 

nenhuma das entidades em si, mas ao Estado e aos Municípios 

envolvidos"7. 

16. Conforme asseverou, com propriedade, o Procurador-Geral 

da República, "o legislador constituinte atribuiu ao Estado Federado 

a responsabilidade pela solução dos problemas metropolitanos no 

âmbito de sua competência residual, mediante a integração do 

planejamento, organização e da execução de funções públicas de 

interesse comum do Estado e dos Municípios agrupados nesta unidade 

territorial ..." (fl. 1183}. "O conceito de autonomia dos entes 

político-administrativos deve ser ampliado, demandando uma 

diferenciação singular das categorias tradicionais de distribuição 

de competências e de autonomia local. Dessa forma, a necessidade de 

articulação de atividades e ações públicas municipais e estaduais 

leva-nos a equacionar uma forma institucional adequada para eficácia 

e eficiência dessas atividades e ações'' (fl. 1184) . 

17. Não é razoável pretender-se que, instituídos esses 

organismos, os Municípios que os compõem continuem a exercer 

isoladamente as competências que lhes foram cometidas em princípio, 

uma vez que nessas circunstâncias estabelece-se uma comunhão 

superior de interesses, daí porque a autonomia a eles reservada 

sofre naturais limitações oriundas do próprio destino dos 

conglomerados de que façam parte. 

18. Seria o mesmo que relegar à total inocuidade a legislação 

complementar e, por via reflexa, a permissão constitucional, 

sujeitando toda a população regional a ações ilegítimas de uma ou 

7 "Direito Urbanístico Brasileiro", 2ª ed., Malheiros, p. 145 - Parecer do 
Ministério Público, fl. 1185. 
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outra autoridade local. Nesse caso, o Estado assume a 

responsabilidade pela adequada prestação dos serviços 

metropolitanos, com a participação ativa dos Municípios enquanto 

membros dos Conselhos Deliberativos e co-autores do Plano Diretor. A 

competência municipal acaba, pois, mitigada, na hipótese, pela 

permissão contida no § 3º do artigo 25 da Carta Federal. 

19. Impõe-se, por oportuno, a transcrição de excerto da 

doutrina de Caio Tácito: 

"A Lei complementar estadual, instituidora da região 
metropolitana, afirma a íntima correlação de interesses 
que, em benefício do princípio da continuidade, da 
produtividade e da eficiência, torna unitária e 
coordenada, em entidade própria, segundo a lei 
complementar, a gestão de serviços e atividades 
originariamente adstritos à administração local. 

A avocação estadual da matéria ordinariamente 
municipal não viola a autonomia do Município na medida em 
que se fundamenta em norma constitucional, ou seja, em 
norma de igual hierarquia. É a própria Constituição que, 
ao mesmo tempo, afirma e limita a autonomia municipal"9. 

20. A previsão constitucional permite, na realidade, a 

configuração de uma espécie de instância híbrida na organização 

estatal brasileira, situada na convergência entre as atribuições do 

Estado e as de seus respectivos Municípios. Autoriza, desse modo, 

forma de administração pública flexível e moderna, que garante 

eficiência e eficácia no gerenciamento das funções e dos serviços 

públicos, tanto urbanos quanto regionais, por meio das entidades 

federadas integradas, sob a coordenação do Estado-membro, em face 

dos interesses comuns envolvidos. 

9 "Saneamento Básico - região metropolitana - competência estadual. Revista de 
Direito Administrativo 213, 1998, p. 324, apud Luis Roberto Barroso. 
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21. Fixada a legitimidade da instituição, por lei 

complementar estadual, das regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, a finalidade estará resguardada, segundo a 

lição de Hely Lopes Meirelles, quando sua disciplina preveja "normas 

flexíveis para implantação da Região Metropolitana, sem obstaculizar 

a atuação estadual ou municipal; ofereça a possibilidade de escolha, 

pelo Estado, do tipo de Região Metropolitana a ser instituída; torne 

obrigatória a participação do Estado e dos Municípios interessados 

na direção e nos recursos financeiros da Região Metropolitana; 

conceitue corretamente as obras e serviços de caráter metropolitano, 

para que não se aniquile a autonomia dos Municípios pela absorção de 

atividades de seu interesse local e, finalmente, se atribuam à 

Região Metropolitana poderes administrativos e recursos financeiros 

aptos a permitir o planejamento e a execução das obras e serviços de 

sua competência sem os entraves da burocracia estatal"9. 

22. Feitas essas considerações, afiguram-se-me improcedentes 

os vícios de inconstitucionalidade invocados pelos requerentes. 

Oportuno asseverar que a criação da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro e da Microrregião dos Lagos deu-se pela via legislativa 

exigida pela Constituição Federal, consubstanciada em lei 

complementar estadual. Restou garantida, a partir das alterações 

promovidas pela LC 89/98, a participação de cada um dos Municípios 

integrantes nos respectivos Conselhos Deliberativos, inclusive dos 

Distritos que, eventualmente emancipados, passem a compor a região 

ou a microrregião (artigos lº, § lº; 2º, § único; 4º, I e 11, I, da 

LCE 87/89, e alterações posteriores)10. Eventual 

9 "Direito Municipal Brasileiro", 7a ed., Maleiros, p. 74, citado no Parecer do 
Ministério Público - fl. 1186. 
10 Art. 1º(...) 
§ 1º - Os distritos pertencentes aos Municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que vierem se 
emancipar, passarão automaticamente a fazer parte de sua composição. 

28



inconstitucionalidade da redação original, que efetivamente não 

previa a presença de todos os Municípios nos Conselhos, tem sua 

análise prejudicada pela regularização superveniente, implicando a 

perda do objeto da ação, como antes mencionado. 

23. O artigo 3º da lei complementar em referência define, de 

forma clara e objetiva, quais os serviços públicos considerados de 

interesse metropolitano, verbis: 

"Art. 3º - Consideram-se de interesse metropolitano 
ou comum as funções públicas e os serviços que atendam a 
mais de um município, assim como os que, restritos ao 
território de um deles, sejam de algum modo dependentes, 
concorrentes, confluentes ou integrados de funções 
públicas, bem como os serviços supramunicipais, 
notadamente: 

I - planejamento integrado do desenvolvimento 
econômico e social da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro ou comum às microrregiões e aglomerações urbanas, 
compreendendo a definição de sua política de 
desenvolvimento e fixação das respectivas diretrizes 
estratégicas e de programas, atividades, obras e 
projetos, incluindo a localização e expansão de 
empreendimentos industriais; 

II - saneamento básico, incluindo o abastecimento e 
produção de água desde sua captação bruta dos mananciais 
existentes no Estado, inclusive subsolo, sua adução, 
tratamento e reservação, a distribuição de água de forma 
adequada ao consumidor final, o esgotamento sanitário e a 
coleta de resíduos sólidos e líquidos por meio de canais, 
tubos ou outros tipos de condutos e o transporte das 

Art. 2o (...) 
Parágrafo único - Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 1o desta 
lei. 
Ar t 4o - A Região Metropolitana do Rio de Janeiro será administrada pelo Estado, na qualidade de órgão executivo, que 
será assistido por um Conselho Deliberativo constituído por 23 (vinte e três) membros, cujos nomes serão submetidos à 
Assembléia Legislativa e nomeados pelo Governador, com mandato de dois anos, sendo: 
I - 1 (um) representante, num total de 16 (dezesseis), de cada um dos Municípios que compõem a Região Metropolitana, 
indicados por cada um dos respectivos Prefeitos; 
Art. 11 - Fica criado o Conselho Deliberativo da Microrregião dos Lagos, constituído por 16 (dezesseis) membros, cujos 
nomes serão submetidos à Assembléia Legislativa e nomeados pelo Governador, com mandato de 02 (dois) anos, sendo: 
I - 1 (um) representante, num total de 9 (nove) , de cada um dos Municípios que 
compõem a Região Metropolitana, indicados por cada um dos respectivos Prefeitos. 
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águas servidas e denominadas esgotamento, envolvendo seu 
tratamento e decantação em lagoas para posterior 
devolução ao meio ambiente em cursos d'água, lagos, baías 
e mar, bem como as soluções alternativas para os sistemas 
de esgotamento sanitário; 

III - transporte coletivo rodoviário, aquaviário, 
ferroviário e metroviário, de âmbito metropolitano ou 
comum, através de uma ou mais linhas ou percursos, 
incluindo a programação de rede viária, do tráfego e dos 
terminais de passageiros e carga; 

IV - distribuição de gás canalizado; 
V - aproveitamento, proteção e utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, e o controle da poluição e preservação 
ambiental, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

VI - cartografia e informações básicas para o 
planejamento metropolitano; e 

VII - habitação e disciplina do uso do solo." 

24. Todas as atribuições enquadram-se no conceito e na 

finalidade da previsão constitucional de regiões metropolitanas ou 

microrregiões, dado que voltadas exclusivamente para o interesse 

comum. O caput do artigo, embora pareça dimensionar competências 

municipais privativas, esclarece, desde logo, que tais serviços, 

apesar de restritos ao território do Município, são "de algum modo 

dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções 

públicas", evidenciando o interesse intermunicipal. 

25. Os incisos I a VII não fogem à finalidade e aos limites 

da permissão constitucional. Tratam do planejamento integrado do 

desenvolvimento econômico e social da região como um todo; da 

questão do saneamento básico, aí incluído o abastecimento de água, 

tema de manifesto interesse regional, dado que, em geral, os 

mananciais são comuns a diversos Municípios, afigurando-se 

conveniente que sua exploração e manutenção ocorra de forma racional 

e compartilhada; do transporte metropolitano e não exclusivamente do 

municipal; da distribuição de gás canalizado (CF, artigo 25, § 2º); 
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do aproveitamento dos recursos hídricos, e da disciplina do uso do 

solo. 

26. A maior parte dessas atribuições, que obviamente estão a 

cargo da Administração Pública, em regra são inerentes a interesse 

local, de forma que se incluem na competência originária do 

Município. No entanto, circunstâncias territoriais, típicas de 

Municípios limítrofes, transmudam sua natureza, evidenciando-se a 

prevalência regional, em que o interesse comum de uma coletividade 

ou mais torna-se presente. Tais circunstâncias patenteiam-se quando 

os Municípios - e não é raro isso ocorrer - se estendem ao longo de 

todo o seu território, unindo-se à área urbana do Município vizinho, 

fato típico das grandes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e 

Nova Iguaçu, Belo Horizonte e Contagem, São Paulo e Osasco, entre 

outras. 

27. Nessas situações, o interesse público muitas vezes 

prepondera, exigindo uma atuação conjunta, organizada, dirigida e 

planejada por terceira entidade, no caso o Estado, ao qual estão 

vinculados os Municípios. Com relação, por exemplo, à política de 

uso do solo, é evidente que a forma como um dos Municípios o utiliza 

afeta necessariamente o outro, não só no que se refere a aspectos 

geológicos e ecológicos, mas também na qualidade do ar e da água, 

entre outros. Tal se dá igualmente no que concerne aos demais temas 

disciplinados no dispositivo em referência. 

28. Dizem a razão e o bom senso que toda a definição acerca 

do assunto seja disciplinada pelo Estado em conjunto com os 

Municípios e não mais por estes isoladamente. 
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29. Nesse sentido, inclusive, toda a técnica de repartição 

constitucional das competências, em que os interesses gerais ficam a 

cargo da União, os regionais sob a responsabilidade dos Estados, e 

os locais dos Municípios. Pode-se dizer que nas situações previstas 

no § 3º do artigo 25 da Carta Federal, os temas de interesses locais 

que tenham reflexos regionais são de competência compartilhada entre 

o Estado e os Municípios, exatamente pelas Regiões Metropolitanas ou 

Microrregiões. 

30. Inviável cogitar-se, dessa forma, de afronta à democracia 

e ao equilíbrio federativo, sendo que este último, em verdade, acaba 

assegurado por medidas da espécie, como referido. Por outro lado, a 

regionalização de Municípios limítrofes, devidamente justificada, 

longe está de caracterizar intervenção do Estado ou mesmo usurpação 

da autonomia e competência municipal, antes materializa 

compartilhamento de atribuições e serviços públicos sob a direção 

executiva do Estado, em face do seu caráter regional, o que encontra 

expressa autorização no ordenamento constitucional vigente. 

31. Ponho-me de acordo com o Professor Geraldo Brindeiro, 

para quem "não há uma autonomia originária eventualmente 

restringida, mas sim, uma autonomia condicionada, desde a origem, ao 

possível estabelecimento de regiões metropolitanas, nos termos da 

disposição constitucional, quando houver condições objetivas que 

justifiquem a medida". Deve o Município, na hipótese, submeter-se às 

diretrizes metropolitanas, que, fixadas também com sua participação 

e por ultrapassarem seus próprios e exclusivos interesses, 

prevalecem em nome do bem comum, aliás base do Estado federado e 

democrático. 
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32. Os demais artigos do diploma legal impugnado, por todas 

as razões expendidas, não padecem de qualquer inconstitucionalidade. 

O artigo 5º prevê as atribuições do Conselho Deliberativo, 

garantindo a participação efetiva de cada um dos Municípios na 

formação das diretrizes básicas da atuação metropolitana. Os artigos 

6º, 7º, 8º e 10 disciplinam a forma de atuação do Estado como 

dirigente e executor dos serviços públicos legalmente delimitados, 

segundo planejamento aprovado. Evidente que, sendo a matéria de 

interesse regional, cabe ao Estado tal função, até pela necessidade 

racional de garantia de execução das políticas públicas comuns 

previstas em lei. 0 artigo 9º impõe e garante a observância do Plano 

Diretor Metropolitano, aprovado com a participação dos respectivos 

interessados, Estado e Municípios, o que ratifica a legitimidade da 

instituição. 

33. Quanto aos dispositivos impugnados da Lei 2869/97, 

verifico que o inconformismo decorre da fixação, por lei estadual, 

da política tarifária dos serviços de abastecimento e distribuição 

de água e esgoto sanitário no Estado do Rio de Janeiro. Alega o 

Partido Democrático Trabalhista que a matéria é da competência 

privativa dos Municípios, por refletir serviços locais. Por tudo o 

que foi dito anteriormente, parece-me claro que as questões de 

saneamento básico extrapolam os limites de interesse exclusivo dos 

Municípios, justificando-se a participação do Estado-membro. 

34. Com efeito, as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, nos limites do território do 

Estado-membro, são bens deste (CF, artigo 26, I), sendo evidente sua 

competência supletiva para legislar sobre o tema, observadas as 

normas gerais fixadas pela União (CF, artigo 22, IV c/c artigo 25, § 

1º). A Lei federal 9433/97, que regulamentou o inciso XIX do artigo 
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21 da Carta da República e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, definiu a água como bem de domínio público, 

dependendo seu uso de outorga do Poder Público federal ou estadual, 

conforme sejam águas federais ou estaduais11. 

35. Por outro lado, é da competência comum a responsabilidade 

com saúde pública, proteção ao meio ambiente, promoção de programas 

de saneamento básico e fiscalização da exploração dos recursos 

hídricos (CF, artigo 23, II, VI, IX e XI) . É ainda de competência 

concorrente a faculdade de legislar sobre conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição (CF, artigo 24, VI). 

36. Verificado o interesse regional predominante na 

utilização racional das águas, pertencentes formalmente ao Estado, o 

que o torna gestor natural de seu uso coletivo, assim como da 

política de saneamento básico cujo elemento primário é também a 

água, resta claro competir ao Estado-membro, com prioridade sobre o 

Município, legislar acerca da política tarifária aplicável ao 

serviço público de interesse comum. Não vislumbro, dessa forma, 

qualquer vício de inconstitucionalidade na lei ordinária impugnada. 

Ante essas circunstâncias, julgo prejudicada a ação 

quanto ao Decreto 24631, de 03/09/98, bem como em relação aos 

artigos 1°, 2º, 4º e 11, da Lei Complementar 87/89, ambos do Estado 

11Art, 1o - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
1 - a água é um bem de domínio público; 
(...) 

Art. 14 - A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito 
Federal. 
§ 1° - O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de 
direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. 
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do Rio de Janeiro, por perda superveniente de seu objeto. Quanto ao 

mais, julgo improcedentes as ações. 

31 
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PLENÁRIO 

EXTRATO DE ATA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842-5 
PROCED.: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
REQTE.: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
ADVDOS.: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO 
ADV.: SÉRGIO CARVALHO 
REQDO.: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Maurício 
Corrêa, Presidente, que afastava a preliminar de inépcia da ação 
argüida pela Advocacia-Geral da União; julgava prejudicada a ação 
quanto ao Decreto nº 24.631, de 03 de setembro de 1998, bem como em 
relação aos artigos 1º, 2º, 4º e 11 da Lei Complementar n° 87, de 16 
de dezembro de 1997, ambos do Estado do Rio de Janeiro, por perda 
superveniente de seu objeto; e, no mais, julgava improcedentes as 
ações, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Sepúlveda 
Pertence, Carlos Velloso e Nelson Jobim. Plenário, 12.04.2004. 

Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco 
Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto e 
Joaquim Barbosa. 

Procurador-Geral da República, Dr. Haroldo Ferraz da 
Nóbrega. 

Luiz Tomimatsu 
Coordenador 
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0 8 / 0 3 / 2 0 0 6 TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1 . 8 4 2 - 5 RIO DE JANEIRO 

V O T O - V I S T A 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Antes de 

proferir meu voto, faço breve recapitulação do caso. 

Foram ajuizadas diversas ações diretas de 

inconstitucionalidade contra as seguintes normas do estado do 

Rio de Janeiro: Lei Complementar 87/1997, arts. 8º a 21 da 

Lei 2.869/1997 e Decreto 24.631/1998. O relator, ministro 

Maurício Corrêa, decidiu apensar todas elas aos autos desta 

ADI 1.842, requerida pelo Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), sob o argumento de que ela possui objeto mais 

abrangente. 

Em seu voto, o relator concluiu pela legitimidade 

ativa dos requerentes e pela rejeição da preliminar suscitada 

pela Advocacia-Geral da União, de inépcia da inicial. O 

eminente ministro reconheceu ainda que, por alteração 

normativa superveniente, encontrava-se prejudicada a 

apreciação do Decreto 24.631/1998 e dos arts. 1º, 2°, 4º e 11 

da LC 87/1997. 
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No mérito, Sua Excelência considerou 

constitucionais os diplomas impugnados, uma vez que o 

estabelecimento de regiões metropolitanas, diante da expressa 

permissão constitucional, seria salutar a fim de solucionar 

problemas comuns. Em seu entender, no caso de instituição 

dessas regiões, 

"O Estado assume a responsabilidade 
pela adequada prestação dos serviços 
metropolitanos, com a participação ativa dos 
Municípios enquanto membros dos Conselhos 
Deliberativos e co-autores do Plano Diretor. A 
competência municipal acaba, pois, mitigada, na 
hipótese, pela permissão contida no § 3° do artigo 
25 da Carta Federal." (Fls. 23 do voto) 

O ministro observa que a lei complementar criadora 

da região metropolitana do Rio de Janeiro e da microrregião 

dos Lagos tramitou pela via legislativa adequada, tendo-se 

assegurado a participação dos municípios nos Conselhos 

Deliberativos. Ademais, as atribuições conferidas à região 

seriam todas voltadas à consecução de interesses comuns. 

O eminente relator ressalta, ainda, o seguinte: 

"Os artigos 6o, 7o , 8o e 10 disciplinam 
a forma de atuação do Estado como dirigente e 
executor dos serviços públicos legalmente 
delimitados, segundo planejamento aprovado. 
Evidente que, sendo a matéria interesse regional, 
cabe ao Estado tal função, até pela necessidade 
racional de garantia de execução das políticas 
públicas comuns previstas em lei. O artigo 9o 

impõe e garante a observância do Plano Diretor 
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Metropolitano, aprovado com a participação dos 
respectivos interessados, Estado e Municipios, o 
que ratifica a legitimidade da instituição." (Fls. 
29 do voto) 

Por último, no que se refere à questão do serviço 

de saneamento básico - objeto da Lei 2.869/1997 -, argumenta 

que a matéria extrapola o interesse exclusivo dos municípios, 

justificando-se a atuação do estado-membro. 

No mérito, conclui, pois, pela constitucionalidade 

dos dispositivos impugnados. 

Pedi vista dos autos, para proceder a análise mais 

detida do caso. 

PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

falta de fundamentação, suscitada pela Advocacia-Geral da 

União. Conforme enfatizou o relator, a petição do partido 

político requerente cumpre os requisitos necessários quanto à 

clareza e compreensibilidade. 

No que se refere à prejudicialidade da ação em 

virtude da edição de novos diplomas legislativos, adiro à 

conclusão do ministro Mauricio Corrêa, mas apenas em parte. 

O Decreto 24.631/1998 - objeto especifico da ADI 

1.906 - foi revogado pelo Decreto 24.804/1998. 
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Com efeito, verifico que o segundo decreto tornou 

sem efeito tanto o Edital de Licitação PED/ERJ 03/1998-CEDAE 

e seus anexos como a Resolução 21/1998, aos quais se referia 

o primeiro e que estabeleciam as condições para a alienação 

das ações representativas do capital social da Cedae (fls. 

1188). 

Portanto, o Decreto 24.804/1998, ao tornar sem 

efeito atos cujas condições o Decreto 24.631/1998 aprovara, 

teve o condão de revogar o último. Nesse ponto, acompanho o 

relator. 

Relativamente à LC 87/1997, dentre os dispositivos 

considerados prejudicados pelo ministro Maurício Corrêa, 

restam alguns que, a meu ver, não foram alterados. Com 

efeito, foram modificados o art. 1o, caput e § 1o, pela LC 

89/1998, pela LC 97/2001 e pela LC 105/2002 (porém não o § 

2°), e o art. 2°, pela LC 97/2001, tendo persistido, no 

entanto, o respectivo parágrafo único na redação original (o 

qual está, contudo, prejudicado, por constituir mera remissão 

a dispositivo alterado por legislação superveniente, a saber, 

o § 1° e o § 2° do art. 1 o). A mudança também atingiu o art. 

4°, caput e incisos - modificados pela LC 89/1998 e pela LC 

105/2002 -, mas não o § 1o e o § 2°. Por fim, foram alterados 

o art. 11 e incisos I a VI, pela LC 89/1998 e pela LC 

105/2002, com exceção do § 1o e do § 2°. / 

L 

os 

LC 
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Noutras palavras, diferentemente do que concluiu o 

ministro Mauricio Corrêa, o § 2o do art. 1o, o parágrafo 

único do art. 2o, o § 1o e o § 2º do art. 4o e o § 1o e o § 

2° do art. 11 não foram alterados por legislação 

superveniente. Contudo, percebo que tanto o § 2 o do art. 1o 

como o parágrafo único do art. 2o terminam por fazer remissão 

a dispositivos alterados pela legislação subseqüente. Não 

foram alterados, mas remetem a dispositivos alterados. Por 

essa razão, também precisam ser considerados prejudicados. 

Portanto, no que tange à LC 87/1997, acompanho, em 

parte, o relator, para considerar prejudicada a presente 

ação, por alteração normativa superveniente somente do art. 

1°, caput e parágrafos; do art. 2°, caput e parágrafo único; 

do art. 4°, caput e incisos I a VII, e do art. 11, caput e 

incisos I a VI. 

Cumpre, então, examinar os seguinte dispositivos 

da LC 87/1997: o art. 3o, o § l ° e o § 2 ° d o art. 4°, os 

arts. 5o a 10 e o § 1o e o § 2o do art. 11. No que tange à 

Lei 2.869/1997, cabe examinar os arts. 8o e 21, originalmente 

impugnados, por não ter havido, quanto a eles, alteração 

legislativa. Por fim, em virtude de ter sofrido alteração, 

não acabe apreciar, porquanto prejudicado, o Decreto 

24.631/1998. 
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MÉRITO 

No mérito, permito-me também discordar 

parcialmente do voto do ministro relator. 

Não há dúvida de que a Constituição permite 

expressamente a criação de regiões metropolitanas. 0 art. 25, 

§ 3o, é claro nesse sentido. A questão que ora se põe e que 

os requerentes pretendem ver analisada é a seguinte: A 

criação de determinada região metropolitana tem o efeito de 

atingir ou violar a autonomia dos municipios dela 

integrantes? A discussão gira em torno, portanto, de saber se 

existe, no caso concreto, alguma antinomia entre a autonomia 

municipal e a extensão das competências outorgadas pelas leis 

fluminenses ao estado do Rio de Janeiro e à região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

Embora já se tenha entendido que o art. 25, § 3o, 

atribui competência ao estado em detrimento da autonomia dos 

municipios - e esse parece ter sido o entendimento do 

relator -, a leitura mais adequada do dispositivo impõe a 

conclusão de que não deve haver confronto entre o 

estabelecimento de regiões metropolitanas e a autonomia 

municipal. 

Como é de conhecimento geral, a autonomia 

municipal foi inscrita já em nossa primeira Constituição 
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republicana, conquanto esse princípio tivesse sido pouco 

observado durante a República Velha. O efetivo processo de 

emancipação do município da tutela dos estados só veio a ter 

início com o advento da Constituição de 1934, culminando no 

regime francamente municipalista da Constituição de 1988, à 

luz da qual a autonomia dos municípios se reveste das 

características de princípio constitucional da União, cujo 

descumprimento pode conduzir à intervenção do ente político 

central nos estados (Constituição federal, art. 34, VII, c). 

Na Constituição de 1946, esse princípio ganhou ainda mais em 

importância, com a efetiva entrada em cena do Supremo 

Tribunal Federal como órgão incumbido de sua proteção 

judiciária, exercida por meio da representação de 

inconstitucionalidade, da alçada do procurador-geral da 

República, e voltada à retirada de eficácia dos atos 

estaduais lesivos à autonomia municipal. 

Assim, concordo com Alaôr Caffé Alves, quando ele 

sustenta que não se pode falar em autonomia "originária . 

eventualmente restringida, mas sim [em] uma autonomia 

condicionada, desde a origem", dos municípios 

metropolitanos 1. 

1 ALVES, Alaôr Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões : novas dimensões constitucionais da organização do Estado 
brasileiro. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 6, n. 21, p, 73, 
2001. 
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Com efeito, o estabelecimento de regiões 

metropolitanas não se contrapõe à autonomia dos municípios 

que venham a fazer parte de sua estrutura. Assim como não há 

um número fixo de competências municipais encoberto pelo 

princípio da autonomia - dadas as condições fáticas que podem 

transformar os interesses locais em interesses comuns -, não 

se pode afirmar que municípios metropolitanos possuem uma 

autonomia menos expressiva que a daqueles não componentes de 

regiões metropolitanas. 

É essencial ter em mente que a autonomia municipal 

não possui apenas aspecto negativo, por tornar o município 

imune à interferência de outros entes federados 

respeitados, obviamente, os limites traçados pela 

Constituição federal. A autonomia municipal também possui 

nítido caráter positivo, por também se exercer quando órgãos 

colegiados metropolitanos permitem que o município seja 

ouvido e efetivamente decida sobre os interesses comuns da 

região. 

Portanto, é preciso examinar o problema por dois 

prismas complementares : (i) a restrição à autonomia dos 

municípios metropolitanos dá-se desde a configuração 

normativa constitucional, e não a partir da criação 

individual de cada região metropolitana, e (ii) a autonomia 

municipal realiza-se quando o município, num contexto 
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metropolitano, tem preservada a capacidade de decidir 

efetivamente sobre os destinos da região. 

Nesse sentido, parece-me que a transferência 

direta ou oblíqua de competências tipicamente locais para o 

estado, em conseqüência da criação de uma região 

metropolitana, não é compatível com a ordem constitucional 

vigente. Como bem lembra Alaôr Caffé Alves: 

"A autonomia dos municípios 
metropolitanos, ao ser modificada quanto ao 
conteúdo ou matérias sobre as quais é exercida, 
não corresponde à idéia de que antes existia uma 
autonomia ampla e que, depois, com a criação da 
região metropolitana, da aglomeração urbana ou da 
microrregião, viesse a ser restringida, 
diminuindo-lhe o campo de atuação. Não é o que 
juridicamente ocorre, visto que se os municípios 
metropolitanos deixam de ter plena e exclusiva 
atuação sobre determinadas matérias, porque estas 
passam, pela exigência e natureza das coisas, a 
ser tratadas a nível regional, ganham, contudo, 
nova responsabilidade de caráter regional, pois 
terão que participar e decidir, em conjunto com 
outros entes político-administrativos, sobre a 
mesma matéria, agora em nível regional."2 

Cito também a apropriada afirmação de Hely Lopes 

Meirelles: 

"O essencial é que a lei complementar 
estadual contenha normas flexíveis para a 
implantação da Região Metropolitana, sem, 
obstaculizar a atuação estadual e municipal; 
ofereça a possibilidade de escolha, pelo Estado, 
do tipo de Região Metropolitana a ser instituída; 

2 Ibidem, p. 72. 
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torne obrigatória a participação do Estado e dos 
Municípios interessados na direção e nos recursos 
financeiros da Região Metropolitana ; conceitue 
corretamente as obras e serviços de caráter 
metropolitano, para que não se aniquile a 
autonomia dos Municípios pela absorção de 
atividades de seu interesse local; e, finalmente, 
se atribuam à Região Metropolitana poderes 
administrativos e recursos financeiros aptos a 
permitir o planejamento e a execução das obras e 
serviços de sua competência sem os entraves da 
burocracia estatal."3 

Assim, a criação de uma região metropolitana não 

pode, em hipótese alguma, significar o amesquinhamento da 

autonomia política dos municípios dela integrantes, 

materializado no controle e na gestão solitária pelo estado 

das funções públicas de interesse comum. Vale dizer, a 

titularidade do exercício das funções públicas de interesse 

comum passa para a nova entidade público-territorial-

administrativa, de caráter intergovernamental, que nasce em 

conseqüência da criação da região metropolitana. Em 

contrapartida, o exercício das funções normativas, diretivas 

e administrativas do novo ente deve ser compartilhado com 

paridade entre o estado e os municípios envolvidos. 

É justamente por essa ótica que passo a examinar 

se a LC 87/1997 do estado do Rio de Janeiro é compatível com 

a Constituição federal, tentando, pois, verificar se ela 

preserva o que me parece ser condição indispensável de 

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 83. 
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constitucionalidade: o respeito à divisão de responsabilidade 

entre municípios e estado. Examino individualmente os 

dispositivos impugnados que remanescem à perda de objeto da 

ação e padecem de algum vício. 

ART. 5°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 87/1997. 

O art 5o da LC 87/1997 dispõe sobre as atribuições 

do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, cuja composição é tratada no art. 4o. 

O parágrafo único do art. 5o, ao estabelecer que o 

estado poderá conceder ou permitir serviços para fins de 

unificação e execução dos serviços comuns, promove uma 

verdadeira transferência de competências ao estado sem 

conferir responsabilidade alguma aos municípios. Pelo que se 

extrai do texto, o Conselho Deliberativo não terá o menor 

poder de decisão sobre a concessão ou permissão dos serviços 

de interesse comum. 

Poder-se-ia argumentar que a atividade de 

exploração direta ou indireta dos serviços de interesse comum 

somente pode ser exercida por um único ente - município ou 

estado. Contudo, a questão aqui apresentada é diversa. Os 

municípios devem possuir algum poder de decisão, seja 

diretamente, seja pelo Conselho Deliberativo da região 
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metropolitana, de cuja composição participam representantes 

seus. Não é o estado o titular das competências referentes 

aos interesses locais, nem a criação de região metropolitana 

pode significar acréscimo de competências, a princípio 

atribuídas aos municípios. O estabelecimento de um Conselho 

Deliberativo indica que estados e municípios, em conjunto, 

devem dispor sobre a exploração dos serviços públicos. 

Considero, portanto, inconstitucional esse 

dispositivo, pois ele alija completamente o município do 

processo decisório relativo à concessão e permissão de 

serviços de interesse comum dos entes integrantes da região 

metropolitana, reservando o poder de outorga exclusivamente 

ao estado. 

ART. 6o, I, II, IV E V, DA LC 87/1997. 

O art. 6o cuida das atribuições do estado na 

região metropolitana. 

O respectivo inciso I determina que o estado 

realize o planejamento integrado da região metropolitana e 

estabeleça normas para cumprimento e controle desse 

planejamento. A redação do dispositivo faz essa atribuição 

prescindir de qualquer autorização ou fixação de diretrizes 

por parte do Conselho Deliberativo, e isso promove o 
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esvaziamento de funções deste, violando, por consequência, a 

autonomia municipal. 

O inciso II atribui ao estado o papel de unificar, 

sempre que possível, a execução dos serviços comuns, na forma 

do parágrafo único do art. 5o. Pelos mesmos motivos expostos 

na análise do art. 5o, parágrafo único, esse dispositivo 

merece ser considerado inconstitucional, pois parte do 

pressuposto de que é o estado o titular dos serviços comuns 

da região metropolitana. 

Já o inciso IV é inconstitucional por delegar ao 

estado a elaboração, por meio da Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro, de 

normas gerais sobre execução, cumprimento e controle dos 

serviços comuns de interesse metropolitano. Aqui também se 

opera, por meio da legislação criadora da região 

metropolitana, transferência de competências municipais para 

o estado. E o que é mais grave: aqui, a competência para o 

estabelecimento de normas gerais de execução dos serviços 

comuns é transferida não ao estado, mas a uma agência 

reguladora integrante da estrutura administrativa estadual, 

dotada de relativa autonomia em relação à própria unidade 

estatal federativa. 

Por seu turno, do inciso V, depreende-se que ao 

estado é outorgada a atribuição que deveria caber ao Conselho 
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Deliberativo. Quando o dispositivo prescreve que caberá ao 

estado exercer as funções relativas à elaboração e supervisão 

da execução dos planos, programas e projetos relacionados às 

funções públicas e serviços de interesse comum, retira 

atribuições que deveriam ser concedidas ao Conselho 

Deliberativo. A referência, no dispositivo, ao Plano Diretor 

Metropolitano é, no mínimo, ambígua. Com efeito, é este o 

teor do dispositivo: 

"V - exercer as funções relativas à 
elaboração e supervisão da execução dos planos, 
programas e projetos relacionados às funções 
públicas e serviços de interesse comum, 
consubstanciado no Plano Diretor Metropolitano." 

Não é identificável, com a devida certeza, o 

referente do verbo no particípio consubstanciado. Numa das 

interpretações possíveis do dispositivo, o termo se refere a 

interesse comum. No entanto, ainda que seja ele assim 

entendido, isso não retira a usurpação de atribuições feita 

pelo estado em desfavor do Conselho Deliberativo, porque a 

este apenas caberá identificar o significado de interesse 

comum, enquanto a realização dos serviços para a preservação 

do interesse comum será conduzida por aquele. 

ART. 7o DA LC 87/1997. 
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O art. 7o cuida de estabelecer competência 

(atribuição) direta ao estado para organizar e prestar, 

diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, alguns 

dos serviços públicos dispostos no art. 3o da lei, bem como 

para fixar tarifas para os serviços. 

São os seguintes os serviços públicos referidos no 

art. 7°, por remissão ao art. 3o: saneamento básico - aí 

incluído o abastecimento e a produção de água -; transporte 

coletivo rodoviário, aquaviário, ferroviário e metroviário; 

distribuição de gás canalizado; aproveitamento, proteção e 

utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

inclusive o transporte aquaviário, e controle da poluição e 

preservação ambiental. 

Ora, pelos fundamentos já explicitados, tal 

incremento de atribuições para o estado, que atinge o cerne 

da autonomia municipal, sem outorga de nenhuma 

responsabilidade ao Conselho Deliberativo no tocante à 

organização e prestação dos serviços e à concessão e 

permissão de serviços públicos, fere frontalmente a autonomia 

municipal. 

Há, ainda, inconstitucionalidade mais flagrante no 

art. 7o. O dispositivo estabelece que competirá ao estado a 

organização e prestação, diretamente ou sob regime de 

concessão e permissão, de alguns dos serviços de interesse 
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metropolitano, inclusive na hipótese de municípios não 

pertencentes à região metropolitana, mas cuja prestação de 

serviços seja realizada por meio de sistemas integrados. Ora, 

tal situação deixa evidente que a competência legiferante do 

estado para a instituição de regiões metropolitanas foi 

extrapolada, porquanto atingiu a autonomia de municípios que 

nem mesmo fazem parte de regiões metropolitanas previamente 

delimitadas. 

Quanto aos demais dispositivos da LC 87/1997, na 

linha do que havia afirmado o ministro Mauricio Corrêa, 

considero-os constitucionais, por não suprimirem a autonomia 

municipal em face do estado na composição da região 

metropolitana. 

LEI 2.869/1997, ARTS. 11 A 21. 

As considerações relativas à impossibilidade de o 

estado, sem interferência do Conselho Deliberativo da região 

metropolitana, prestar serviços públicos de interesses comuns 

servem para invalidar, por vício de inconstitucionalidade, os 

arts. 11 a 21 da Lei 2.869/1997, que dispõem sobre tipo 

específico de concessão: a do serviço de saneamento básico. 
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Pelo que se pode perceber, a referida lei surgiu 

dois dias depois da LC 87/1997. Enquanto esta data de 16 de 

dezembro de 1997, aquela é de 18 de dezembro do mesmo ano. 

Isso leva a crer que ambos os diplomas legislativos fazem 

parte de um mesmo complexo normativo que pretendia dar novo 

regramento a serviços públicos a serem executados na região 

metropolitana do Rio de Janeiro e na microrregião de Lagos. 

Enquanto, em vários dispositivos da LC 87/1997, 

são transferidas competências pertencentes, em princípio, aos 

municípios - sendo mínima a presença do Conselho 

Deliberativo -, a Lei 2.869/1997 parte da premissa de que 

tais atribuições são do estado e edita normas relativas, por 

exemplo, ao serviço de saneamento básico, à tarifa, ao seu 

reajuste e revisão. Ora, isso somente poderia ter sido 

legitimamente feito se não houvesse quebra no sistema de 

competências preconizado pela Constituição - segundo o qual, 

o estabelecimento de uma região metropolitana não significa 

pura e simples transferência de competências para o estado. 

Em decorrência disso, portanto, os arts. 11 a 21 

da Lei 2.869/1997 devem ser considerados inconstitucionais, 

por arrastamento. 

Embora pleiteado na inicial, deixo de declarar a 

inconstitucionalidade dos arts. 8o a 10 da mesma lei, por 
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dois motivos. Primeiro, porque, ao disciplinar a questão do 

reajuste das tarifas, os dispositivos o fazem de forma a 

abranger também outros serviços - isto é, dispõem sobre a 

disciplina tarifária dos serviços de transportes rodoviário e 

metroviário da região metropolitana do Rio de Janeiro, objeto 

do Título anterior da Lei 2.869. A incidência dos arts. 8o a 

10 na questão do saneamento básico justifica-se pelo fato de 

que os arts. 16 e 17 da mesma lei a eles fazem remissão. 

Assim, entendo bastar a supressão, por 

inconstitucionalidade, dos dispositivos que estabelecem a 

remissão (arts. 16 e 17), para que os arts. 8° a 10 se tornem 

inoperantes em relação aos serviços de saneamento básico. 

De todo o exposto, Senhor Presidente, julgo 

prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade 

no que se refere ao Decreto 24.631/1998 e aos seguintes 

dispositivos da LC 87/1997: art. 1o, caput e § 1o e § 2o; 

art. 2°; art. 4°, caput e incisos I a VII, e art. 11, caput e 

incisos I a VI. 

No mérito julgo parcialmente procedente o pedido, 

para declarar a inconstitucionalidade do art. 5°, parágrafo 

único; do art. 6°, I, II, IV e V, e do art. 7° da LC 87/1997, 

além dos arts. 11 a 21 da Lei 2.869/1997. 

É como voto. 

869/1997 
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08/03/2006 TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO 

V O T O 

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE): 

1. RELATÓRIO. 

1.1. O Caso. 

O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - questiona a 

constitucionalidade de artigos da L. Estadual 2.869/97 (¹). 

Os dispositivos da LC. 87/97: 

(a) cria a REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO e a 
MICRORREGIÃO DOS LAGOS; 

(b) caracteriza e arrola os serviços considerados de 
interesse metropolitano e comum; 

(c) atribui ao ESTADO a função executiva e 
administrativa da região metropolitana; 

(d) cria o CONSELHO DELIBERATIVO da REGIÃO 
METROPOLITANA e da Microrregião; 

(e) fixa as atribuições do CONSELHO DELIBERATIVO da 
região metropolitana; e 

1 L. 2.869/97 - Arts. 1°; 2°, parte final; 3o, e seus incisos; 4°; 5o; 6o; 7o; 8o; 
9o; 10 e 11 da LC Estadual 87/97 e os arts. 8o; 9o; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20 e 21. 
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(f) estabelece a competência do ESTADO em matéria da 

REGIÃO METROPOLITANA. 

Os dispositivos da L. 2.869/97 basicamente regulamentam os 

dispositivos da LC 87/97 e tratam de politica tarifária e dos serviços 

públicos de SANEAMENTO BÁSICO no ESTADO. 

0 PDT sustenta que os dispositivos atacados afrontam: 

(a) o princípio democrático e do equilibrio federativo 
(art. 1º, 23, I, e 60, § 4º, I ) ; 

(b) a autonomia municipal (art. 18 e 29); 

(c) o princípio da não intervenção dos ESTADOS nos 
MUNICÍPIOS (art. 35); 

(d) as competências municipais (art. 30, inciso I, V e 
VIII, e artigo 182 e § 1º); e 

(e) a competência comum da União, do ESTADO e do 
MUNICÍPIO (arts. 23, VI, e 225). 

Diz a INICIAL: 

... as ... Leis . . . absurdamente transferem ao ESTADO, 
senão todos, praticamente todos os serviços da competência 
MUNICIPAL assegurados pela ordem constitucional vigente. . . . 
conferem ao ESTADO, . . . , o poder de transferir aos MUNICÍPIOS, 
mediante convênio, concessão ou permissão os serviços que 
originariamente já são de competência dos próprios MUNICÍPIOS ; 
estabelecendo-se, portanto, uma verdadeira subversão da ordem 
constitucional, para impor aos MUNICÍPIOS, detentores 
originários de tais serviços, a condição de meros conveniados, 
concessionários ou permissionários (§ 1º do artigo 1º da Lei 
Complementar nº 87/97). Aliás, assim o fez, efetivamente, ao 
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impor a condição de concessionários os MUNICÍPIOS integrantes da 
Microrregião dos Lagos, com relação aos serviços exclusivamente 
municipais (§ 2° do artigo 7o da Lei Complementar n° 87/97). 

" (INICIAL - pág. 31) 

Cita-se produção doutrinária brasileira para alegar que os 

serviços de SANEAMENTO BÁSICO são de titularidade dos MUNICÍPIOS. 

Esse fato, segundo a INICIAL, foi destacado após a CF de 

1988 que, além de elevar o MUNICÍPIO à condição de verdadeiro ente 

participante da federação, dispôs expressamente de sua competência na 

prestação de "serviços públicos de interesse local". 

Sustenta que esse sempre foi o regime de prestação do 

serviço: 

Note-se, . . ., que, com o advento da Lei Complementar 
n° 14/73, a competência sobre os serviços de abastecimento e 
distribuição de água e esgotamento sanitário permaneceram, como 
não poderia deixar de ser, sob a titularidade municipal, tanto 
que no próprio Estado Rio de Janeiro ditos serviços eram 
prestados pela CEDAE, por concessão outorgada pelos respectivos 
MUNICÍPIOS. 

Exatamente nesta moldura, empresas controladas pelo 
ESTADO foram contratadas, mediante concessão, pelos MUNICÍPIOS, 
durante a década de 70, para a prestação dos serviços, com 
relação aos quais não pode o ESTADO pretender se eternizar. 
Findo o prazo daquelas concessões outorgadas pelos MUNICÍPIOS ao 
ESTADO, todos os bens, instalações e serviços retornam aos 
MUNICÍPIOS, para que estes os explorem direta ou indiretamente, 
nos termos da lei. 

" (INICIAL - pág. 50 e 52) 
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O RELATOR, MAURÍCIO CORRÊA, determinou a tramitação pelo 

art. 12 da L. 9.868/99. 

1.2. Parecer da PGR. 

A PGR sustentou perda parcial de objeto e, ainda, sugeriu a 

improcedência da ação. 

Leio: 

... opina o Ministério Público Federal pela 
prejudicialidade da presente ação direta quanto aos arts. 1o e 
2°, 4o e 11°, todos da Lei Complementar nº 87/97, face a nova 
redação dada, respectivamente, pela Lei Complementar n° 97, de 
2001 e Lei Complementar n° 89, de 1998; pela prejudicialidade da 
Adin n° 1.906/RJ em relação ao Decreto nº 24.631, de 3 de 
setembro de 1998, face a publicação do Decreto n° 24.804, de 12 
de novembro de 1998, que disciplina o mesmo direito; e pela 
improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade 
em relação aos demais dispositivos impugnados. 

" (fls. 17 do PARECER) 

Argumenta que o regime das REGIÕES METROPOLITANAS previsto 

na CF exige tratamento diferenciado, de caráter administrativo 

intergovernamental, o que não viola o princípio da autonomia dos 

MUNICÍPIOS ou usurpa sua competência constitucional. 

1.3. Voto do Relator. 

0 MAURÍCIO CORRÊA acolheu o parecer da PGR no que se refere 

à parte prejudicada da ADI em virtude da revogação dos dispositivos 

legais atacados. 
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Também no mérito, o MAURICIO entendeu que não havia afronta 

ao principio democratico ou ao equilibrio federativo. 

Sustentou que a criação de REGIÃO METROPOLITANA não 

significaria a restrição de uma autonomia originaria, mas sim a 

existência de uma autonomia condicionada em face de interesses que 

transbordam das fronteiras de cada MUNICÍPIO. 

Leio: 

15. Sem dúvida, a instituição desse mecanismo torna 
relativa a autonomia municipal nas matérias que a lei 
complementar julgou por bem transpor para o ESTADO, porem a 
participação dos MUNICÍPIOS na solução dessas questões não e 
apenas desejável, segundo o espirito democratico que deve 
nortear tal atuação, mas essencial, em face da q u a l i f i c a ç ã o do 
proprio sentido vernacular do verbo integrar utilizado pela 
Constituição, do qual desponta cristalino que as decisões de 
interesses dessas areas deverão ser compartilhadas entre os 
MUNICIPIOS que as compõem e o ESTADO. No dizer de José Afonso da 
Silva, a titularidade dos serviços comuns não pode ser imputada 
a nenhuma das entidades em si, mas ao ESTADO e aos MUNICIPIOS 
envolvidos. 

17. Não é razoavel pretender-se que, instituídos esses 
organismos, os MUNICIPIOS que os compõem continuem a exercer 
isoladamente as competências que lhes foram cometidas em 
principio, uma vez que nessas circunstâncias estabelece-se uma 
comunhão superior de interesses, daí porque a autonomia a eles 
reservada sofre naturais limitações oriundas do próprio destino 
dos conglomerados e de que façam parte. 

" (VOTO - pág. 20 e 21) 
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Em relação ao problema da definição do que seja "INTERESSE 

COMUM", MAURÍCIO esclarece que: 

26. A maior parte dessas atribuições, que obviamente 
estão a cargo da Administração Pública, em regra são inerentes a 
interesse local, de forma que se incluem na competência 
originária do MUNICÍPIO. No entanto, circunstâncias 
territoriais, típicas de MUNICÍPIOS limítrofes, transmudam sua 
natureza, evidenciando-se a prevalência regional, em que o 
interesse comum de uma coletividade ou mais torna-se presente. 
Tais circunstâncias patenteiam-se quando os MUNICÍPIOS - e não é 
raro isso ocorrer - se estendem ao longo de todo o seu 
território, unindo-se à área urbana dos MUNICÍPIOS vizinho . .. 

27. Nessas situações, o interesse público muitas vezes 
prepondera, exigindo uma atuação conjunta, organizada, dirigida 
e planejada por terceira entidade, no caso o ESTADO, ao qual 
estão vinculados os MUNICÍPIOS. 

" (VOTO - pág. 26) 

Em suma, MAURÍCIO conclui que: 

(a) A Constituição permitiu aos ESTADOS, por meio de 
lei complementar estadual (art. 25, § 3 o, da CF), a fixação de 
agrupamentos de MUNICÍPIOS de modo a possibilitar soluções mais 
eficazes em torno de problemas e interesses comuns; 

(b) a instituição de REGIÕES METROPOLITANAS torna 
relativa a autonomia municipal em matérias em relação as quais a 
Constituição determinou que as soluções fossem alcançadas em 
conjunto e de forma integrada pelos MUNICÍPIOS aproximados por 
interesses comuns; 

(c) as REGIÕES METROPOLITANAS significam "uma comunhão 
superior de interesses" (item 17) ou uma "instância híbrida" 
(item 20) que impossibilita que os MUNICÍPIOS exerçam 
isoladamente suas competências ; 
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(d) as REGIÕES METROPOLITANAS apenas teriam 
competência para atuar nos casos de interesses de MUNICÍPIOS que 
sejam dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados, o 
que impossibilitaria, pela própria natureza, a atuação 
unilateral de um MUNICÍPIO; 

(e) as REGIÕES METROPOLITANAS atuam por meio de um 
CONSELHO DELIBERATIVO com ampla participação dos MUNICÍPIOS que 
fixa suas diretrizes básicas. 

2. VOTO. 

2.1. ANÁLISE DA QUESTÃO. 

Analiso a questão. 

A LCE 87/97 cria a REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO E 

A MICRORREGIÃO DOS LAGOS. 

0 art. 3º define o que seria INTERESSE METROPOLITANO seguido 

de elenco não exaustivo de situações. 

0 novo art. 4º - acompanhando a redação original 

estabelece que o ESTADO exercerá função administrativo-executiva da 

REGIÃO METROPOLITANA e da MICRORREGIÃO, assistido por um CONSELHO 

DELIBERATIVO cujos membros serão submetidos à Assembléia Legislativa. 

Os incisos do art. 6º fixam a competência do ESTADO, que 

envolverá: 

(1) realização do planejamento integrado da REGIÃO 
METROPOLITANA; 

61



ADI 1.842 / RJ 

(2) unificação da execução dos SERVIÇOS COMUNS DE 
INTERESSE METROPOLITANO; 

(3) coordenação da execução dos programas e projetos 
de interesse metropolitano; 

(4) o estabelecimento de normas gerais sobre a 
execução dos serviços comuns de interesse metropolitano por meio 
de Agência Reguladora; 

(5) elaboração e supervisão de execução desses planos. 

O art. 7o dispõe que ao ESTADO compete organizar e prestar, 

diretamente ou por meio de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse metropolitano. 

Já o § 1o do art. 7o atribui ao ESTADO a possibilidade de 

transferir parcialmente, mediante convênio, aos MUNICÍPIOS da REGIÃO 

METROPOLITANA, os serviços de sua responsabilidade. 

Está claro que parcela da competência executiva e 

legislativa do MUNICÍPIO - inclusive aquela referente ao SANEAMENTO 

BÁSICO MUNICIPAL - foi transferida ao ESTADO sob a justificativa de 

envolverem interesses comuns ou metropolitanos. 

O cerne da questão, portanto, é: 

O ESTADO pode se atribuir parte da competência 
executiva e legislativa dos MUNICÍPIOS com base no art. 25, § 3 o 

da CF? 

Para responder essa pergunta, necessária se faz o deslinde 

de outra dúvida: 
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¿ O que é e em que consiste uma REGIÃO METROPOLITANA? 

¿ Qual é sua função e seu papel no sistema 
constitucional brasileiro? 

2.2. PANORAMA HISTÓRICO. 

Faço uma análise histórica. 

(1) PRIMEIRAS DÉCADAS. 

0 fenômeno das REGIÕES METROPOLITANAS está associado ao 

movimento de urbanização e industrialização de cidades limítrofes que 

guardem certo eixo econômico e social comuns. 

A concentração e o crescimento dos centros urbanos geraram a 

necessidade da criação de um novo tipo de organização administrativa. 

Uma organização que pudesse dar tratamento adequado e 

integrado a problemas comuns de vários MUNICÍPIOS próximos por 

interesses convergentes. 

O movimento é típico da Europa, especialmente após a década 

de 50, como maneira de disciplinar a explosão e o desenvolvimento dos 

centros interurbanos que mantenham entre si um traço econômico e 

social comum. 

EROS GRAU sustenta: 
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[as REGIÕES METROPOLITANAS] Podem ser conceituadas, em 
sentido amplo, como o conjunto territorial intensamente 
urbanizado, com marcante densidade demográfica, que constituiu 
um pólo de atividade econômica, apresentando uma estrutura 
própria definida por funções privadas e fluxos peculiares, 
formando, em razão disso, uma mesma comunidade sócio-econômica 
em que as necessidades específicas somente podem ser, de modo 
satisfatório, atendidas através de funções governamentais 
coordenadas e planejadamente exercitadas. 

" (2) 

No Brasil, já a CONSTITUIÇÃO DE 1891 permitia a propositura 

de acordos e convenções intermunicipais de forma a viabilizar o 

relacionamento entre MUNICÍPIOS com base no texto genérico dos arts. 

48, n° 16(³) e 65, § 1°(4). 

O art. 68 da mesma Constituição assegurava ao MUNICÍPIO a 

autonomia no que tange aos seus "PECULIARES INTERESSES"(5) . 

2 GRAU, Eros Roberto. Direito urbano - regiões metropolitanas, solo criado, 
zoneamento e controle ambiental, projeto de lei de desenvolvimento urbano. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, pág. 10; 

3 Constituição de 1891: 
Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

16°) entabular negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e 
tratados, sempre ad referendum do Congresso, e aprovar os que os ESTADOS, celebrarem 
na conformidade do art. 65, submetendo-os, quando cumprir, à autoridade do 
Congresso. 

4 Constituição de 1891: 
Art 65 - É facultado aos ESTADOS: 
1o) celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter politico (art. 48, n°. 
16); 

5 Constituição de 1891: 
...Art 68 - Os ESTADOS organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos 
MUNICÍPIOS em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. 
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Nos trabalhos que antecederam a promulgação da CONSTITUIÇÃO 

DE 1934, a COMISSÃO ITAMARATY, criada pelo D. 21.402, de 14.05.1932, 

fez incluir em seu anteprojeto o art. 84, § 2º, que previa a 

possibilidade de criação de "REGIÃO COM AUTONOMIA". 

O texto final da Constituição de 1934 não trazia dispositivo 

assemelhado, mas assegurava a autonomia das funções legislativas e 

administrativas dos MUNICÍPIOS (arts. 13, I, II e III(6)). 

Os agrupamentos municipais, entretanto, começaram a ganhar 

força na transição para a ERA VARGAS, quando houve a intensificação do 

movimento de êxodo agrário para os centros urbanos (7) . 

O centro politico e econômico que se localizava no campo 

passa a estar nas cidades principalmente em virtude do processo 

acelerado de industrialização e urbanização. 

Acompanhando esse movimento de crescimento dos MUNICÍPIOS e 

aparecimento de interesses comuns de cidades vizinhas, a CONSTITUIÇÃO 

DE 1937 inaugura, legislativamente, o AGRUPAMENTO MUNICIPAL. 

6 Constituição de 1934: 
Art 13 - Os MUNICÍPIOS serão organizados de forma que lhes fique assegurada a 

autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse; e especialmente: 
I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo 

aquele ser eleito por esta; 
II - a decretação dos seus impostos e taxas, a arrecadação e aplicação das suas 

rendas; 
III - A organização dos serviços de sua competência. 

7 É de se destacar que no inicio dos anos 40 a população urbana brasileira não 
alcançava 20 milhões de pessoas. Esse número duplicou no final dos anos 60 e chegou 
a quase 110 milhões de pessoas já no ano 2000; 
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Reconhece-o, expressamente, como organização administrativa 

autônoma, inclusive, detendo personalidade jurídica, mesmo que 

limitada (art. 29(8) ) . 

ARAÚJO CASTRO já destacava a separação entre a COMPETÊNCIA 

ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS e a COMPETÊNCIA PROCEDIMENTAL DOS 

ESTADOS ao comentar o dispositivo constitucional : 

Os MUNICÍPIOS da mesma região podem agrupar-se para a 
instalação, exploração e administração de serviços públicos 
comuns. 0 agrupamento, assim constituído, será dotado de 
personalidade jurídica, limitada a seus fins. Caberá aos 
ESTADOS regular as condições em que tais agrupamentos 
poderão constituir-se, bem como a forma de sua administração 
(artigos 26 a 29) . 

" ( 9 ) 

Trata-se do embrião das atuais REGIÕES METROPOLITANAS. 

O intenso processo de urbanização e centralização consolidou 

o tema da organização municipal como um dos assuntos nucleares do 

federalismo brasileiro. 

8 Constituição de 1937: 
Art 29 - Os MUNICÍPIOS da mesma região podem agrupar-se para a instalação, 

exploração e administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim 
constituido, será dotado de personalidade jurídica limitada a seus fins. 

9 CASTRO, Araújo. A constituição de 1937. Brasília: Senado Federal, 2003. Coleção 
História Constitucional Brasileira, pág. 110; 
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A CONSTITUIÇÃO DE 1946 se limitou a prever a possibilidade 

dos ESTADOS criarem órgãos de assistência técnica aos MUNICÍPIOS, 

muito embora não tenham mantido o "agrupamento municipal" (art. 2410) . 

(2) CONSTITUIÇÃO DE 1967 E LC 14/73. 

O reconhecimento definitivo dessas regiões somente veio 

expressamente previsto em norma constitucional com o art. 157, § 10 (11) 

da Constituição de 1967 (art. 164 da Emenda de 1969). 

Dizia-se, então, que a UNIÃO poderia criar, por lei 

complementar, "REGIÕES METROPOLITANAS" para a realização de serviços 

comuns. 

A par disso, o art. 16, § 4o expressamente previa a 

possibilidade de celebração de convênios entre MUNICÍPIOS para a 

exploração de serviços públicos de interesse comum (12) . 

10 Constituição de 1946: 
Art 24 - É permitida ao ESTADO a criação de órgão de assistência técnica aos 

MUNICÍPIOS. 

11 Constituição de 1967: 
Art 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos 

seguintes princípios: 

§ 10 - A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões 
metropolitanas, constituídas por MUNICÍPIOS que, independentemente de sua vinculação 
administrativa, integrem a mesma comunidade sócio-econômica, visando à realização de 
serviços de interesse comum. 

12 Constituição de 1967. 
Art. 16 

§ 4° - Os MUNICÍPIOS poderão celebrar convênios para a realização de obras ou 
exploração de serviços públicos de interesse comum, cuja execução ficará dependendo 
de aprovação das respectivas Câmaras Municipais. 
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Várias críticas são tecidas à solução da década de 70. 

Tais críticas vão da quebra da autonomia dos MUNICÍPIOS e da 

Federação Brasileira até a desconsideração das realidades fáticas de 

cada uma dessas regiões, o que forçou a aproximação de cidades sem 

qualquer vínculo administrativo ou político. 

Assim EROS GRAU resumia as críticas à lei: 

Acatada a conclusão de que a competência relativa à 
execução dos serviços comuns de interesse metropolitano seja 
efetivamente estadual - o que será contestado mais adiante -
ainda assim sujeitam-se as soluções de lei complementar a 
reparos críticos que as alcançam em sete pontos fundamentais, a 
seguir elencados: 

(a) a atribuição de encargos aos ESTADOS, 
desacompanhada, porém, de outorga de recursos; 

(b) a uniformidade de tratamento conferido a 
distintas regiões e situações; 

(c) a indistinção entre etapas e parcelas dos 
serviços de interesse comum; 

(d) a inconstitucionalidade do art. 6o, quanto à 
aplicação de recursos estaduais ; 

II - coordenar a execução de programas e projetos de interesse da REGIÃO 
METROPOLITANA, objetivando-lhes, sempre que possível, a unificação quanto aos 
serviços comuns; 

Parágrafo único - A unificação da execução dos serviços comuns efetuar-se-á 
quer pela concessão do serviço a entidade estadual, que pela constituição de 
empresa de âmbito metropolitano, quer mediante outros processos que, através de 
convênio, venham a ser estabelecidos. 
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(e) a impraticabilidade da aplicação do 
mecanismo de preferências do art. 6°; 

(f) a contradição entre os arts. 5° e 6o, quanto 
à definição do planejamento integrado como serviço de 
interesse comum; 

(g) a não-indicação de uma estrutura definida 
para as entidades metropolitanas. 

" (15) 

Alem disso, a formula de então não resolvia problema 

capital. 

Não se s a b i a de quem era a competência e x e c u t o r i a ou 

a d m i n i s t r a t i v a da unidade r e g i o n a l , ou s e j a , quem s e r i a o t i t u l a r da 

competência de p r e s t a r os s e r v i ç o s de n a t u r e z a comum. 

Diante da confusão t r a z i d a pe l a l e g i s l a ç ã o e p e l o t o t a l 

descaso com a nova o r g a n i z a ç ã o i n t e r m u n i c i p a l por p a r t e da UNIÃO, na 

p r á t i c a , os ESTADOS acabaram e s t r u t u r a n d o o funcionamento das REGIÕES 

METROPOLITANAS, mu i t a s vezes obtendo a concessão m u n i c i p a l do s e r v i ç o 

de maneira i n f o r m a l . 

E dessa epoca a c r i a ç ã o de empresas e a u t a r q u i a s e s t a d u a i s 

tambem para c o n f e r i r a p l i c a ç ã o e execução aos s e r v i ç o s das REGIÕES 

METROPOLITANAS e, p r i n c i p a l m e n t e , pa ra s u p e r a r o i n s u f i c i e n t e e 

15 GRAU, Eros Roberto Direito urbano - regiões metropolitanas, solo criado, 
zoneamento e controle ambiental, projeto de lei de desenvolvimento urbano São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, pág. 13/14, Nas c r i t i c a s acompanharam Eros Grau, 
Tulio Chaves Novaes. As REGIÕES METROPOLITANAS no B r a s i l . In L & C - Revista de 
d i r e i t o e administração publica, ano IV, nº 34, a b r i l de 2001, pag. 16; Jose Nilo de 
Castro Direito Municipal positivo Belo Horizonte. Del Rey, pag. 276. A favor da 
i n i c i a t i va de 1973 es ta Jose Afonso da Silva Curso de Direito Constitucional 
positivo São Paulo Malheiros, pag 567; 
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ineficaz modelo da prestação do serviço de SANEAMENTO BÁSICO de 

maneira isolada, por cada um dos MUNICÍPIOS. 

As EMPRESAS ESTADUAIS ou COMPANHIAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO 

BÁSICO (CESBS) foram criadas com recursos do SISTEMA FINANCEIRO DE 

SANEAMENTO (SFS), instituído pelo PIANASA (PLANO NACIONAL DE 

SANEAMENTO) e gerido pelo BNH(16). 

(3) CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

A situação se consolidou, mesmo que de forma equivocada. 

Somente houve novidade com a CF/1988. 

Em termos de federalismo brasileiro, a CF/1988 implementou 

importantes mudanças, inclusive elevando a estatura do MUNICÍPIO a 

verdadeira entidade formadora do regime federativo. 

Além disso, confirmou, em maior dimensão, sua autonomia 

administrativa, organizativa, legislativa, financeira e tributária 

(art. 30, especialmente inciso V17) . 

16 Em realidade, a criação das CESBS pelo SISTEMA NACIONAL DE SANEAMENTO visava 
ampliar o atendimento dos serviços de saneamento básico e torná-los mais eficientes 
especialmente diante dos números referentes à explosão demográfica nos centros 
urbanos. Nos anos 60 e 70 o Brasil passou a ter 56% - 93 milhões - de sua população 
nos centros urbanos. A urbanização crescia à taxa de 5,2% ao ano. Apenas 11,8 
milhões de pessoas - 12,8% da população - contavam com abastecimento de água e 
apenas 6 milhões com sistema de esgoto sanitário. 

Após a instituição do PLANASA a cobertura urbana de água passou de 60,5% nos 
anos 70 para 92% da população em 2003. Já a cobertura na rede de esgotamento 
sanitário pulou de 47,5% da população urbana para 77,4% em 2003. 

17 Constituição de 1988: 
Art. 30. Compete aos MUNICÍPIOS: 
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No que toca às REGIÕES METROPOLITANAS, a CF/1988 trouxe a 

possibilidade de ESTADOS instituírem, por meio de lei complementar 

estadual, REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES 

como forma de integrar : 

"a organização, o planejamento e a execução das 
funções públicas de interesse comum" (art. 25, § 3°(18)). 

Em termos históricos, a confusão da legislação brasileira em 

matéria de REGIÃO METROPOLITANA, especialmente, quanto ao problema do 

poder executivo e administrativo dessas regiões e a titularidade da 

prestação de serviços de natureza comum, acabou por gerar um quadro 

altamente complexo e diversificado em relação, principalmente, ao 

problema do SANEAMENTO BÁSICO. 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual ; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do ESTADO, 
programas de educação pre-escolar e de ensino fundamental; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do ESTADO, 
serviços de atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histónco-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

19 Constituição de 1988: 
Art. 25. Os ESTADOS organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 3o - Os ESTADOS poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e MICRORREGIÕES, constituidas por agrupamentos 
de MUNICÍPIOS limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum. 
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Esse quadro complexo foi agravado com a explosão do processo 

de metropolização das cidades que elevou desordenadamente a densidade 

demográfica dessas regiões e diminuiu sensivelmente a disponibilidade 

de água. 

Falamos de uma população que pulou, entre 1970 e 2000, de 24 

milhões para 55 milhões. 

Isso gerou resultado preocupante. 

Pelos dados da AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, as regiões 

brasileiras com menor disponibilidade de água são o SERTÃO e LITORAL 

DO NORDESTE (de SALVADOR a FORTALEZA), litorais de SÃO PAULO, RIO DE 

JANEIRO E ESPÍRITO SANTO e a BACIA DO RIO TIETÊ. 

Essas regiões têm oferta de água na faixa de 500 a 2.000 

m3/habitante/ano, muito abaixo da média brasileira de 30.000 

m3/habitante/ano. 

2.3. REGIÕES METROPOLITANAS, MICRORREGIÕES e AGLOMERADOS 

URBANOS. 

Após essa digressão histórica, discorro sobre essas novas 

formas de organização administrativa do ESTADO BRASILEIRO. 

O art. 25, § 3º, da CF nos fala de três figuras a serem 

instituidas por lei complementar estadual: 
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REGIÕES METROPOLITANAS, 

AGLOMERAÇÕES URBANAS e 

MICRORREGIÇÕES. 

Essas três figuras representam, em rigor, formas paralelas 

de AGLUTINAÇÕES MUNICIPAIS. 

Elas dependem do nível de entrelaçamento administrativo das 

cidades envolvidas e da proximidade geográfica dos MUNICÍPIOS. 

(1) REGIÕES METROPOLITANAS. 

Tratar de REGIÕES METROPOLITANAS é abordar um dos mais 

complicados e intrincados temas da administração pública brasileira. 

As REGIÕES METROPOLITANAS foram criadas como forma de 

viabilizar, de maneira racional e econômica, a prestação de serviços 

de natureza comum, ou seja, cuja execução ou o interesse envolvia mais 

de um MUNICÍPIO. 

Ao contrário do que já se defendeu, a REGIÃO METROPOLITANA 

não se constitui em quarto nível da federação brasileira e nem detêm 

autonomia que possa ser exercitada independentemente dos interesses 

dos MUNICÍPIOS envolvidos. 

Vejamos MACHADO HORTA ao se referir à CF de 1967: 
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A REGIÃO METROPOLITANA não é ente de governo. Não é 
pessoa jurídica de direito público interno nem dispõe da 
competência e da organização que a Constituição reservou aos 
entes públicos dessa natureza. O constituinte de 1967 não 
introduziu a REGIÃO METROPOLITANA no Título dedicado à 
Organização Nacional e nos Capítulos consagrados aos ESTADOS, 
aos MUNICÍPIOS, ao Distrito Federal e aos Territórios. 

A REGIÃO METROPOLITANA, tal qual se encontra no 
figurino constitucional de 1967, não conduz ao Governo 
Metropolitano. Não há autonomia metropolitana dotada de quadro 
de competência constitucional. 

A REGIÃO METROPOLITANA encontra na pluralidade de 
MUNICÍPIOS a sua base constitutiva e nos serviços comuns a esses 
MUNICÍPIOS a finalidade constitucional de sua criação. 

"(19) 
Na verdade, digo eu, as REGIÕES METROPOLITANAS são 

organismos administrativos de viabilidade de funções públicas de 

interesse comum que seria naturalmente de competência dos MUNICÍPIOS. 

Não tem natureza política. 

Não são dotadas de personalidade jurídica de direito interno 

e, por isso, não é organização institucional intermediária entre o 

ESTADO e o MUNICÍPIO. 

Leio MICHEL TEMER: 

De logo se afirme que a região não é dotada de 
personalidade. Com este dizer, fica afastada a idéia de governo 

19 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 
1995, pág. 654; 
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próprio ou mesmo de administração própria. Não é pessoa polÍtica 
nem administrativa. Não é centro personalizado. Não é organismo. 
É órgão. 

Para encontrar a natureza desse órgão é preciso 
verificar qual a sua fonte criadora. É a lei complementar 
estadual, di-lo o art. 25, § 3o, da CF/88. 

É preciso, ainda, examinar sua composição: é composta 
por MUNICÍPIOS. 

Embora composta por MUNICÍPIOS, as suas decisões não 
obrigam àqueles, tendo em vista a autonomia municipal. 

A agregação municipal é feita pela lei complementar. 

A boa exegese do texto constitucional leva à convicção 
de que a REGIÃO METROPOLITANA nada mais é do que o órgão de 
planejamento, dele derivada a execução de funções públicas de 
interesse comum. 

"(20) 

A REGIÃO METROPOLITANA é simplesmente um agrupamento 

relevante de MUNICÍPIOS com o fim de executar funções publicas que, 

pela natureza dessas funções, exigem a cooperação entre esses 

MUNICÍPIOS. 

Esse agrupamento, por imposição constitucional, somente pode 

ser criado por lei complementar estadual. 

Isso, entretanto, não significa que caiba ao ESTADO as 

funções executivas de concretização dos chamados INTERESSES 

METROPOLITANOS. 

20 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1989. 
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O MUNICÍPIO continua a ser o titular das funções executadas 

pela região, muito embora seja, por imposição de lei estadual, uma 

titularidade que somente pode ser exercida em acordo ou em consenso 

com os demais MUNICÍPIOS. 

Por isso, é de se reconhecer um vínculo, não de 

subordinação, mas de cooperação no processo decisório interno a formar 

um ente do "Federalismo de cooperação" (21) . 

Na mesma linha da cooperatividade, as funções exercidas 

pelas REGIÕES METROPOLITANAS têm natureza de interesse comum ou 

regional e somente podem ser exercidos mediante o somatório das 

competências dos MUNICÍPIOS envolvidos. 

E importante destacar esse ponto: 

- o INTERESSE REGIONAL não faz parte do âmbito de 
competência dos ESTADOS, não se trata de atribuição estadual 
centrada em uma região específica. 

São, ao contrário, os INTERESSES MUNICIPAIS que podem se 

transformar em unidade decisória ou administrativa mediante a 

associação consensual dessas cidades. 

Tudo isso por meio de um mecanismo organizacional que impeça 

que um MUNICÍPIO tenha soberania de decisão e que, ao mesmo tempo, 

evite que qualquer decisão seja tomada sem a sua concordância. 

2. BARACHO, Jose Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro. 
Forense, 1986; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Introdução ao direito ecologico e 
ao direito urbanístico. Rio de Janeiro. Forense, 1978., HORTA, Raul Machado. Estudo 
de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, pág. 655; 
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Portanto, a REGIÃO METROPOLITANA é algo mais que o 

MUNICÍPIO, não em termos políticos, mas em termos decisórios e 

administrativos. 

Tanto é assim que o CF/1988, muito embora determine que a 

criação da região dependerá de lei complementar estadual, não atribuiu 

aos ESTADOS competência administrativa ou legislativa qualquer. 

Muito pelo contrário. 

0 art. 25, § 3°, claramente prevê um tipo de reserva legal 

qualificada, ou seja, o ESTADO deverá legislar, mas dentro dos limites 

impostos pela própria Constituição. 

Em outras palavras, a criação da REGIÃO METROPOLITANA, das 

AGLOMERAÇÕES URBANAS ou das MICRORREGIÕES somente ocorrerá para 

"integrar" a organização, o planejamento e a execução de funções de 

interesse comum. 

Fora desse limite, a legislação estadual seria 

inconstitucional. 

(2) AGLOMERADOS URBANOS E MICRORREGIÕES. 

Falo, agora, sobre AGLOMERADOS URBANOS E MICRORREGIÕES. 

Trata-se de outros dois tipos de agrupamento municipal. 
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O Texto Constitucional não parece tentar construir um regime 

jurídico específico para cada tipo de agrupamento de MUNICÍPIOS. 

Apenas inclui todos os tipos de agrupamento no regime 

estabelecido, qual seja, a integração para a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Em outras palavras, existe um regime jurídico de integração 

aplicável aos AGRUPAMENTOS DE MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, inserindo-se 

nesse conceito as REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e 

MICRORREGIÕES. 

Paralelamente aos elementos dinâmicos e complexos de ordem 

cultural, social, urbanística e econômica que caracteriza a REGIÃO 

METROPOLITANA, os AGLOMERADOS URBANOS são formas específicas de 

conurbação (22) . 

Eles extravasam os limites dos MUNICÍPIOS envolvidos sem, 

entretanto, apresentar a importância, o impacto e as complexidades da 

REGIÃO METROPOLITANA. 

Em outras palavras, o AGLOMERADO URBANO representa a 

aglutinação de MUNICÍPIOS em conurbação, mas que se agrupam em função 

de alguma característica regional, industrial ou econômica. 

Ao contrário, a REGIÃO METROPOLITANA é também conurbação de 

cidades, mas que se aproximam claramente em função da importância e 

22 Conurbação é a fusão espontânea de duas ou mais cidades próximas por meio da 
expansão de seus sítios urbanos. 
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envergadura econômica de uma das cidades que, por isso, passa a ser o 

"centro nervoso" desse agrupamento. 

Na REGIÃO METROPOLITANA há uma relação de desigualdade entre 

os MUNICÍPIOS tendo em vista a ligação entre "centro" e "periferia", 

entre "capital" e "cidades adjacentes". 

Nos AGLOMERADOS URBANOS, a regra é a igualdade econômica e 

de importância sócio-política entre os MUNICÍPIOS próximos. 

Já as MICRORREGIÕES sugerem o agrupamento de MUNICÍPIOS sem 

o fenômeno da conurbação. 

Apresentam características e realidades comuns a ponto de 

tornar mais racionais e viáveis soluções integradas em matéria de 

funções públicas. 

São agrupamentos de MUNICÍPIOS por proximidade geográfica e 

principalmente por interesses econômico-sociais semelhantes, o que 

justificaria soluções integradas em termos de interesses comuns (por 

exemplo, grupo de cidades próximas que têm suas economias atadas ao 

turismo). 

AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES são, portanto, outras 

duas espécies do fenômeno do agrupamento municipal e que, por isso, 

nos termos do art. 25, § 3o, da CF, devem ter regime de funcionamento 

idêntico ao das REGIÕES METROPOLITANAS. 
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2.4. INTEGRAÇÃO. A AUTONOMIA MUNICIPAL E O INTERESSE 

METROPOLITANO. 

(1) O INTERESSE REGIONAL. 

Assentada essas premissas, cabe investigar o sentido da 

expressão "INTEGRAR" constante do art. 25, § 3o, da CF. 

A questão encobre o problema nuclear da titularidade da 

competência legislativa e administrativa em matéria de REGIÃO 

METROPOLITANA, AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES. 

De um lado temos a competência do ESTADO de, por meio de lei 

complementar, instituir esses agrupamentos municipais. 

De outro lado temos a autonomia municipal, princípio 

estrutural do pacto federativo e que encontra previsão e explicitação 

no art. 30 da CF. 

Nos assuntos de imbricação com a competência estadual, a 

Constituição fornece uma idéia que serve de critério para a avaliação 

da competência municipal: 

- o INTERESSE LOCAL (art. 30, incisos I e V, da CF). 

O INTERESSE LOCAL é aquele que se relaciona, primaria e 

diretamente, as necessidades da população local na dimensão do serviço 

público ou na dimensão da organização politica do MUNICÍPIO. 

81



Em matéria de AGRUPAMENTO MUNICIPAL, o INTERESSE LOCAL cede 

espaço para o INTERESSE REGIONAL ou INTERESSE METROPOLITANO. 

Sabe-se que as REGIÕES METROPOLITANAS não resumem qualquer 

identidade político-institucional propria, mas apenas a configuração 

de uma realidade administrativa. 

Por isso, o INTERESSE REGIONAL não é, em termos políticos, 

um interesse autônomo, localizado entre o INTERESSE ESTADUAL e o 

INTERESSE MUNICIPAL. 

É importante notar, ainda, que se o INTERESSE REGIONAL fosse 

algo "ontologicamente" diferente do INTERESSE MUNICIPAL - perquirição 

muito ao gosto dos essencialistas -, estaríamos diante de uma 

organização administrativa que substituiria, por completo, a autonomia 

municipal. 

Tal solução e inconcebível sob o ponto de vista da federação 

desenhada pela CF/1988. 

O INTERESSE REGIONAL, que caracteriza a formação da REGIÃO 

METROPOLITANA é, na verdade, a soma integrada de interesses dos 

MUNICÍPIOS envolvidos. 

Em outras palavras, o INTERESSE REGIONAL é o conjunto 

articulado e consensual dos interesses municipais em jogo. 
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São as interações e confluências dos interesses dos 

MUNICÍPIOS agrupados que determina o formato e o conteúdo do INTERESSE 

REGIONAL ou METROPOLITANO. 

Assim, somente por meio do acordo e da negociação entre os 

MUNICÍPIOS é que é possível a implementação de políticas 

administrativas que concretizem esse INTERESSE REGIONAL. 

Do contrário, estaríamos diante de uma interpretação 

esdrúxula que reduziria a zero a autonomia municipal e ampliaria, 

despropositadamente, a competência administrativa e legislativa dos 

ESTADOS. 

Essa é a única interpretação que consegue aproximar a 

autonomia municipal da competência estadual para a instituição de 

agrupamentos municipais. 

(2) A COMPETÊNCIA "PROCEDIMENTAL" DOS ESTADOS. 

Em realidade, os ESTADOS detêm uma competência que poderia 

ser chamada de "procedimental" e não uma competência material. 

Cabe ao ESTADO instituir - criar - as REGIÕES 

METROPOLITANAS, AGLOMERAÇÕES URBANAS e MICRORREGIÕES. 

A instituição não é simplesmente uma possibilidade 

legislativa, mas um poder-dever do ESTADO. 
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Isso porque cabe ao ESTADO criar condições para que os 

serviços públicos de interesse comum possam ser prestados para toda a 

população da região. 

Isso somente é possível por meio de um planejamento. 

Tal planejamento deverá viabilizar, economicamente, a 

prestação dos serviços em MUNICÍPIOS deficitários, por meio de 

subsídios cruzados ou políticas de escala a partir dos recursos 

obtidos com os MUNICÍPIOS com viabilidade econômica. 

Em outras palavras, o ESTADO, necessariamente, precisa 

agrupar MUNICÍPIOS de forma a viabilizar a prestação do serviço em 

todos eles. 

Mas não é apenas isso. 

O art. 25, § 3o, da CF não é um "cheque em branco" ao 

legislador estadual. 

A norma constitucional é clara ao estabelecer os princípios 

que nortearão a instituição dos AGRUPAMENTOS MUNICIPAIS. 

Trata-se - para usar uma expressão comum na retórica dos 

direitos fundamentais - de uma espécie de "RESERVA LEGAL QUALIFICADA". 

Reserva essa para distribuição de competência entre os entes 

federados, pela qual a Constituição atribui ao poder legislativo 
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estadual não apenas um "o que fazer", mas principalmente um como 

fazer". 

Não se fixa apenas a determinação de instituição das REGIÕES 

METROPOLITANAS. 

Fixa, ainda, os fins a serem perseguidos e as motivações que 

deverão informar essa criação. 

Não basta criar um AGRUPAMENTO MUNICIPAL. 

É preciso que esse agrupamento exista a partir e em função 

de uma necessidade de 

"integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum." 

Assim, a partir do exame da regra constitucional, chega-se a 

uma série de conclusões : 

(1) somente é possível a criação de AGRUPAMENTO 
MUNICIPAL quando exista a necessidade de "integrar a 
organização, o planejamento e a execução de atividades de 
interesse comum"; 

(2) essa necessidade de integração não pode ser uma 
ficção jurídica, uma necessidade criada pela própria lei 
complementar, mas é preciso que elementos fáticos tornem clara 
essa necessidade e a subsidiem; 

0 importante é que a lei complementar não faça 
nada além de reconhecer, por meio da criação do agrupamento, 
essa necessidade de integração; 
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(3) é imperioso que o ESTADO, ao criar o AGRUPAMENTO 
MUNICIPAL, estabeleça também as regras que serão observadas para 
a tomada de decisões político-administrativas entre os 
MUNICÍPIOS; 

(4) é essencial que, quando da criação do agrupamento, 
a lei complementar estadual, sem se atribuir competência da 
REGIÃO METROPOLITANA, consiga assegurar, procedimentalmente, a 
igualdade relativa das comunidades envolvidas, a evitar que o 
poder político-econômico local de uma cidade específica possa 
descaracterizar o tom de representatividade dos demais 
MUNICÍPIOS; 

(5) é importante, muito embora não essencial, que a 
lei complementar estadual, sem extrapolar ou reduzir o conteúdo 
da Constituição, esclareça quais são as funções públicas de 
interesse comum ou regional. 

Daí porque se dizer que a competência estadual é meramente 

procedimental. 

O ESTADO não decide políticas administrativas regionais. 

O ESTADO não tem o poder de legislar em questão de interesse 

comum dos MUNICÍPIOS. 

0 ESTADO não pode se atribuir competências ou atribuições 

exclusivas da autonomia municipal. 

Cabe a ele somente instituir o AGRUPAMENTO MUNICIPAL e fixar 
i 

a forma e os procedimentos a serem observados para a decisão em 

conjunto dos municípios. 

Tudo dentro de critérios razoáveis, para que a decisão 

dessas políticas administrativas e esse poder de legislar dos 
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MUNICÍPIOS sejam exercidos consensualmente, proporcionalmente e de 

forma a resguardar a representatividade dos municípios envolvidos. 

Aos MUNICÍPIOS caberá a decisão da forma como se organizarão 

para a prestação de serviços públicos de INTERESSE REGIONAL - se por 

meio de consórcio, por exemplo, - e, principalmente, as decisões de 

cunho administrativo e legislativo em matéria de interesse comum do 

AGRUPAMENTO MUNICIPAL. 

Dessa forma conserva-se: 

(1) a dimensão meramente decisória e administrativa 
das REGIÕES METROPOLITANAS; 

(2) a competência dos ESTADOS para instituírem os 
agrupamentos; 

(3) a autonomia municipal; 

(4) a exigência de integração das funções públicas de 
interesse comum; e 

(5) a paridade, igualdade ou proporcionalidade de 
legitimidade e representatividade das comunas no centro 
decisória das REGIÕES METROPOLITANAS. 

(3) A LÓGICA CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DAS REGIÕES 

METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS E MICRORREGIÕES. 

A competência "procedimental" dos ESTADOS envolve dois 

grupos de decisões a serem resolvidos pela lei complementar: 

(1) a conformação geográfica e politica das REGIÕES 
METROPOLITANAS; e 
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(2) a forma interna de funcionamento e deliberação. 

(3.1.) CONFORMAÇÃO GEOGRAFICA E POLÍTICA DAS REGIÕES 

METROPOLITANAS. 

A conformação geográfica e politica envolve a definição de 

quantos e quais MUNICÍPIOS formarão uma determinada REGIÃO 

METROPOLITANA. 

Também aqui o legislador estadual não pode tudo fazer. 

É necessário que siga certos parâmetros que, muito embora 

não estejam expressamente previstos na Constituição, são dela 

perfeitamente extraídos. 

Isso porque somente se pode criar uma REGIÃO METROPOLITANA 

quando os elementos fáticos que subsidiem essa decisão politicas 

estiverem presentes. 

Assim, para a criação de uma REGIÃO METROPOLITANA é preciso 

a verificação de uma conurbação de MUNICÍPIOS que represente um centro 

urbano importante a significar um pólo econômico e a formar uma 

específica comunidade sócio-econômica. 

Além disso, uma REGIÃO METROPOLITANA somente é criada em 

função de um conjunto de atividades categorizadas como de interesse 

comum. 
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Não há como se pensar uma REGIÃO METROPOLITANA na qual a 

prestação do serviço público, especialmente o do SANEAMENTO BÁSICO, 

torne-se inexequível ou financeiramente inviável. 

Em outras palavras, para a instituição de uma REGIÃO 

METROPOLITANA é preciso que haja um aglomerado de MUNICÍPIOS cujas 

populações representam, de forma total, mercado consumidor propício 

para a prestação de serviços como o de SANEAMENTO BÁSICO. 

Não faz sentido, do ponto de vista econômico, criar-se uma 

REGIÃO METROPOLITANA, ou AGLOMERADO ou ainda MICRORREGIÃO a partir do 

somatório de MUNICÍPIOS pobres que não despertem o interesse 

financeiro mínimo de exploração de serviços públicos ou que a cobrança 

de tarifas, pelo nível econômico da população, não consiga fazer 

frente aos custos do sistema. 

O legislador estadual para criar uma REGIÃO, AGLOMERADO ou 

MICRORREGIÇÃO necessita fazer o que se pode chamar de uma MATEMÁTICA 

GEOPOLÍTICA. 

Os MUNICÍPIOS que não tenham condição de arcar isoladamente 

com os custos da implantação e manutenção de um SISTEMA DE SANEAMENTO 

fiquem ao lado de MUNICÍPIOS mais ricos, que tornem essa prestação 

viável do ponto de vista financeiro. 

É o que acontece na maioria das REGIÕES METROPOLITANAS 

BRASILEIRAS como, por exemplo, a REGIÃO DO RIO DE JANEIRO, na qual o 

faturamento da EMPRESA ESTADUAL no município do Rio de Janeiro é 100 
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v e z e s , no mín imo, m a i o r que a a r r e c a d a ç ã o da m a i o r i a d o s m u n i c í p i o s 

( 2 3 ) . 

O u t r o exemplo e s t á na REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA na 

q u a l a c i d a d e de S e r r a p o s s u i o 72° í n d i c e de d e s e n v o l v i m e n t o s o c i a l 

do E s t a d o , mas , mesmo a s s i m , t a l como t o d a a r e g i ã o m e t r o p o l i t a n a , t em 

97% de sua p o p u l a ç ã o a t e n d i d a com a d i s t r i b u i ç ã o de á g u a . 

Se a i n t e n ç ã o da c r i a ç ã o d e s s a s n o v a s f i g u r a s 

a d m i n i s t r a t i v a s é a e x p l o r a ç ã o de s e r v i ç o s , e s s a c r i a ç ã o n ã o p o d e 

i n v i a b i l i z a r e s s a p r e s t a ç ã o . 

F i n a l m e n t e , é p r e c i s o que a l ém da v i a b i l i d a d e f i n a n c e i r a , o 

l e g i s l a d o r e s t a d u a l c o n s i d e r e também a v i a b i l i d a d e t é c n i c a da 

p r e s t a ç ã o de s e r v i ç o de s a n e a m e n t o . 

Nes sa l ó g i c a , não se pode c r i a r uma REGIÃO, AGLOMERADO ou 

MICRORREGIÃO q u e , p o r e x e m p l o , não t e n h a , i s o l a d a m e n t e , f o n t e n a t u r a l 

de água ou l o c a l comum a d e q u a d o p a r a o p r o c e s s a m e n t o e t r a t a m e n t o de 

e s g o t o . 

A n e c e s s i d a d e de s e b u s c a r água a c e n t e n a s de q u i l ô m e t r o s de 

d i s t â n c i a da m e n c i o n a d a REGIÃO, AGLOMERADO ou MICRORREGIÃO i n v i a b i l i z a 

a p r ó p r i a r a z ã o de s e r d e s s a e s t r u t u r a a d m i n i s t r a t i v a . 

23 Segundo dados da CEDAE, a arrecadação em julho de 2005 no município do Rio de 
Janeiro por conta do saneamento básico foi de 97 milhões de r e a i s , muito super ior à 
arrecadação do segundo município da Região Metropolitana, São Gonçalo, que foi de 2 
milhões de r e a i s . O abismo é ainda maior se comparado com municípios como Paracambi 
e Tanguá com arrecadações respect ivas da ordem de 78 mil r e a i s e 6 mil r e a i s . 
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Nesse sentido, torna-se indispensável o conceito de BACIAS 

HIDROGRÁFICAS. 

A delimitação politica das fronteiras de uma REGIÃO, 

AGLOMERADO OU MICRORREGIÃO deverá, necessariamente, respeitar a lógica 

da distribuição das bacias hidrográficas dentro de cada ESTADO sob 

risco de inviabilização na prestação do serviço de abastecimento de 

água. 

Não há dúvida que a prestação de serviço de SANEAMENTO 

BÁSICO, por exemplo, seja prestado por empresa estadual seja pela 

municipalidade, acabou por se organizar de acordo com a distribuição 

de águas no território nacional e com a demanda demográfica de cada 

região. 

Por óbvio, nem sempre existe combinação perfeita entre 

demanda populacional e fontes hídricas, especialmente nas REGIÕES 

METROPOLITANAS. 

Isso faz com que possam existir no Brasil 

(1) agrupamentos de municipios que são abastecidos por 
apenas uma bacia - ou sub-bacia - hidrográfica ; 

(2) outros que são abastecidos por mais de uma bacia; 

(3) outros que não formam demanda suficiente para a 
oferta de água na região; e, 

(4) por fim, conglomerados urbanos conurbados que, 
muito embora sejam abastecidos por bacias hidrográficas, a 
disponibilidade de água é em vazão menor do que a demanda 
populacional. 
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Nesse último caso, é muito comum que se integrem sistemas de 

abastecimento de água ou que adutoras tragam água de outras bacias 

próximas. 

É, mais uma vez, o caso da REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE 

JANEIRO. 

A água vem, basicamente (83%) , do Rio Paraíba do Sul e do 

Rio Piraí. É armazenada em reservatórios localizados nos municípios de 

PIRAÍ e RIO CLARO - municípios que não fazem parte da REGIÃO 

METROPOLITANA na configuração da LC 87/97. É distribuída a partir do 

SISTEMA GUANDU, localizado no Município de NOVA IGUAÇU - município 

formador da região metropolitana. 

O abastecimento de água na região é completado a partir do 

SISTEMA PRODUTOR ACARI (um conjunto de pequenas captadores localizadas 

ao norte da região) e do SISTEMA LARANJAL, localizado em SÃO GONÇALO. 

A REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO é exemplo típico de 

transposição de bacia hidrográfica adjacente para uma região 

geográfica que não oferece oferta de água suficiente. 

Outro exemplo contundente é SÃO PAULO, maior região 

metropolitana do Brasil, com 17,8 milhões de pessoas. 

A demanda por água é muito maior do que suporta sua bacia 

mais próxima (Bacia do Alto Tietê). 
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Tal demanda faz com que metade da água ofertada tenha que 

vir do SISTEMA CANTAREIRA (48,7%), a partir de 6 barragens na BACIA 

dos rios PIRACICABA, CAPIVARI e JUNDIAÍ, localizados no limite com o 

Estado de Minas Gerais. 

Obviamente, estamos diante de hipótese em que o sistema deve 

se manter integrado sob a responsabilidade política e administrativa 

de um único centro de poder: a REGIÃO METROPOLITANA. 

Várias bacias hidrográficas não conseguem atender as 

populações locais ou os aglomerados municipais - fato típico das 

regiões metropolitana e especialmente do semi-árido nordestino. 

A divisão do território estadual em REGIÕES METROPOLITANAS, 

AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES deverá respeitar tais critérios 

como forma de viabilizar a entrega do serviço de água de maneira 

economicamente viável. 

Em tais regiões a matemática geopolítica do legislador 

estadual deverá ser ainda mais estudada por se evitar soluções locais 

que impossibilitem a entrega da água. 

(3.2.) FORMA INTERNA DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 

REGIÃO METROPOLITANA. 
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Ainda dentro da competência procedimental dos ESTADOS, está 

a fixação da forma interna de funcionamento e deliberação das REGIÕES 

METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES. 

Cabe ao ESTADO-MEMBRO, por imposição constitucional, a 

definição das regras que deverão ser observadas no funcionamento 

interno das regiões. 

A fórmula consagrada pela LC 14/73, de certa forma, alcança 

o desiderato de democracia nas deliberações administrativas da região. 

Trata-se da criação de um CONSELHO DELIBERATIVO com a função 

de planejar, coordenar e promover as ações, projetos ou os serviços 

públicos que serão prestados no âmbito da REGIÃO METROPOLITANA e que 

sejam do interesse comum. 

Há ainda um CONSELHO EXECUTIVO que centralizaria as 

atividades administrativas e executórias, além de prestar consultoria 

às deliberações do CONSELHO DELIBERATIVO. 

Na verdade, essa organização não é obrigatória. 

Qualquer outra forma alternativa de deliberação interna 

poderia ser pensada desde que aja um ÓRGÃO DE DECISÃO, com 

representatividade de todos os MUNICÍPIOS, não atrelado a indicações 

ou nomeações do Governador ou Assembléia Estadual, e um ÓRGÃO 

EXECUTÓRIO - que não pode ser o ESTADO ou algum MUNICÍPIO isoladamente 

- que coordenará a realização dos serviços públicos do interesse 

comum. 
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Também o ESTADO deverá prever regras mínimas de 

representação dos MUNICÍPIOS. 

Para alguns casos em que os MUNICÍPIOS envolvidos se 

apresentem em relativa posição econômico-política igualitária a 

representação deverá ser necessariamente paritária. 

É o caso de MICRORREGIÕES e alguns AGLOMERADOS URBANOS. 

Em outros casos, a força econômica e envergadura político-

social de um MUNICÍPIO é claramente superior a outros. 

Geralmente por meio dos serviços prestados no âmbito desse 

MUNICÍPIO é que se financia a prestação do serviço no âmbito de toda a 

REGIÃO METROPOLITANA ou AGLOMERADO URBANO. 

Nessas hipóteses, por óbvio, a representatividade interna 

deverá ser proporcional a esse critério sem que, com isso, nenhuma 

regra de igualdade seja quebrada. 

É o caso evidente das REGIÕES METROPOLITANAS como RIO DE 

JANEIRO, SÃO PAULO e RECIFE. 

Nestas, a importância das capitais é claramente maior do que 

dos MUNICÍPIOS conurbados ao redor e, com evidência, as tarifas 

cobradas dos moradores dessa cidade poderão arcar com o custo do 

serviço em toda a região. 

95



ADI 1. 842 / RJ 

Note-se que a divisão proporcional do poder decisório no 

âmbito da REGIÃO METROPOLITANA não é solução que vá trazer descompasso 

na prestação do serviço de SANEAMENTO BÁSICO. 

Não resta dúvida de que, na prestação regionalizada, a 

tarifa cobrada do município mais poderoso economicamente subsidia a 

prestação do mesmo serviço nos municípios mais pobres. 

Uma vez criada a REGIÃO METROPOLITANA, AGLOMERADO URBANO ou 

MICRORREGIÃO pelo Estado, passam a estar definidas as relações de 

dependência decisória e coordenação entre municípios. 

Em outras palavras, não é possível a criação, por ofensa 

constitucional, de REGIÃO METROPOLITANA que englobe apenas o município 

do RIO DE JANEIRO e SÃO GONÇALO, por exemplo, por serem os dois 

municípios mais ricos da região, deixando de lado as demais 

municipalidades mais pobres. 

(3.3) CONCLUSÃO PARCIAL. 

Por isso tudo, a competência dita procedimental do ESTADO 

envolve os seguintes elementos: 

(1) a conformação geográfica e política das REGIÕES 
METROPOLITANAS a partir dos critérios de: 

(1.1) interesses comuns dos MUNICÍPIOS; 

(1.2) proximidade geográfica; 

(1.3) eixo econômico-social-político comum; 
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(1.4) viabilidade financeira do serviço em toda a 
região; 

(1.5) viabilidade técnica do serviço a significar 
criação de regiões ou aglomerados por bacia 
hidrográfica. 

(2) a forma de funcionamento e deliberação da região 
devendo observar : 

(2.1) a criação de órgão de deliberação com 
representação ampla dos MUNICÍPIOS e atuação 
democrática independendo de indicação do 
Governador; 

(2.2) criação de órgão próprio e técnico de 
execução de projetos independente da atuação do 
ESTADO e dos MUNICÍPIOS isoladamente; 

(2.3) regras de representatividade paritária nos 
casos de equivalência sócio-econômica dos 
MUNICÍPIOS; e 

( 4 ) regras de representatividade proporcional nos 
casos de desníveis sócio-econômicos dos 
MUNICÍPIOS. 

2.5. REGIÕES METROPOLITANAS E O PROBLEMA DO SANEAMENTO 

BÁSICO. 

(1) SANEAMENTO BÁSICO. 

Examino a questão das REGIÕES METROPOLITANAS e o SANEAMENTO 

BÁSICO. 

Este também é um dos tópicos mais espinhosos do direito 

constitucional e administrativo brasileiro. 
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O tema oferece duas dificuldades fundamentais: 

(1) em que constitui as atividades relacionadas ao 
SANEAMENTO BÁSICO; e 

(2) a forma diversificada com que o problema vem sendo 
enfrentado no Brasil. 

(1) O QUE ENVOLVE O SANEAMENTO BÁSICO? 

De forma genérica e retórica, muito ao gosto dos nossos 

acadêmicos, o SANEAMENTO BÁSICO envolve um conjunto de práticas e 

políticas que visam o bem estar da população a partir de ações 

públicas de manutenção da saúde e de conservação do meio ambiente. 

(Observo que tal definição, a rigor, não diz nada.) 

Vamos às explicitações. 

Tais práticas envolveriam, por exemplo: 

- políticas de eliminação da possibilidade de 
contaminação de pessoas; 

- tratamento de lixo e esgoto; 

- acesso da população à água potável; 

- inviabilização do desenvolvimento de fontes 
potenciais de contágio de doenças e 

- conservação, limpeza e tratamento do meio ambiente 
de forma a evitar o desenvolvimento de vetores de doenças como 
insetos e roedores. 
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No B r a s i l , h i s t o r i c a m e n t e , o p r o b l e m a d o SANEAMENTO BASICO 

e s t e v e , p e l o s e u c u s t o e p e l a e x i g ê n c i a d e u n i v e r s a l i d a d e da p o p u l a ç ã o 

b e n e f i c i a d a , r e l a c i o n a d o a o ABASTECIMENTO DE AGUA e a COLETA E 

TRATAMENTO DE ESGOTO. 

A l o g i c a , p o r t a n t o , e o "ciclo da água". 

Ou s e j a , a e n t r e g a d e a g u a l i m p a e s a u d á v e l p o r m e i o d e 

r e d e s d e d i s t r i b u i ç ã o , r e s e r v a t ó r i o s , a d u t o r a s e e s t a ç õ e s d e 

t r a t a m e n t o d e a g u a (ETAs) e a r e t i r a d a d a a g u a s u g a e p o l u í d a p o r m e i o 

da r e d e c o l e t a d o r a d e e s g o t o , e m i s s á r i o s e e s t a ç õ e s d e t r a t a m e n t o d e 

e s g o t o ( E T E s ) . 

E x c l u í m o s , d e p r o n t o , a LIMPEZA URBANA e a DRENAGEM DE AGUAS 

PLUVIAIS como e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s d o SANEAMENTO BASICO. 

E q u e , a l e m d e s ó f a z e r e m p a r t e d o c o n c e i t o m a i o r d e 

SANEAMENTO AMBIENTAL (24) , o t e m a d a LIMPEZA URBANA (2 5) e d a DRENAGEM 

PLUVIAL(2 6) s e i n s e r e m , com m u i t o m a i s p e r t i n ê n c i a , na n o ç ã o d e 

24 O saneamento ambien ta l também e tema i m p o r t a n t e a merecer r egu lamentação por meio 
de l e g i s l a ç ã o p r o p r i a Nesse s e n t i d o , d e s t a c o os t r a b a l h o s da Comissão de Saneamento 
i n s t i t u í d a na Câmara dos Deputados p a r a a n a l i s a r o P r o j e t o de Lei 1.144, de 2003 que 
" i n s t i t u i a p o l i t i c a n a c i o n a l de saneamento a m b i e n t a l " O p r e s e n t e c a s o , e n t r e t a n t o , 
apenas t r a t a do "ciclo da agua", o que estamos chamando de SANEAMENTO BASICO de 
forma a e x c l u i r do deba t e a l impeza urbana e a drenagem p l u v i a l que apenas poder iam 
confundir na d e c i s ã o a c e r c a da t i t u l a r i d a d e dos s e r v i ç o s de saneamento . 

25 Pode envo lve r a v a r r i ç ã o e lavagem de v i a s p u b l i c a s , a c o l e t a de l i x o e o 
t r a t amen to e d i s p o s i ç ã o f i n a l do l i x o ; 

26 Pode envo lver a conservação e l impeza das s a r g e t a s , b o c a s - d e - l o b o e b u e i r o s , a 
i n s t a l a ç ã o , conse rvação e l impeza das g a l e r i a s , a c o n s t r u ç ã o e l impeza de e m i s s á r i o s 
e a cons t rução de e s t r u t u r a s de lançamento . 
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INTERESSE PECULIAR ou MUNICIPAL - e não INTERESSE COMUM ou 

METROPOLITANO. 

Além disso, historicamente, o problema da TITULARIDADE e da 

COMPETÊNCIA EXECUTIVA diz respeito diretamente ao ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA e à COLETA DE ESGOTO e não à limpeza urbana e drenagem de águas 

que são, sem maiores dúvidas, competência municipal. 

O ABASTECIMENTO DE ÁGUA e a COLETA COM TRATAMENTO DE ESGOTO 

são garantidos a partir de uma série de ações e prestação de serviço 

público que podem ser resumidos em alguns principais: 

(1) o ABASTECIMENTO DE ÁGUA - que pode envolver 

- localização do manancial; 

- captação de água; 

construção de estação elevatória de água 
bruta; 

- instalação de adutora de água bruta; 

- construção de estações de tratamento de água; 

- construção de reservatórios de distribuição; 

instalação e conservação de rede de 
distribuição e 

- instalação e conservação de rede de ligações 
prediais ou domiciliares. 

(2) A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - que 
pode envolver 
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- instalação e conservação de ligações prediais 
ou domiciliares; 

- instalação e conservação de rede coletora; 

- construção de interceptores; 

- construção de estações elevatórias de esgotos; 

- construção de estações de tratamento de 
esgotos; 

- construção de emissários e 

identificação e adaptação dos corpos 
receptores. 

Vê-se, assim, a complexidade de atividades que são 

englobadas pelo SANEAMENTO BÁSICO. 

A questão intrincada é se dar resposta ao tema da 

competência e da responsabilidade administrativa na perspectiva da 

plena e adequada prestação dos serviços públicos que são envolvidos 

pelo SANEAMENTO BÁSICO. 

(2) O PROBLEMA DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL. 

Por que o tema do SANEAMENTO BÁSICO no Brasil é tão 

complexo? 

Até a década de 70, a prestação do serviço de saneamento 

era, em sua maioria, municipal. 
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O serviço era prestado por meio de uma diversidade de 

empresas municipais, com organizações administrativas e financeiras 

distintas entre si. 

Poucas eram as empresas estaduais que prestavam o serviço de 

saneamento básico antes da década de 70. 

No RIO GRANDE DO SUL, por exemplo, a CORSAN (COMPANHIA 

RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO), muito embora fundada em 1965, herdou a 

prestação estadual de saneamento da antiga DIRETORIA DE SANEAMENTO E 

URBANISMO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, prestadora do serviço desde 

1936. 

Da mesma forma, em SÃO PAULO, a SABESP foi criada em 1973 a 

partir da fusão da COMASP (COMPANHIA METROPOLITANA DE ÁGUA DE SÃO 

PAULO) e da SANESP (CIA. METROPOLITANA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO) 

que, por sua vez, herdaram a prestação metropolitana do serviço dos 

antigos DAE (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO) e ERA (REPARTIÇÃO DE ÁGUA 

E ESGOTO). 

De qualquer forma, a realidade denuncia a prestação 

municipal especialmente fora dos grandes centros. 

Com esse enfoque muito localizado, o serviço de saneamento 

era ineficaz e insuficiente, uma vez que não se tinha planejamento ou 

estudos que examinavam o processo de urbanização e crescimento 

populacional. 
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Além do que se t r a t a v a de s e r v i ç o p ú b l i c o c a r o que s o m e n t e 

p o d e r i a s e r p r e s t a d o de m a n e i r a min imamen te s a t i s f a t ó r i a com 

p o u q u í s s i m o s MUNICÍPIOS com economia r a z o á v e l . 

D i a n t e d e s s e q u a d r o , o GOVERNO FEDERAL c r i o u , em . . . , o 

SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO e o PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO 

(PLANASA). 

Com r e c u r s o s do FGTS, p a s s a r a m a s e r c r i a d a s COMPANHIAS 

ESTADUAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (CESBS27) . 

A t é sua e x t i n ç ã o em 1986 , o BNH, g e s t o r d o s r e c u r s o s , f o i o 

ó r g ã o r e s p o n s á v e l p e l o p l a n e j a m e n t o dos p r o j e t o s de s a n e a m e n t o e p e l a 

p o l í t i c a nacional de d e s e n v o l v i m e n t o u r b a n o . 

Apenas e s s a s e m p r e s a s p ú b l i c a s t e r i a m c o n d i ç õ e s f i n a n c e i r a s 

de a r c a r com os i m e n s o s c u s t o s de i n s t a l a ç ã o d o s s i s t e m a s de á g u a e 

e s g o t o e p e l a o p e r a ç ã o e m a n u t e n ç ã o do s i s t e m a . 

As COMPANHIAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO BÁSICO ope ram em 

s i s t e m a de c a i x a ú n i c o . 

27 hoje cada ESTADO tem sua própria COMPANHIA ESTADUAL de Saneamento Basico: Copasa 
(Minas Gerais) , Embasa (Bahia); Corsan (Rio Grande do Su l ) ; Sanesul (Mato Grosso do 
Sul); Casan (Santa Catar ina) ; Cedae (Rio de J ane i ro ) ; Sanacre (Acre); Sanepar 
(Parana), Agespisa (Piauí ) ; Caesb (Dis t r i to Federa l ) ; Cagepa (Paraíba); Caesa 
(Amapá); Sabesp (São Paulo); Cagece (Ceará); Sanemat (Mato Grosso); Deso (Sergipe); 
Compesa (Pernambuco); Saneago (Goiás); Cesan (Espir i to Santo); Cosama (Amazonas); 
Cosanpa (Pará), Caema (Maranhão); Casal (Alagoas); Caem (Rio Grande do Norte) ; 
Caerd (Rondônia) e Caer (Roraima). 
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I s s o s i g n i f i c a d i z e r que, em r e g r a , a t a r i f a cobrada p e l o s 

seus s e r v i ç o s é a mesma em todos os MUNICÍPIOS c o b e r t o s por sua 

a tuação (28) . 

R e a l i z a - s e uma s i s t e m á t i c a de SUBSÍDIOS CRUZADOS. 

Por meio do p reço p ú b l i c o os s e r v i ç o s de l o c a l i d a d e s 

l u c r a t i v a s subs id iam a p r e s t a ç ã o do s e r v i ç o nas l o c a l i d a d e s menos 

l u c r a t i v a s . 

A implan tação das CESBS não f o i acompanhada de uma d e f i n i ç ã o 

exa ta de r e g r a s em r e l a ç ã o à t i t u l a r i d a d e dos s e r v i ç o s . 

A confusão aumentava na medida em que os r e c u r s o s d e s s a s 

i n s t a l a ç õ e s advinham do governo f e d e r a l . 

Na p r á t i c a , as CESBS pres tavam o s e r v i ç o em regime de 

monopólio a p a r t i r da n e c e s s á r i a concessão mun ic ipa l que se r e a l i z a v a 

por meio de c o n t r a t o s de longa duração (em média, 30 a n o s ) . 

Essa concessão , e n t r e t a n t o , por t o d a s as dúv idas que 

rodeavam o procedimento , e ra dada, mui tas v e z e s , de maneira i n f o r m a l , 

sem c o n t r a t o fo rma l i zado . 

28 Tem se tornado cada vez mais comum a utilização de tar i fas progressivas ou as 
chamadas tarifas sociais de maneira a propiciar proporcionalidade entre a tar i fa e a 
faixa econômica da população atendida. Nesses casos, não há dúvida que também as 
tarifas maiores aplicáveis às populações mais ricas acaba por subsidiar e viabi l izar 
a cobrança de tar ifas menores para as populações mais carentes. 
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O sistema, na medida em que retirava autonomia municipal, se 

universalizava. 

Por outro lado, o comportamento favorável da economia, os 

investimentos realizados e a prática dos subsídios cruzados fizeram 

com que o SANEAMENTO BÁSICO no Brasil se expandisse. 

Assim, passa-se de 11,8 milhões de pessoas (12,6% da 

população) em 1970, atendidas pelo abastecimento de água, para 50 

milhões de pessoas (42% da população) em 1980. 

Na coleta e tratamento do esgoto as 6 milhões de pessoas 

beneficiadas se transformam em 17,5 milhões de pessoas. 

Em 1990, já são 83 milhões de pessoas beneficiadas com o 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA e 29 milhões de pessoas beneficiadas com o 

SISTEMA DE ESGOTO. 

Não é difícil perceber que a expansão dos serviços aconteceu 

de forma desigual e a prioridade no encaminhamento dos investimentos 

foi dada às populações das regiões SUL e SUDESTE, regiões mais 

populosas e com poder aquisitivo maior. 

O retorno do investimento, por meio da cobrança de tarifas 

(especialmente no abastecimento de água), acompanhava o custo dos 

serviços. 

O PLANASA, durante todo esse período, também não abrangeu 

toda a população brasileira. 
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Por ser serviço de concessão municipal e pela lucratividade 

da atividade para algumas cidades, alguns MUNICÍPIOS resolveram não 

aderir ao plano nacional, preferindo manter empresas municipais locais 

que se responsabilizariam pelo serviço. 

Outros MUNICÍPIOS se desligaram do PLANO. 

Em outras situações, consórcios de MUNICÍPIOS resolveram 

explorar, por meio de concessão à iniciativa privada, os serviços de 

SANEAMENTO BÁSICO. 

O quadro hoje no Brasil é de verdadeira complexidade e de 

multi-variedade de formas de prestação do serviço. 

Observe-se, no entanto, que a prestação estadual representa 

76% do abastecimento de água nas cidades brasileiras (101 milhões de 

pessoas em 3.886 cidades) e 55% do esgotamento sanitário no Brasil (43 

milhões de pessoas em 864 cidades). 

Isso pode ser facilmente demonstrado com os dados do SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS), banco de dados 

gerenciado pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES (29) . 

(3) O SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL HOJE. 

Para facilitar a exposição, existem 05 formas básicas de 

prestação do serviço de SANEAMENTO BÁSICO no Brasil. 

29 Os dados estão disponíveis no site http://www.snis.gov.br/. 
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(1) a prestação de serviço de saneamento com 
abrangência estadual, por meio das CESES; 

(2) a prestação de serviço de saneamento com 
abrangência regional; 

(3) a prestação de serviço de saneamento diretamente 
pelo MUNICÍPIO e, neste caso: 

- por meio de empresas municipais constituídas 
para esse fim; ou 

por particular por meio de contrato de 
concessão. 

(3.1) A PRESTAÇÃO ESTADUAL POR MEIO DAS CESBS. 

Examino a primeira forma - abrangência estadual. 

As CESBS passaram por reestruturações administrativas e 

operacionais. 

A CEDAE (COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO DE 

JANEIRO) e a CESAN {COMPANHIA ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTO), por 

exemplo, encontram-se em avançado estágio de estudo para sua 

privatização. 

A SANEMAT (COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 

foi extinta em dezembro de 2000 (L. 7.358) e municipalizou seus 

serviços de saneamento, bem como os sistemas de água e esgoto. 

A SANEPAR (COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ) e a SABESP 

(COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO) adotaram uma 
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estratégia de reestruturar suas operações, privatizando algumas de 

suas atividades e abrindo seu capital. 

A CAGECE (COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ) ampliou suas 

operações no interior do CEARÁ e subconcedeu suas atividades a um 

particular no âmbito de Fortaleza. 

Pelas informações do SNIS (Diagnóstico 2003), as CESBS (24 

COMPANHIAS ESTADUAIS e uma autarquia do Acre), em termos de 

abastecimento de água, atendem 69,9% dos MUNICÍPIOS (3.886) e 73,6% da 

população urbana do país. 

Quanto à coleta e tratamento de esgoto, atendem 15,5% dos 

MUNICÍPIOS (864) e 53,8% da população urbana. 

Todas as capitais estaduais, com a exceção de MANAUS, CUIABÁ 

e PORTO ALEGRE, são servidas pela prestação do serviço de SANEAMENTO 

BÁSICO das COMPANHIAS ESTADUAIS. 

Em suas respectivas áreas de atuação, as COMPANHIAS 

ESTADUAIS atendem a 94% da população urbana no ABASTECIMENTO DE ÁGUA e 

a 40,6% da população urbana na coleta e tratamento de esgoto. 

(3.2) A PRESTAÇÃO MICROREGIONAL. 

A prestação microrregional abrange, no levantamento do SNIS, 

poucos MUNICÍPIOS contiguos e são geralmente o resultado de consórcios 

municipais. 
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O número, obviamente, deve aumentar no futuro devido à 

redução de custos na associação entre prefeituras, especialmente a 

partir da Emenda 19, de 04.06.1998, que trouxe o novo artigo 241 da 

Constituição(30) . 

É importante lembrar ainda a recente L. 11.107/2005 que 

dispôs sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos entre 

entes da Federação para a realização de interesses comuns. 

Não há dúvida de que, para interesses regionais, o consórcio 

serviria como importante instrumento jurídico para a viabilização da 

prestação de serviços públicos, como o do saneamento básico, ou a 

concessão do serviço a particular (Arts. 1o e 2 o, § 3 o 3 1). 

Tais associações são formas de prestação do serviço de 

SANEAMENTO BÁSICO em MUNICÍPIOS contíguos que eventualmente tenham 

mananciais e necessidades de tratamento de esgotos comuns. 

30 Constituição de 1988: 
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios disciplinarão 

por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 

31 L. 11.107, de 6 de abril de 2005: 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum e dá outras providências. 

Art. 2º 
§ 3º Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização 

de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio 
público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou 
autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas 
gerais em vigor. 
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São situações geralmente advindas de necessidades muito 

específicas, como no caso de áreas urbanas litorâneas com forte 

atrativo turístico ou com grandes flutuações sazonais de sua 

população. 

Existem sete prestações microrregionais no país: 

(1) na região NORDESTE, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO (SAAE) de São Miguel dos Campos (AL) que abrange São 
Miguel dos Campos, Jequiá da Praia e Roteiro; 

(2) na região SUDESTE, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO (SAAE) de Itapemirim (ES) que abrange Itapemirim e 
Marataízes; e a COMPANHIA DE ÁGUAS DE JUTURNAÍBA (CAJ) que 
abrange Araruama (RJ), Saquerema e Silva Jardim; e o CONSÓRCIO 
PROLAGOS (RJ) que abrange os municípios de Armação de Búzios, 
Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba e São Pedro da Aldeia. 

(3) na região SUL, o SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO (SIMAE) de Capinzal (PR), que abrange também Marechal 
Cândido Rondon e Mercedes; e o SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO (SIMAE) DE JOAÇABA (SC) que abrange também Herval d'Oeste 
e Luzema; e 

(4) na região CENTRO-OESTE, o SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO (SETAE) de Nova Xavantina (MT) que também abrange 
Campinápolis; 

A prestação microrregional atende 22 MUNICÍPIOS e uma 

população urbana de 620.672 pessoas. 

95,9% da população, sob essa prestação, estão atendidas no 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA e somente 7,4% estão atendidas na coleta e 

tratamento do esgoto. 
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(3.3) PRESTAÇÃO LOCAL PELA ATIVIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. 

Pela SNIS, a prestação local abrange os MUNICÍPIOS que se 

responsabilizam diretamente pela prestação do serviço de SANEAMENTO 

BÁSICO e o fazem por meio de sua administração direta (autarquias ou 

secretarias da própria prefeitura). 

São os MUNICÍPIOS que não aderiram ao PLANASA. 

Eles montaram seus sistemas de água e esgoto com o apoio da 

antiga FUNDAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE PÚBLICA - FSESP (hoje 

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - vinculada ao Ministério da 

Saúde). 

Também fazem parte desse grupo os MUNICÍPIOS que 

simplesmente não renovaram os contratos de concessão com as COMPANHIAS 

ESTADUAIS ou os MUNICÍPIOS que estão localizados em ESTADOS que 

extinguiram suas COMPANHIAS ESTADUAIS (como AMAZONAS e MATO GROSSO). 

Quanto ao ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 19,7 milhões de pessoas se 

beneficiavam com essa forma de prestação do serviço (14% da população 

urbana do Brasil). 

No que tange à COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, por volta de 

12,8 milhões de pessoas (9% da população urbana). 

No total, tem-se 2 61 MUNICÍPIOS atendidos, dos quais 85 

estão na REGIÃO SUDESTE e 59 na REGIÃO NORDESTE. 
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Da população urbana abrangida, 95,6% recebem o ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA e 64,8% recebem o tratamento do esgoto. 

(3.4) PRESTAÇÃO LOCAL POR EMPRESAS MUNICIPAIS. 

Há, também, prestação local por empresas municipais. 

Fazem parte desse grupo os MUNICÍPIOS nos quais a prestação 

direta dos serviços de água e esgoto atingia um nivel razoável de 

organização, montagem do sistema e viabilidade econômico-financeira. 

A necessidade de agilidade administrativa e autonomia no 

planejamento e na execução do projeto exigia a criação de um empresa 

fora da estrutura direta da prefeitura. 

O SNIS apresenta 11 empresas municipais de SANEAMENTO 

BÁSICO: 

(1) na REGIÃO NORDESTE - Itabuna (BA) e Sobradinho (BA) ; 

(2) na REGIÃO SUDESTE - Colatina (ES), Resende (RJ), Juiz 
de Fora (MG), Campinas (SP), Diadema (SP) Dracena (SP), Jundiaí 
(SP) e Nova Odessa (SP) ; 

(3) na REGIÃO CENTRO-OESTE - Cuiabá (MT). 

3,1 milhões de pessoas são atendidas sob essa organização. 

O nível de eficiência é bastante alto chegando a 100% de 

atendimento da população urbana sob a área de atuação e 82,1% da 

população sob a área de atuação no caso da coleta e tratamento de 

esgoto. 
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(3.6) PRESTAÇÃO LOCAL POR CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS. 

Por último, a prestação local por concessionárias privadas. 

Uma série de circunstâncias pode explicar o fenômeno das 

concessões à empresas privadas no campo do SANEAMENTO BÁSICO. 

Em primeiro lugar, o desmembramento de EMPRESAS ESTADUAIS de 

saneamento e a separação dos MUNICÍPIOS com a prestação economicamente 

viável (as capitais e grandes cidades). 

Nesses casos, operou-se a venda, por licitação, dos sistemas 

das capitais e a devolução das concessões aos demais MUNICÍPIOS, tal 

como ocorreu em MANAUS e CUIABÁ. 

Além disso, é importante destacar que alguns MUNICÍPIOS 

simplesmente não renovaram suas concessões com as COMPANHIAS ESTADUAIS 

e ofertaram o serviço em certame público e aberto, com a participação 

de empresas particulares. 

NITERÓI, p. ex., acompanhou esse movimento e hoje é a 

concessionária "ÁGUAS DE NITERÓI" que presta o serviço de água e 

esgoto. 

Somente no ESTADO DO RIO DE JANEIRO, também PETRÓPOLIS 

("ÁGUAS DO IMPERADOR") e CAMPOS ("ÁGUAS DO PARNAÍBA") têm 

concessionárias privadas de saneamento básico. 
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Finalmente, estão nesse grupo os MUNICÍPIOS que exploravam 

diretamente o serviço, mas de forma deficiente, deficitária e sem 

capacidade gerencial, técnica e financeira. 

O serviço, portanto, foi transferido para a exploração da 

iniciativa privada (caso das maiorias dos MUNICÍPIOS desse grupo), que 

se ressarce dos custos do sistema por meio da cobrança da tarifa. 

É o que aconteceu em LIMEIRA que, segundo dados da ABCON 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS E ÁGUA E ESGOTO), com os investimentos da iniciativa privada, 

os serviços de abastecimento de água contam com quase 100% de 

aprovação da comunidade e já atinge 85% o esgotamento sanitário. 

O SNIS registra alguns MUNICÍPIOS nessa situação dentre os 

quais : 

(1) REGIÃO NORTE - Manaus (AM) e Parauapebas (PA); 

(2) REGIÃO CENTRO-OESTE - Diamantino (MT), Sorriso 
(MT) e outros 25 municípios do Estado de Mato Grosso (após o 
colapso da estadual SANEMAT) e Campo Grande (MS). 

(3) REGIÃO SUDESTE - Cachoeiro de Itapemirim (ES), 
Campos dos Goytacazes (RJ), Guapimirim (RJ), Niterói (RJ), Nova 
Friburgo (RJ), Petrópolis (RJ), Araçatuba (SP), Jundiaí (SP), 
Itu (SP) , Jaú (SP), Mauá (SP) , Limeira (SP) , Matão (SP) e 
Mairinque (SP), Paraguaçu (MG), Araújos (MG) e Bom Sucesso (MG) 
(Marília, Jaú, Birigui, Cajamar, Ourinhos e São Carlos tem 
concessões parciais do serviço de água ou esgoto no Estado de 
SP); 

(4) REGIÃO SUL - Paranaguá (PR) e Itapema (PR); 
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3,5 milhões de pessoas se beneficiam desse tipo de prestação 

de serviço (2,3% da população brasileira). 

Quanto à eficiência, 93,6% da população urbana sob a área de 

atuação dessas empresas recebe o ABASTECIMENTO DE ÁGUA e 40,7% recebe 

os serviços de esgoto. 

(4) CONCLUSÕES PARCIAIS. 

O quadro acima exposto demonstra toda a complexidade que 

envolve a matéria. 

Ressalto os riscos de uma decisão que ignore o desenho 

fático da questão no Brasil. 

Essa é a razão porque fiz questão descrever, com certo 

detalhamento, a realidade que hoje é encontrada no Brasil: 

(1) diversidades de formas de prestação do serviço; 

(2) sistemas já montados e em pleno funcionamento; e 

(3) sistemas deficitários que não apresentam níveis de 
universalidade aceitáveis. 

Estamos diante de um problema que transborda os limites da 

interpretação literal da Constituição. 

A questão exige do SUPREMO, mais do que tudo, sensibilidade 

política, econômica e social para uma solução que seja 
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constitucionalmente aceitável e que não inviabilize por completo o 

setor e prejudique o cidadão - usuário do serviço. 

Muitas decisões políticas e administrativas estão no aguardo 

do julgamento dessa questão e da fixação da titularidade do serviço. 

Em especial, a votação no Congresso Nacional, por meio da 

Comissão de Saneamento, do aguardado projeto de lei que estabelece o 

marco regulatório do setor. 

Cumpre observar que, salvo nas hipóteses de prestação do 

serviço por meio da COMPANHIA ESTADUAL, nos demais casos existe a 

prestação, o controle e a fiscalização sendo realizados pelos 

MUNICIPIOS, de forma direta, indireta (no caso de concessão a 

particular) ou por meio de associações de MUNICÍPIOS (prestação 

microrregional). 

O maior problema, partindo-se da premissa da titularidade 

municipal ou intermunicipal, e dar solução as relações que se 

estabeleceram, nos últimos anos, entre MUNICÍPIOS e COMPANHIAS 

ESTADUAIS. 

Isso porque, muitas vezes, somente por meio de uma prestação 

em escala (subsídios cruzados) e de forma universal é possível que o 

SANEAMENTO BÁSICO esteja presente em todos os MUNICÍPIOS, ricos e 

pobres. 
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Finalmente, é de se esclarecer ainda que alguns municípios, 

especialmente os deficitários ou que congregam comunidades carentes, 

têm interesse de conservar a prestação do serviço sob a 

responsabilidade das Companhias Estaduais (32) . 

De qualquer forma, diante do quadro exposto, é possível 

identificar algumas possibilidades de prestação do serviço de 

SANEAMENTO BÁSICO. 

Tomando-se por base a concessão, formal ou informalmente, 

feito pelo MUNICÍPIO, existiriam duas hipóteses básicas: 

(1) no caso de um MUNICÍPIO, o serviço poderia ser 
prestado: 

- por concessão à COMPANHIA ESTADUAL; 

por prestação direta, por meio de alguma 
autarquia, departamento ou secretaria; 

- por meio da criação de empresa municipal; 

- por meio da concessão a empresa da iniciativa 
privada. 

(2) no caso de dois ou mais MUNICÍPIOS, o serviço 
poderia ser prestado: 

- p o r c o n c e s s ã o à COMPANHIA ESTADUAL; 

- por meio da c r i a ç ã o de empresa i n t e r m u n i c i p a l ; 

- por meio de c o n s ó r c i o dos MUNICÍPIOS p a r a a 
concessão do s e r v i ç o a empresa da i n i c i a t i v a p r i v a d a . 

32 Vale destacar que recebi , na coleta de dados e informações para subs id ia r esse 
voto, um pequeno dossiê com a ass ina tura de vár ios p r e f e i t o s de municípios c a r i oca s , 
atestando o in te resse nos serviços prestados pela CEDAE. 
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Obviamente, a escolha ou o juízo político não fica 

totalmente a cargo do MUNICÍPIO. 

Isso porque cabe ao ESTADO, por meio de sua legislação 

complementar, estabelecer a reunião de MUNICÍPIOS para fins de atuação 

comum. 

Ao ESTADO cabe a instituição de REGIÕES METROPOLITANAS, 

AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES. 

Cabe, ainda, garantir, por meio dessa aproximação de 

MUNICÍPIOS, que todos eles possam prestar, adequada e eficaz, o 

serviço de SANEAMENTO BÁSICO. 

Uma vez reunidos em aglutinações municipais, cada um desses 

grupos, por meio de seus órgãos internos de deliberação, decidirão a 

forma de prestação de serviço e para quem darão a concessão do 

serviço. 

Nesses casos, a EMPRESA INTERMUNICIPAL, a EMPRESA PRIVADA 

CONCESSIONÁRIA ou a COMPANHIA ESTADUAL concessionária deverá prestar o 

serviço de SANEAMENTO BÁSICO a todos os MUNICÍPIOS e compensar, por 

meio dos subsídios cruzados, os MUNICÍPIOS lucrativos com os 

MUNICÍPIOS deficitários. 

Dessa forma, ter-se-ia um desenho adequado que conseguiria 

compatibilizar, de forma consistente, os pressupostos dogmático-
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jurídicos da CF, as premissas fáticas e, principalmente, as 

competências estadual e municipal em matéria de SANEAMENTO BÁSICO. 

(1.5) INDIVISIBILIDADE E DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

É importante ainda uma palavra sobre o problema da 

indivisibilidade e divisibilidade na prestação do serviço de 

SANEAMENTO BÁSICO. 

Alguns alegam que os serviços de SANEAMENTO BÁSICO poderiam 

ser divididos em etapas de forma a atribuir certas etapas à 

competência do município. 

Para os que sustentam essa posição, as etapas de 

DISTRIBUIÇÃO, RESERVATÓRIO e, mesmo, algumas ADUTORAS MENORES poderiam 

ficar sob a administração de cada município isolado. 

Já a CAPTAÇÃO e as ADUTORAS MAIORES somente poderiam ficar 

sob o gerenciamento da COMPANHIA ESTADUAL. 

O debate, entretanto, não parece poder gerar soluções 

adequadas. 

É que nos serviços de SANEAMENTO BÁSICO há dois principais 

juízos que devemos considerar para a viabilidade do serviço, conforme 

tentei deixar claro: 

(1) o juízo técnico da prestação de cada etapa; e 
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(2) o juízo financeiro de possibilidade econômica de 
prestação das etapas. 

Obviamente, em alguns casos, a DISTRIBUIÇÃO poderia ser 

tecnicamente separada da CAPTAÇÃO e do ARMAZENAMENTO. 

Entretanto, a cisão do serviço apenas contribuiria para 

trazer mais confusão ao setor e dificuldades irreconciliáveis de 

divisão dos recursos financeiros entre os "titulares". 

O ponto é que, se o serviço pode ser dividido sob o ponto de 

vista técnico, não há absolutamente essa possibilidade do ponto de 

vista financeiro. 

Em realidade, a tarifa paga pelo usuário sustenta não só a 

rede de distribuição municipal, que leva água à sua residência, mas 

financia, também, a construção de barragens, reservatórios, adutoras, 

emissários e estações de tratamento de água e esgoto. 

Se o serviço pudesse ser dividido, seria necessária a 

criação de um sistema extremamente complicado de repasse e repartição 

de recursos entre todos os envolvidos e um cálculo minucioso dos 

valores de gastos relativos a cada etapa da circulação da água. 

Algo absolutamente desnecessário e desproporcional que 

apenas traria mais caos ao setor. 

Além disso, mesmo sob o ponto de vista técnico, não há 

possibilidade de divisão das etapas. 
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É que, especialmente em municípios conurbados (REGIÕES 

METROPOLITANAS) a distribuição de água de um município depende das 

redes de distribuição de água que passa pelos municípios fronteiriços. 

Nesses casos, não há, como forma de redução de custos, 

adutoras ou estações de tratamento de água específicas de cada 

município e, por isso, a água que é utilizada, por exemplo, em 

NILÓPOLIS ou SÃO JOÃO DE MERITI (na REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE 

JANEIRO) passa por redes de distribuição localizadas nos municípios do 

RIO DE JANEIRO, MESQUITA ou NOVA IGUAÇU. 

Nesse contexto, como tratar como unidades diferentes, 

sistemas totalmente integrados e inter-dependentes? 

É claro que se a administração da rede de distribuição de 

água do RIO DE JANEIRO fosse considerada uma decisão soberana do 

próprio MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, outros municípios localizados nas 

adjacências sofreriam diretamente com problemas na suas redes locais 

de distribuição. 

A situação seria ainda mais grave nos casos de regiões que 

não tem oferecimento de recursos hídricos à altura de sua própria 

demanda (caso típico das REGIÕES METROPOLITANAS brasileiras), havendo 

a necessidade de interligar sistema e transpor bacias. 

Assim, para facilitar o exame e não o incremento do caos no 

setor, o centro de decisão política acerca do serviço precisa ser 

unitário, mesmo que compartilhado entre vários municípios, e o próprio 
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serviço de saneamento básico só pode ser considerado indivisível, 

mesmo que beneficiando vários municípios. 

2.6. A ADI 1.842. 

De toda a exposição, verifica-se que a REGIÃO METROPOLITANA 

não é órgão político autônomo. 

Não detém personalidade jurídica de direito interno e nem 

autonomia institucional. 

Não é ente formador de nosso federalismo, muito embora seja 

um dos claros traços do chamado "federalismo cooperativo". 

REGIÃO METROPOLITANA é simplesmente uma associação de 

MUNICÍPIOS, determinada por lei complementar estadual, que, por 

equivalência de interesses, devem atuar em certos temas de maneira 

coordenada, integrada e consensual. 

Sua razão de ser é administrativa e executória como forma de 

planejar, organizar e promover serviços públicos de interesse comum. 

Sendo assim, sua competência administrativa e mesmo 

legislativa não é competência regional, mas o somatório integrado das 

competências municipais. 

A atribuição de sua competência ou atribuição para o ESTADO-

MEMBRO configura clara norma inconstitucional que fere o sistema 

federativo ao restringir demasiadamente a autonomia municipal. 
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Com base nessas premissas, analiso a legislação atacada. 

A ADI contesta a constitucionalidade dos arts. 1o; 2 o, parte 

final; 3 o, e seus incisos; 4 o ; 5 o; 6o; 7 o; 8 o; 9o; 10 e 11 da LCE 

87/97 e os arts. 8 o; 9o; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 e 

21 da LE. 2.869/97. 

Desses, os arts. 1°, 2°, 4 o e 11 da LC 87/97 foram 

alterados, motivo pelo qual não poderão ser objeto de debate nesses 

autos. 

(1) Arts. 3 o e 5 o da LC 87/97. 

Examino os arts. 3 o (33) e 5 o (34) . 

33 LC 87/97: 
Art. 3o - Consideram-se de interesse metropolitano ou comum as funções públicas e 

os serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao 
território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes 
ou integrados de funções públicas, bem como os serviços supramunicipais, 
notadamente : 

I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro ou comum às microrregiões e aglomerações urbanas, 
compreendendo a definição de sua política de desenvolvimento e fixação das 
respectivas diretrizes estratégicas e de programas, atividades, obras e projetos, 
incluindo a localização e expansão de empreendimentos industriais; 

II - saneamento básico, incluindo o abastecimento e produção de água desde sua 
captação bruta dos mananciais existentes no Estado, inclusive subsolo, sua adução, 
tratamento e reservação, a distribuição de água de forma adequada ao consumidor 
final, o esgotamento sanitário e a coleta de resíduos sólidos e líquidos por meio de 
canais, tubos ou outros tipos de condutos e o transporte das águas servidas e 
denominadas esgotamento, envolvendo seu tratamento e decantação em lagoas para 
posterior devolução ao meio ambiente em cursos d'água, lagos, baias e mar, bem como 
as soluções alternativas para os sistemas de esgotamento sanitário; 

III - transporte coletivo rodoviário, aquaviário, ferroviario e metroviário, de 
âmbito metropolitano ou comum, através de uma ou mais linhas ou percursos, incluindo 
a programação de rede viária, do tráfego e dos terminais de passageiros e carga; 

IV - distribuição de gás canalizado; 
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O art. 3 o conceitua o que seria interesse metropolitano ou 

comum. 

Leio: 

"as funções públicas e os serviços que atendam a mais 
de um MUNICÍPIO, assim como os que, restritos ao território de 
um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, 
confluentes ou integrados de funções públicas, bem como os 
serviços supramunicipais". 

Seus i n c i s o s e x e m p l i f i c a m e s s e c o n c e i t o . 

C a r a c t e r i z a m como i n t e r e s s e m e t r o p o l i t a n o : 

o p l a n e j a m e n t o i n t e g r a d o do d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico e s o c i a l da REGIÃO METROPOLITANA e da MICRORREGIÃO; 

V - aproveitamento, proteção e u t i l i z a ç ã o racional e integrada dos recursos 
h ídr icos , incluindo o t ranspor te aquav iáno , e o controle da poluição e preservação 
ambiental, com v i s t a s ao desenvolvimento sus ten táve l ; 

VI - car tograf ia e informações básicas para o planejamento metropol i tano; e 
VII - habitação e d i sc ip l ina do uso do solo . 

34 LC 87/97-
Art 5° - São atribuições do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro: 
I - Elaborar o Plano Diretor Metropolitano, a ser submetido a Assembléia 

Legislativa, que conterá as diretrizes do planejamento integrado do desenvolvimento 
econômico e social, incluídos os aspectos relativos as funções publicas e serviços 
de interesse metropolitano ou comum; 

II - Elaborar programas e projetos de interesse da Região Metropolitana em 
harmonia com as diretrizes do planejamento do desenvolvimento estadual e nacional, 
objetivando, sempre que possível, a unificação quanto aos serviços comuns; 

III - Elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 
Metropolitana e programar os serviços comuns; 

IV - Elaborar seu Regimento Interno. 
Parágrafo único - A unificação da execução dos serviços comuns poderá ser 

efetuada pela concessão ou permissão do serviço pelo Estado, na forma do disposto no 
artigo 175 da Constituição Federal. 
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- o SANEAMENTO BÁSICO; 

- o transporte coletivo; 

-a distribuição de gás canalizado; 

- o aproveitamento dos recursos hídricos; 

- a cartografia metropolitana; e 

- a disciplina do uso do solo. 

Em matéria de REGIÃO METROPOLITANA, não há 

inconstitucionalidade no dispositivo. 

Tratas-se de conceituação aberta com um elenco meramente 

ilustrativo, o que não vincula a atuação da região e nem ao menos 

quebra a sistemática federativa do ESTADO. 

Por outro lado, o elenco do art. 3o apresenta típicas 

atividades de interesse comum, que extrapolam os limites das 

fronteiras municipais, como a questão do SANEAMENTO BÁSICO e o 

APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS. 

Em outras atividades que poderiam ter dimensões mais 

localizadas, como o planejamento do desenvolvimento econômico e 

social, a lei complementar teve a preocupação de expressamente 

estabelecer que a competência da região aparece quando o planejamento 

regional exigir participação dos MUNICÍPIOS de maneira integrada. 
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Por esse motivo, entendo que o art. 3°, III, ao caracterizar 

o TRANSPORTE COLETIVO como de interesse metropolitano não violou o 

art. 30, inciso V, da CF(35). 

Isso porque a LC 87/97 explicitamente ressalva o âmbito 

metropolitano ao fixar que seria de interesse comum o 

"transporte coletivo rodoviário, aquaviário, 
ferroviário e metroviário, de âmbito metropolitano ou comum, 
através de uma ou mais linhas ou percursos, incluindo a 
programação de rede viária, do tráfego e dos terminais de 
passageiros e carga." 

O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, este sim, não poderia ser, por 

óbvio, da competência de cada MUNICÍPIO sob o risco de não se ter 

planejamento e unidade na prestação desse serviço. 

Obviamente que a CF, ao tratar de transporte coletivo no 

art. 30, V, refere-se ao TRANSPORTE COLETIVO INTRAMUNICIPAL. 

Não há como se pretender que o TRANSPORTE COLETIVO 

INTERMUNICIPAL de municipios conurbados sejam de responsabilidade ou 

do municipio ou do Estado. 

Na verdade, sua competência regulatória somente pode caber à 

REGIÃO METROPOLITANA. 

35 Constituição de 1988: 
Art. 30. Compete aos MUNICÍPIOS: 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial; 
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Já o art. 5o estabelece as atribuições do CONSELHO 

DELIBERATIVO da REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. 

Fixam-se quatro atribuições: 

- elaborar o PLANO DIRETOR METROPOLITANO; 

- elaborar PROGRAMAS E PROJETOS de interesse da REGIÃO 
METROPOLITANA; 

- elaborar e atualizar o PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO da REGIÃO METROPOLITANA; e 

- elaborar seu REGIMENTO INTERNO. 

Em linhas gerais, as atribuições previstas para o CONSELHO 

DELIBERATIVO são também típicas desse tipo de entidade administrativa. 

Referem-se ao planejamento de suas atividades na busca pelo 

interesse metropolitano e de sua política urbana. 

No entanto, Reconheço a inconstitucionalidade da expressão 

", a ser submetido à Assembléia Legislativa," (inciso 
I, do art. 5 o). 

O dispositivo submete as deliberações do CONSELHO 

DELIBERATIVO, em matéria de PLANO DIRETOR METROPOLITANO, a uma 

aprovação da Assembléia Legislativa do ESTADO. 

É clara a submissão das opções políticas da reunião de 

interesse dos MUNICÍPIOS ao órgão legislativo estadual. 
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Em outras palavras, submeter as decisões dos MUNICÍPIOS à 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL configura usurpação de autonomia 

municipal e inaceitável desnivelamento das relações federativas no 

âmbito do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

A criação da REGIÃO METROPOLITANA é importante avanço na 

unificação e planejamento de politicas urbanas em AGLOMERADOS DE 

MUNICÍPIOS. 

No entanto, não pode servir de pretexto para a limitação da 

autonomia municipal em beneficio da competência Estadual. 

Na mesma linha de argumentação, declaro a 

inconstitucionalidade também do parágrafo único do art. 5o. 

É que nesse dispositivo, com mais claridade, existe a 

intervenção do Estado em matéria de competência intermunicipal que 

somente poderia ser objeto de deliberação no âmbito da REGIÃO 

METROPOLITANA. 

O Estado, na linha do que se disse, não tem o poder de 

unificar a execução de serviços comuns que são da competência 

consensual dos Municipios. 

(2) Arts. 6o e 7o da LC 87/97. 
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Examino os arts. 6o e 7°(36) da LC(37). 

Ambos prevêem explicitas intervenções do ESTADO no âmbito 

executivo, administrativo e deliberativo da REGIÃO METROPOLITANA. 

A REGIÃO METROPOLITANA equivale ao somatório integrado das 

competências e interesses municipais. 

36 LC 87/97-
Art. 6o - Compete ao Estado: 
I - a realização do planejamento integrado da Região Metropolitana e o 

estabelecimento de normas para o seu cumprimento e controle; 
II - a unificação, sempre que possível, da execução dos serviços comuns de 

interesse metropolitano, na forma do paragrafo único do artigo 5o desta lei; 
III - a coordenação da execução dos programas e projetos de interesse 

metropolitano; 
IV - o estabelecimento, atraves da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ, de normas gerais sobre a execução 
dos serviços comuns de interesse metropolitano e o seu cumprimento e controle; 

V - exercer as funções relativas à elaboração e supervisão da execução dos 
planos, programas e projetos relacionados às funções públicas e serviços de 
interesse comum, consubstanciado no Plano Diretor Metropolitano; 

VI - promover, acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos 
de que trata o item anterior, observados os critérios e diretrizes propostos pelo 
Conselho Deliberativo; 

VII - a atualização dos sistemas de cartografia e informações básicas 
metropolitanas. 

37 LC 87/97 
Art. 7° - Ao Estado compete, ainda, conforme o disposto no artigo 242 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, organizar e prestar, diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse metropolitano, 
previstos nos incisos II, III, IV e V do artigo 3° desta lei, e, ainda, na hipótese 
em que, abrangendo a dois ou mais municípios integrantes ou não de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, a prestação dos serviços for 
realizada através de sistemas integrados entre si, bem como a fixação das 
respectivas tarifas, obedecidos os preceitos estabelecidos no artigo 175 da 
Constituição Federal e demais normas aplicáveis à espécie. 

§ 1o - O Estaao poderá transferir parcialmente, mediante convênio, aos Municípios 
integrantes da Região Metropolitana, a aglomerações urbanas e a microrregiões, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços a ele cometidos. 

§ 2o - Ficam ratificados e validados todos os ajustes celebrados entre o Estado e 
os Municípios da Microrregião dos Lagos, destinados a regulação e concessão dos 
serviços públicos de saneamento. 
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O chamado INTERESSE METROPOLITANO, na linha do que previsto 

no art. 3o, equivale à dependência, concorrência, confluência e 

integração dos interesses locais em jogo. 

Assim, se protege o âmbito de atuação da REGIÃO 

METROPOLITANA como dimensão de garantia da própria autonomia 

municipal. 

A atuação do ESTADO somente é permitida diante de uma 

autorização da REGIÃO METROPOLITANA, tomada no âmbito de seus órgãos 

deliberativos. 

A LC extrapola sua competência "procedimental" de 

funcionamento das REGIÕES METROPOLITANAS. 

Atribui ao próprio ESTADO funções executivas ou legislativas 

que caberia ao conjunto dos MUNICÍPIOS envolvidos. 

Caracteriza-se evidente violação a autonomia municipal e ao 

art. 25, § 3o, da Constituição. 

0 art. 25, § 3o, é muito claro ao dispor que a competência 

do ESTADO é "instituir para integrar". 

Não se contém nessa regra que tal integração será realizada 

pelo ESTADO. 

Basta que a instituição e a forma de criação da REGIÃO 

METROPOLITANA tornem viável essa integração, por meio da criação de 
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órgãos que possibilitem a execução de serviços de interesse 

metropolitana e as deliberações com a participação dos MUNICÍPIOS. 

Na linha do que está no art. 6o, são atividades de 

competência precípua da própria REGIÃO METROPOLITANA, e não do ESTADO: 

- o planejamento integrado da REGIÃO METROPOLITANA 
( inc . I ) ; 

- a unificação da execução dos serviços comuns (inc. 
II ; 

- a coordenação da execução dos programas de interesse 
metropolitano (inc. III); 

- o controle, elaboração, supervisão e avaliação da 
prestação desses serviços (inc. IV, V e VI); e 

- a atuação dos sistemas de cartografia e informações 
básicas metropolitanas (inc. VII), 

Isso não significa que a própria REGIÃO METROPOLITANA e os 

MUNICÍPIOS que a compõem não possam assinar convênios e acordos de 

cooperação com o ESTADO para a melhor executar suas funções, inclusive 

no plano da fiscalização e controle. 

Nesse sentido, torno a lembrar da L. 11.107/2005 que dispõe 

sobre o CONSÓRCIO PÚBLICO entre entes da federação para atingir 

objetivos comuns. 

Isso não é só possível, mas eventualmente recomendável. 
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Entretanto, o SUPREMO não pode perder o foco do problema e 

entender que tais providências são institucional e juridicamente do 

ESTADO. 

0 art. 7° é ainda mais acintoso. 

Outorga, explicitamente, a competência executiva e 

administrativa do ESTADO em matérias referentes à REGIÃO 

METROPOLITANA. 

Atribui ao ESTADO a titularidade dos serviços de INTERESSE 

REGIONAL, tanto que fixa a competência do ESTADO para 

"... organizar & prestar diretamente ou sob o regime 
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
metropolitano." 

Como visto, na REGIÃO METROPOLITANA a titularidade da 

concessão dos serviços é dos MUNICÍPIOS em conjunto, com o diferencial 

de que se trata de providência que precisa necessariamente ser tomada 

em acordo de interesses municipais. 

Não se trata de interesse estadual - e nem de interesse 

isoladamente municipal - e, portanto, de sua competência. 

Há aqui também violação da autonomia municipal e do art. 25, 

§ 3o, da CF. 

A titularidade, a prestação do serviço, a concessão do 

serviço, os termos dessa concessão e a politica tarifária é 
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competência da própria REGIÃO METROPOLITANA que, muito embora não se]a 

ente politico autônomo, e entidade administrativa vinculada aos 

interesses integrados dos MUNICIPIOS. 

0 § 1o do art. 7º e paradigmatico do erro da lei na 

interpretação do art. 25, § 3°, da CF. 

Como já dito, é possível o estabelecimento de convênios e 

consórcios entre a REGIÃO METROPOLITANA e o ESTADO que possibilitem 

maior eficiência, qualidade e controle na prestação dos serviços de 

interesse comum. 

Declaro a inconstitucionalidade integral dos arts. 6o e 7o 

da LC 87/97. 

(3) Arts. 8o, 9o e 10 da LC 87/97. 

Já os arts. 8o (38) e 9o (39) apenas prevêem que os órgãos 

setoriais estaduais e os projetos e programas municipais deverão se 

compatibilizar com o PLANO DIRETOR METROPOLITANO. 

— • — 

38 LC 87/97 
Art. 8o - Os órgãos setoriais estaduais deverão compatibilizar seus planos, 

programas e projetos relativos às funções públicas e serviços de interesse comum na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro com o Plano Diretor Metropolitano. 

39 LC 87/97: 
Art 9o - Os planos, programas e projetos dos Municípios que compõem a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro deverão observar o disposto no Plano Diretor 
Metropolitano 
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A medida é salutar como forma de construir coerência e 

eficácia de atuação entre todos os órgãos públicos - estaduais e 

municipais - que atuam no âmbito da população da REGIÃO METROPOLITANA. 

A necessidade de coerência e compatibilidade de atuação 

estadual e municipal com o planejamento da REGIÃO METROPOLITANA, ao 

contrario de enfraquecer, fortalece o sentido do "federalismo 

cooperativo" e o próprio princípio federativo. 

Já em relação ao art. 10 (40), poderia ser cogitada uma 

leitura conforme a Constituição. 

Uma interpretação desavisada do dispositivo poderia levar à 

compreensão de que se está a tratar do poder executivo estadual. 

Por todos os motivos já expostos, essa interpretação 

específica, que atribui ao poder executivo estadual a função de órgão 

executivo da REGIÃO METROPOLITANA enfraquece o princípio federativo e 

atribui função administrativa inconstitucional ao ESTADO. 

Nesse sentido, para evitar essa interpretação desavisada que 

parece ser o objetivo do dispositivo atacado, é de se declarar a 

inconstitucionalidade do art. 10 da LC 87/97. 

40 LC 87/97: 
Art. 10 - 0 Poder Executivo, na qualidade de órgão executivo da Região 

Metropolitana, exercerá a sua atividade através da sua Administração Direta e 
Indireta. 

80 
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(4) A r t s . 8 o , 9 o , 10, 1 1 , 12, 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18 , 19 , 20 

e 21 da L. 2 . 8 6 9 / 9 7 . 

Passo pa ra a L. 2 . 8 6 9 / 9 7 . 

Ela r egu l a o regime de p r e s t a ç ã o do s e r v i ç o p ú b l i c o de 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DE PASSAGEIROS e o s e r v i ç o 

p ú b l i c o de SANEAMENTO BÁSICO no ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

A premissa da qual p a r t e toma por base a t i t u l a r i d a d e dos 

s e r v i ç o s corno sendo do ESTADO. 

O a r t . 1° , § 2° (41) e exp re s so nesse s e n t i d o , muito embora 

não s e j a o b j e t o da p r e s e n t e ação . 

Tanto assim que os a r t i g o s aqui a t a c a d o s dispõem a c e r c a das 

r e l a ç õ e s e n t r e c o n c e s s i o n á r i o ou p e r m i s s i o n á r i o e a ASEP/RJ (AGÊNCIA 

REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO). 

Os a r t s . 8o a 11 fixam r e g r a s a serem obse rvadas na r e l a ç ã o 

de concessão e s t a b e l e c i d a e n t r e c o n c e s s i o n á r i a s e p e r m i s s i o n á r i a s e a 

Agência Es t adua l no campo do TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO. 

41 L. 2.869, de 18 de dezembro de 1997: 
Art 1o - O serviço público de t ranspor te f e r rov i á r i o e metroviar io de 

passageiros no Estado do Rio de Janeiro poderá ser prestado por pessoas j u r í d i c a s de 
d i r e i t o privado sob o regime de concessão ou permissão, nos termos desta Lei, seu 
regulamento e pelo que dispuserem os respect ivos con t r a to s . 

§ 2° - Entende-se por serviço de t ranspor te metroviar io de passagei ros , para os 
fins desta Lei, o serviço publico prestado a t ravés da u t i l i z a ç ã o das l i nhas 
met rov ianas ex i s ten tes ou a serem implantadas dentro da REGIÃO METROPOLITANA do Rio 
de Janeiro e cuja competência é do ESTADO. 
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J á os a r t s . 11 a 21 t r a t a m da r e l a ç ã o e n t r e c o n c e s s i o n á r i a s 

e p e r m i s s i o n á r i a s e a AGÊNCIA ESTADUAL no tema do SANEAMENTO BÁSICO. 

O s e r v i ç o p ú b l i c o do SANEAMENTO BÁSICO é , como já v i s t o , de 

c o m p e t ê n c i a i n t e r m u n i c i p a l , a s e r e x e r c i d a no â m b i t o d a s REGIÕES 

METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES. 

Já o TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO INTRAMUNICIPAL é c l a r a m e n t e 

i n t e r e s s e l o c a l . 

O a r t . 30 , V, CF(4 2) - que t r a z um e l e n c o e x e m p l i f i c a t i v o da 

c o m p e t ê n c i a m u n i c i p a l - é e x p l i c i t o a o r e c o n h e c e r q u e , ao menos o 

'"transporte coletivo" é s e r v i ç o p ú b l i c o de i n t e r e s s e l o c a l . 

A sua p r e s t a ç ã o e n t r e MUNICÍPIOS a p e n a s d e m o n s t r a q u e , 

n e s s e s c a s o s , o s e r v i ç o p ú b l i c o é de i n t e r e s s e i n t e r m u n i c i p a l ou 

m e t r o p o l i t a n o . 

Não chega a s e r i n t e r e s s e ou c o m p e t ê n c i a e s t a d u a l . 

É p r e c i s o , e n t r e t a n t o , f a z e r uma s e p a r a ç ã o . 

O TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO, quando INTRAMUNICIPAL, é , p o r 

ó b v i o , de c o m p e t ê n c i a do m u n i c i p i o . 

42 Consti tuição de 1988: 
Art. 30. Compete aos MUNICÍPIOS: 

V - organizar e p r e s t a r , diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de in t e r e s se loca l , incluido o de t ranspor te co le t ivo , que tem 
caráter e s senc ia l ; 
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Já o TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO INTERMUNICIPAL é hoje de 

competência dos ESTADOS. 

A questão é que o TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 

em REGIÕES METROPOLITANAS, ou seja, entre municípios conurbados, tem 

clara semelhança com o transporte intramunicipal. 

Sua intenção não é transporte entre municípios propriamente. 

É o deslocamento dentro de um espaço definido e contínuo 

representado por municípios interligados. 

É um TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO INTRAMETROPOLITANO. 

Dai sua competência ser metropolitana, ou por meio do acordo 

de interesse dos municípios. 

Não pode lei estadual regular a forma de relação jurídica 

entre concessionária e o Poder Público Municipal. 

Não pode sujeitar SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE METROPOLITANO 

ao controle de AGÊNCIA ESTADUAL por caracterização de invasão 

desproporcional no âmbito de autonomia dos MUNICÍPIOS. 

Obviamente, nunca é demais lembrar que os MUNICÍPIOS, tanto 

individualmente, quando em conjunto, no espaço decisório das REGIÕES 

METROPOLITANAS, têm liberdade para delegarem tais serviços a 
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autoridade estadual e até, por acordo público, submeter o controle 

dessa atividade à competência da AGÊNCIA ESTADUAL. 

A medida, como visto, não seria apenas possível, como, em 

alguns casos, necessária para garantir a boa execução do serviço. 

Os arts. 11 a 21 são inconstitucionais por violação ao 

princípio federativo e à autonomia dos MUNICÍPIOS. 

Deixo de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 8o a 10 

da mesma lei, já que não se referem especificamente à relação dos 

serviços de natureza intermunicipal com a agência estadual. 

Tratam, na verdade, do problema da revisão de tarifas que se 

aplicariam, na linha da lógica desse voto, a todos os serviços 

públicos que não aqueles de natureza intermunicipal. 

2.7. CONCLUSÕES. 

Caminho para conclusão. 

(1) PREMISSAS CONCLUSIVAS. 

Diante da linha de argumentação que se estabeleceu nesse 

voto, é possível organizar as principais conclusões: 
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(1.1) As REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e 
MICRORREGIÕES não são entidades políticas autônomas de nosso 
sistema federativo, mas, sim, entes com função administrativa e 
executória; 

(1.2) Tais entes não detêm competência político-
legislativa própria; 

(1.3) Sua competência, bem como suas atribuições, são, 
na verdade, o somatório integrado das competências e atribuições 
dos MUNICÍPIOS formadores; 

(1.4) 0 INTERESSE METROPOLITANO é o conjunto dos 
interesses dos MUNICÍPIOS sob uma perspectiva intermunicipal; 

(1.5) As funções administrativas e executivas da 
REGIÃO METROPOLITANA somente podem ser exercidas por órgão 
próprio ou por outro órgão (público ou privado) a partir da 
autorização ou concessão dos MUNICÍPIOS formadores; 

(1.6) 0 art. 25, § 3o, da CF somente pode ser 
entendido a partir do princípio federativo e conservando-se a 
autonomia municipal. 

(1.7} Em matéria de REGIÃO METROPOLITANA, os ESTADOS 
detêm uma competência dita "procedimental", ou seja, cabe a 
eles, por meio de lei complementar, instituir esse ente e prever 
sua organização e funcionamento interno; 

(1.8) A instituição da REGIÃO METROPOLITANA deverá 
observar, para fins do saneamento básico, certa identidade 
sócio-econômica da comunidade da região e, necessariamente, dois 
juízos: 

(a) de viabilidade técnica - guardar lógica com 
as bacias hidrográficas ou com a possibilidade de sua 
transposição ou integração com outras; e 

(b) de viabilidade econômica - subsídios 
cruzados e tarifas sociais; 

(1.9) A previsão da organização interna da REGIÃO 
METROPOLITANA deverá observar o principio da igualdade municipal 
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ou o principio da representação proporcional entre os MUNICIPIOS 
a depender das circunstâncias socio-econômicas da região, bem 
como de proporção de suas respectivas populações; 

(1.10) Caberá aos MUNICIPIOS integrantes da região 
decidir, no âmbito do CONSELHO DELIBERATIVO, a forma como 
prestarão os serviços de natureza metropolitana, especialmente 
aqueles referente ao SANEAMENTO BÁSICO; 

(1.11) Sendo de competência e titularidade 
intermunicipal, no âmbito AGLUTINAÇÃO DE MUNICÍPIOS (REGIÕES 
METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e MICRORREGIÕES), a 
prestação do serviço de SANEAMENTO BASICO, tais MUNICÍPIOS, em 
acordo ou consenso, poderão decidir se prestam o serviço por 
meio: 

(a) de administração propria e direta de um, 
alguns ou todos os MUNICIPIOS; 

(b) de administração do ESTADO; 

(c) de empresa intermunicipal; 

(d) da COMPANHIA ESTADUAL; 

(e) de concessão para entidade particular; 

(Reitero que o SANEAMENTO BÁSICO é um dos temas 
mais complexos do direito administrativo, especialmente pela 
diversidade de formas com que ESTADOS e MUNICIPIOS, formal ou 
informalmente, dividiram competências.) 

(1.12) A decisão do SUPREMO, nessa materia, deve 
viabilizar formulas flexíveis de forma que a população, por meio 
de unificação da interpretação do tema, não seja prejudicada com 
suspensões dos serviços de ABASTECIMENTO DE AGUA e TRATAMENTO DE 
ESGOTO, ora existentes; 

(1.13) O SANEAMENTO BÁSICO, por se constituir em 
típico interesse intermunicipal, não pode ser atribuído ao 
âmbito estadual, sob pena de violação grave a federação e à 
autonomia dos MUNICIPIOS. 
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(1.14) No âmbito das AGLUTINAÇÕES MUNICIPAIS, será 
proibida, como regra geral, a exploração individual do serviço 
pelos MUNICÍPIOS isoladamente. 

Tal proibição tem por objetivo viabilizar a 
prestação para os municipios mais carentes por meio de 
aproximações municipais que possibilitem que a demanda por água 
seja interligada à oferta de água, permitindo-se, inclusive, a 
transposição de bacias, a instituição de sistemas integrados com 
múltiplas fontes hídricas, a divisão de uma mesma bacia entre 
duas regiões ou municípios, etc. 

(1.15) A competência de instituição das regiões e 
viabilização da prestação de serviços de interesse metropolitano 
não se confunde com a competência administrativa ou executória, 
essa sim vinculada institucionalmente à participação dos 
MUNICÍPIOS envolvidos. 

(1.16) Qualquer legislação que atribua a competência 
executória de REGIÕES METROPOLITANAS ao ESTADO ou, de alguma 
forma, subordine as deliberações da AGLUTINAÇÃO a um aceite ou 
autorização da Assembléia Legislativa Estadual é 
inconstitucional. 

(1.17) Na mesma linha, é inconstitucional a legislação 
complementar estadual que, ao criar a estrutura de funcionamento 
da REGIÃO METROPOLITANA, vincule a indicação dos representantes 
municipais à autorização do GOVERNADOR DO ESTADO ou de qualquer 
autoridade estadual. 

(2) CONCLUSÕES FINAIS. 

Do exposto, a competência estadual em matéria de 

AGLUTINAÇÕES MUNICIPAIS se exaure na instituição e na criação de uma 

estrutura de organização e funcionamento dentro dos critérios trazidos 

pela Constituição. 
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Assim, é claramente responsabilidade do Estado criar 

condições econômicas e técnicas para que toda a população receba um 

serviço universal e de qualidade: 

(a) por meio de aproximações de municípios 
superavitários e deficitários; e 

(b) aproximação de municípios com abundância de 
recursos hídricos com municípios com pouca oferta de água em 
relação à sua demanda. 

São inconstitucionais os dispositivos que regulem, como se 

fosse competência estadual, o regime jurídico de concessionárias ou 

permissionárias de serviços públicos de natureza municipal, como o 

SANEAMENTO BÁSICO. 

São ainda inconstitucionais os artigos que atribuam o 

controle e a fiscalização desses serviços a órgãos vinculados à 

administração estadual, salvo se isso advir de autorização dos 

municípios que compõe o aglomerado e por meio de convênio de 

cooperação. 

Concluo. 

Divirjo de MAURÍCIO. 

Declaro a inconstitucionalidade 

(1) da expressão "a ser submetido à Assembléia 
Legislativa" contida no inciso I, do art. 5o, da LC 87/97; 

(2) do parágrafo único do art. 5o da LC 87/97; 
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(3) dos arts. 6°, 7o e 10 da LC 87/97; e 

(4) dos arts. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 
21 da L. 2.869/97. 

89 
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08/03/2006 TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842-5 RIO DE JANEIRO 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, 

no artigo 10, Vossa Excelência admite a participação do Executivo e 

do próprio município. 

0 SR. MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) - No artigo 

10? Só um minutinho, que vou verificar, por gentileza. 

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - No artigo 10, parte-

se para a interpretação conforme. 

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) - É aquele do 

Poder Executivo Estadual? 

Podemos declarar a inconstitucionalidade, não teria 

problema nenhum. O espírito da lei era para ser do Poder Executivo, 

quer dizer, o conjunto todo era do poder estadual. Não há 

dificuldade nenhuma. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Seria estadual. 

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) - Claro, é 

lógico, não há dificuldade nenhuma. 

Declaro a inconstitucionalidade total. 
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PLENÁRIO 

EXTRATO DE ATA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842-5 
PROCED.: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
REQTE.: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
ADVDOS.: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO 
ADV.: SÉRGIO CARVALHO 
REQDO.: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Maurício 
Corrêa, Presidente, que afastava a preliminar de inépcia da ação 
argüida pela Advocacia-Geral da União; julgava prejudicada a ação 
quanto ao Decreto nº 24.631, de 03 de setembro de 1998, bem como em 
relação aos artigos 1º, 2º, 4º e 11 da Lei Complementar nº 87, de 16 
de dezembro de 1997, ambos do Estado do Rio de Janeiro, por perda 
superveniente de seu objeto; e, no mais, julgava improcedentes as 
ações, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Sepúlveda 
Pertence, Carlos Velloso e Nelson Jobim. Plenário, 12.04.2004. 

Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor 
Ministro Joaquim Barbosa, justificadamente, nos termos do § 1º do 
artigo 1º da Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. 
Presidência, em exercício, do Senhor Ministro Nelson Jobim, Vice-
Presidente. Plenário, 02.06.2004. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após os votos dos 
Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim (Presidente), 
julgando procedente, em parte, a ação para declarar a 
inconstitucionalidade da expressão "a ser submetido à Assembléia 
Legislativa", contida no inciso I do artigo 5º; do parágrafo único 
do mesmo artigo 5º; do artigo 6º e incisos I, II, IV e V; do artigo 
7º e do artigo 10, todos da Lei Complementar nº 87, de 16 de 
dezembro de 1997, e dos artigos 11 a 21 da Lei nº 2.869, de 18 de 
dezembro de 1997, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Gilmar 
Mendes. Não participou da votação o Senhor Ministro Eros Grau por 
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suceder ao Senhor Ministro Maurício Corrêa, que proferira voto. 
Plenário, 08.03.2006. 

Presidência do Senhor Ministro Nelson Jobim. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso 
de Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, 
Carlos Britto, Joaquim Barbosa e Eros Grau. 

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando 
Barros e Silva de Souza. 

Luiz Tomimatsu 
Secretário 
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0 3 / 0 4 / 2 0 0 8 TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1 . 8 4 2 - 5 RIO DE JANEIRO 

V O T O - V I S T A 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Cuida-se de Ação Direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo 

Partido Democrático Trabalhista-PDT, com fundamento no art. 102, I, 

"a" e "p", da Carta Magna, em face da Lei Complementar nº 87, de 16 

de dezembro de 1999, (LC 87/1997/RJ) e da Lei nº 2.869, de 18 de 

dezembro de 1997, (Lei 2.8 69/1997/RJ), ambas editadas no Estado do 

Rio de Janeiro. 

Em virtude de conexão, continência e identidade de objeto, 

apreciam-se conjuntamente as ADI 1826, 1843 e 1906, que impugnam as 

mesmas normas da presente ação, porém de forma menos ampla (fl. 

1.146). Ressalve-se que a ADI 1906 infirma, ainda, o Decreto n° 

24.631, de 3 de setembro de 1998, do Estado do Rio de Janeiro (Dec. 

24.631/1998/RJ). 

Desde logo, o Relator, Min. Maurício Corrêa, remeteu o 

mérito das presentes ADI ao Plenário, dada a relevância do tema para 

os estados e municípios da Federação (fl. 1.148). 

Em razão de sua complexidade, pedi vista para melhor exame 

da matéria. Passo a analisar a questão em tópicos. 
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1) Síntese da Controvérsia: 

No caso, as normas estaduais impugnadas referem-se à 

instituição da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (art. 1ª da LC 

87/1997/RJ) e da Microrregião dos Lagos (art. 2a da LC 87/1997/RJ). 

Nesse contexto, as citadas normas estaduais definem o 

respectivo interesse metropolitano ou comum como "as funções 

públicas e os serviços que atendam a mais de um município, assim 

como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum 

modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções 

públicas, bem como os serviços supramunicipais" (art. 3º 

da LC 

87/1997/RJ). Ademais, atribuem ao Estado do Rio de Janeiro a 

qualidade de Poder Concedente para prestação de serviços públicos 

relativos ao estabelecido interesse metropolitano (arts. 5º, 

parágrafo único, e 7a da LC 87/1997/RJ; e 3s e 12 da Lei 

2.869/1997/RJ). 

Os requerentes sustentam que os arts. 1- a 11 da LC 

87/1997/RJ e 8° a 21 da Lei 2.869/1997/RJ violam a Constituição 

Federal ao transferir ao Estado do Rio de Janeiro funções e serviços 

de competência municipal, especialmente quanto ao serviço público de 

saneamento básico. 

Argüiu-se afronta ao principio democrático e ao equilibrio 

federativo (art. 1º; 23, I; e 60, § 4a, I, da Constituição Federal); 

à autonomia municipal (art. 18 e 29 da Constituição Federal); ao 

princípio da não-intervenção dos estados nos municípios (art. 35 da 

Constituição Federal), bem como o rol de competências municipais, 

discriminadas no texto constitucional vigente (arts. 30, I, V e 

VIII, e 182, § 1a, da Constituição Federal)." 
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Sustenta-se, ainda, a inaplicabilidade do art. 25, § 3º, da 

Carta Magna à espécie, uma vez que as leis estaduais não integraram 

a organização, planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum, mas usurparam a execução de políticas públicas 

exclusivas dos municípios que integram Região Metropolitana e 

Microrregião. 

A Assembléia Legislativa e o Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, por sua vez, aduzem que o fenômeno da conurbação deve ser 

considerado na solução de problemas de organização, planejamento e 

execução de funções públicas de interesse comum, defendendo que "a 

declaração da existência de interesse comum ficou reservada 

constitucionalmente ao Estado que congregue os Municípios que foram 

politicamente considerados como submetidos a tratamento unificado de 

certas funções (art. 25, § 3º, CF/88)" (fl. 352). 

A Advocacia-Geral da União suscitou preliminares de inépcia 

da inicial e de perda de objeto, além de ressaltar que a legislação 

impugnada considera "um uso eficiente dos recursos públicos e a 

limitação da capacidade financeira municipal", assegurando 

representação política local no Conselho Deliberativo da Região 

Metropolitana (fl. 1.165). 

Por fim, a Procuradoria-Geral da República opinou pela 

improcedência da presente ação, "vez que a transposição total ou 

parcial de certas atividades ou serviços, antes considerados de 

exclusivo interesse do município, para além de sua própria órbita, 

tendo em vista seu tratamento em nível regional, por razões de ordem 

dimensional, social, institucional, geográfico, natural, econômico 

ou técnica, não pode ser considerada inconstitucional, visto não 
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haver ofensa à autonomia municipal, restrita, tão-somente, ao 

interesse local." (fl. 1.186). 

O Relator, Min. Maurício Corrêa, rejeitou inicialmente a 

preliminar de inépcia da inicial e entendeu que as ADI estariam 

prejudicadas quanto ao Dec. n° 24,631/1998/RJ, porquanto revogado 

pelo Dec. n° 24.804/1998/RJ, bem como quanto aos arts. 1º, 2º, 4º e 

11 da LC 87/1997/RJ, em virtude de alterações legislativas 

supervenientes que modificaram sua redação. 

Quanto aos demais dispositivos impugnados, o Relator julgou 

improcedentes as ações, aduzindo que a instituição de conglomerados 

urbanos por atuação legislativa do Estado não afronta à autonomia 

municipal, minimizada pelo art. 25, § 3º, da Constituição Federal. 

Nessa linha, o Relator afirma que o agrupamento de 

municípios ocorre "para cometer ao Estado a responsabilidade pela 

implantação de políticas unificadas de prestação de serviços 

públicos, objetivando ganhar em eficiência e economicidade, 

considerados os interesses coletivos e não individuais". Ainda 

complementa: 

"Sob outra perspectiva, a demanda por serviços 
públicos agiganta-se de tal modo que as autoridades 
executivas não conseguem, isoladamente," atender às 
necessidades da sociedade, impondo-se uma ação 
conjunta e unificada dos entes envolvidos, 
especialmente da unidade federada, a quem incumbe a 
coordenação, até porque o número de habitantes de cada 
Município desses conglomerados compõe a própria 
população do Estado-membro. 

Indaga-se, no caso desses aglomerados, o que se 
pretende com a delimitação de uma área de serviços 
unificados. Busca-se a personificação de um ente para 
fins de administração centralizada, que planeje a 
atuação pública sobre território definido e que 
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coordene e execute obras e serviços de interesse comum 
de toda a área, de sorte que a população seja atendida 
com eficiência. Por outro lado, a complexidade das 
obras e dos serviços metropolitanos, invariavelmente 
de altíssimo custo, não permite que os poderes 
executivos municipais, de forma isolada, os 
satisfaçam. Como o interesse da sociedade, aliás 
direito público oponível contra o Estado, é de âmbito 
regional e não apenas local, a Constituição autorizou 
a instituição desses aglomerados, sempre por lei 
complementar pela relevância que se revestem." 

Especificamente quanto ao serviço de saneamento básico, o 

voto do Min. Maurício Corrêa assenta: 

"Os incisos I a VII [do art. 3º da LC 87/1997/RJ] 
não fogem à finalidade e aos limites da permissão 
constitucional. Tratam do planejamento integrado do 
desenvolvimento econômico e social da região como um 
todo; da questão do saneamento básico, aí incluído o 
abastecimento de água, tema de manifesto interesse 
regional, dado que, em geral, os mananciais são comuns 
a diversos Municípios, afigurando-se conveniente que 
sua exploração ocorra de forma racional e 
compartilhada (...). 

(...) 
Por tudo o que foi dito anteriormente, parece-me 

claro que as questões de saneamento básico extrapolam 
os limites de interesse exclusivo dos Municípios, 
justificando-se a participação do estado-membro. 
Com efeito, as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, nos limites do 
território do Estado-membro, são bens deste (CF, 
artigo 26, I), sendo evidente sua competência 
supletiva para legislar sobre o tema, observadas as 
normas gerais fixadas pela União (CF, artigo 22, IV 
c/c artigo 25, § 1º). A Lei federal 9433/97, que 
regulamentou o inciso XIX do artigo 21 da Carta da 
República e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, definiu a água como bem de 
domínio público, dependendo seu uso de outorga do 
Poder Público federal ou estadual, conforme sejam 
águas federais ou estaduais. 
Por outro lado, é da competência comum a 

responsabilidade com saúde pública, proteção ao meio 

151



ADI 1.842 / RJ 

ambiente, promoção de programas de saneamento básico e 
fiscalização da exploração dos recursos hídricos (CF, 
artigo 23, II, VI, IX e XI). É ainda de competência 
concorrente a faculdade de legislar sobre conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição (CF, 
artigo 24, VI). 
Verificado o interesse regional predominante na 

utilização racional das águas, pertencentes 
formalmente ao Estado, o que o torna gestor natural de 
seu uso coletivo, assim como da política de saneamento 
básico cujo elemento primário é também a água, resta 
claro competir ao Estado-membro, com prioridade sobre 
o Município, legislar acerca da política tarifária 
aplicável ao serviço público de interesse comum." 

De outra sorte, os Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim 

abriram divergência para (i) declarar como não prejudicado o exame 

da constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 4º e lº e 2º do art. 

11 da LC 87/1997/RJ; e (ii) julgar procedente a ação quanto (a) à 

expressão "a ser submetido à assembléia legislativa" do inciso I do 

art. 5º, (b) ao parágrafo único do art. 5º ; (c) aos incisos I, II, 

IV e V do art. 6º; (d) ao art. 7º; (e) ao art. 10, todos da LC 

87/1997/RJ; além dos (f) arts. 11 a 21 da Lei n° 2.869/1997/RJ. 

A divergência, em resumo, sustenta que o estabelecimento de 

região metropolitana não significa simples transferência de 

competências para o Estado. 

Nesse sentido, o voto do Min. Joaquim Barbosa assenta que a 

restrição à autonomia dos municípios metropolitanos não decorre da 

criação individual de cada região metropolitana, mas da configuração 

normativa constitucional, devendo ser preservada sua capacidade de 

decidir efetivamente sobre os destinos da região. E conclui o Min. 

Joaquim Barbosa: 
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"Assim, a criação de uma região metropolitana não 
pode, em hipótese alguma, significar o amesquinhamento 
da autonomia política dos municípios dela integrantes, 
materializando no controle e na gestão solitária pelo 
estado das funções públicas de interesse comum. Vale 
dizer, a titularidade do exercício das funções 
públicas de interesse comum passa para a nova entidade 
público-territorial-administrativa, de caráter 
intergovernamental, que nasce em conseqüência da 
criação da região metropolitana." 

Por sua vez, o voto do Min. Nelson Jobim aduziu: 

"Considerando o contexto da prestação de serviço de 
saneamento básico no Brasil, as características de 
indivisibilidade do serviço, na maioria das situações 
concretas, as realidades práticas de municípios ditos 
'deficitários' e outros considerados 'superavitários', 
e ainda os dispositivos da Constituição Federal que 
claramente prevêem uma competência compartilhada entre 
União, Estados e Municípios nessa temática, proferi 
voto no sentido de reconhecer a competência executória 
do serviço de saneamento básico, não aos Estados ou 
aos Municípios, mas a um agrupamento de municípios." 

Nessa linha, concluiu o Min. Nelson Jobim: 

"(1.1) As REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERADOS 
URBANOS e MICRORREGIÕES não são entidades políticas 
autônomas de nosso sistema federativo, mas, sim, entes 
com função administrativa e executória; 

(1.2) Tais entes não detêm competência político-
legislativa própria; 

(1.3) Sua competência, bem como suas atribuições, 
são, na verdade, o somatório integrado das 
competências e atribuições dos MUNICÍPIOS formadores; 

(1.4) O INTERESSE METROPOLITANO é o conjunto dos 
interesses dos MUNICÍPIOS sob uma perspectiva 
intermunicipal; 

(1.5) As funções administrativas e executivas da 
REGIÃO METROPOLITANA somente podem ser exercidas por 
órgão próprio ou por outro órgão (público ou privado) 
a partir da autorização ou concessão dos MUNICÍPIOS 
formadores; 

(...) 
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(1.10) Caberá aos MUNICÍPIOS integrantes da região 
decidir, no âmbito do CONSELHO DELIBERATIVO, a forma 
como prestarão os serviços de natureza metropolitana, 
especialmente aqueles referentes ao SANEAMENTO BÁSICO; 

(...) 
(1.13) O SANEAMENTO BÁSICO, por se constituir em 

típico interesse intermunicipal, não pode ser 
atribuído ao âmbito estadual, sob pena de violação 
grave à federação e à autonomia dos Municípios. 

(...) 
(1.16) Qualquer legislação que atribua a competência 

executória de REGIÕES METROPOLITANAS ao ESTADO ou, de 
alguma forma, subordine as deliberações da AGLUTINAÇÃO 
a um aceite ou autorização da Assembléia Legislativa 
Estadual é inconstitucional. 

(1.17) Na mesma linha, é inconstitucional a 
legislação complementar estadual que, ao criar a 
estrutura de funcionamento da REGIÃO METROPOLITANA, 
vincule a indicação dos representantes municipais à 
autorização do GOVERNADOR DO ESTADO ou de qualquer 
autoridade estadual." 

Segundo os votos divergentes, o parâmetro para aferição da 

constitucionalidade das normas que estipulassem a região 

metropolitana residiria no "respeito à divisão de responsabilidade 

entre municípios e estado". 

Por esse motivo, a posição divergente entendeu como 

inconstitucional os dispositivos da LC 87/1997/RJ e da Lei nº 
2.869/1997/RJ que regulam a tarifa, inclusive reajuste e revisão, e 

o serviço de saneamento básico. 

Dessa forma, duas orientações despontam quanto à 

possibilidade de transferência aos estados dos serviços de interesse 

metropolitano, em especial dos serviços de saneamento básico: (i) a 

posição do Ministro Maurício Corrêa, que permite a alteração da 

titularidade para os Estados, inclusive atuando como poder 

STF 102-002 
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concedente desses serviços; e (ii) o entendimento dos Ministros 

Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, que não a admitem. 

Destaque-se, no entanto, que os votos divergentes dos 

Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim não coincidem quanto à 

titularidade das funções públicas de interesse metropolitano. 

Enquanto o r. voto do Min. Nelson Jobim ressalta que "as 

funções administrativas e executivas da REGIÃO METROPOLITANA somente 

podem ser exercidas por órgão próprio ou por órgão (público ou 

privado) a partir da autorização ou concessão dos municípios 

formadores", o entendimento do Min. Joaquim Barbosa assenta que "a 

titularidade do exercício das funções públicas de interesse comum 

passa para a nova entidade político-territorial-administrativa, de 

caráter intergovernamental, que nasce em conseqüência da criação da 

região metropolitana". 

Ademais, ressalte-se que, concomitantemente ao presente 

julgamento, o Plenário aprecia a ADI-MC 2077/BA, Rel. Min. Ilmar 

Galvão, a qual cuida de questão semelhante. 

Na ADI-MC 2077/BA, discute-se a constitucionalidade dos 

arts. 59, V; 228; 230, § 1º; e 238 da Constituição do Estado da 

Bahia, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 7/1999, que, 

em termos gerais, definiam restritivamente o interesse local e 

outorgavam ao Estado da Bahia a titularidade dos serviços de 

saneamento básico. 

Nesse caso, o Relator, Min. Ilmar Galvão, votou pela 

concessão da medida cautelar, entendendo pela inconstitucionalidade 

das disposições da Constituição do Estado da Bahia que afastam a 
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possibilidade de os municípios organizarem e prestarem serviços 

públicos de interesse local, além de utilizarem de instrumentos como 

convênios para serviços públicos gerados ou concluídos fora de seu 

território. 

Na ocasião, o Min. Nelson Jobim reiterou seu entendimento, 

reconhecendo "a competência executória do serviço de saneamento 

básico, não aos Estados ou aos Municípios, mas a um agrupamento de 

municípios". 

No mesmo sentido, manifestou-se o Min. Eros Grau, 

defendendo que "a competência para a prestação dos chamados serviços 

comuns permanece sob a titularidade dos Municípios; a eles incumbe a 

delegação à entidade da Administração Indireta ou a outorga de 

concessão a empresa privada, quando a sua prestação for empreendida 

não diretamente por eles". 

Frise-se que no âmbito da ADI-MC 2077/BA, não se cuidava de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. No 

entanto, também nesse caso, o entendimento de que a titularidade do 

serviço de saneamento básico permaneceria com os municípios 

despontou nos três primeiros votos colhidos, restringindo os Estados 

ao papel de instituir os agrupamentos de municípios, sem participar 

efetivamente na execução ou prestação dos serviços comuns. 

Para melhor examinar a controvérsia, pedi vista de ambos os 

casos. Passo a examiná-los separadamente. 

2) Análise das Preliminares 
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No que tange às preliminares argüidas na ADI 1842/RJ, 

acompanho os votos que me precederam para afastar a alegação de 

inépcia da inicial, uma vez que os requisitos pertinentes foram 

plenamente atendidos na espécie. Com efeito, verifica-se que os 

autores das ADI cumpriram o dever básico de oferecer razões para as 

impugnações. 

No que tange à perda de objeto, verifico que o Dec. 

24.631/1998/RJ foi revogado pelo Dec. 24.804/1998/RJ (fl. 1.188) e 

que a LC 87/1997/RJ teve sua redação alterada pelas Leis 

Complementares 89/1998; 97/2001; e 105/2002, todas do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Destaco que restaram alterados de forma superveniente os 

arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, 

caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ. Conseqüentemente, as 

presentes ADI somente mantêm seu objeto quanto ao art. 3º; §§ 1º e 

2º do art. 4º; arts. 5º a 10; e §§ 1º e 2º do art. 11 da LC 

87/1997/RJ, além dos arts. 8º a 21 Lei 2.869/1997/RJ. 

Nesse particular, acompanho a divergência para julgar 

prejudicada a ação quanto aos arts. 1º, caput e § lº; 2º, caput; 4º, 

caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 

87/1997/RJ. 

3) Autonomia Municipal e Integração Metropolitana 

Na espécie, a questão centra-se na preservação de dois 

importantes valores constitucionais: a autonomia municipal e a 

integração por meio das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 

e microrregiões. 
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Relativamente à autonomia municipal, a Constituição Federal 

conferiu ênfase ao mencionar os municípios como integrantes do 

sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixar sua autonomia 

junto com os Estados e Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). 

Observe-se que o texto constitucional de 1988, na linha da 

tradição brasileira (CF de 1946, art. 7º, VII , "e"; CF de 1967/1969, 

art. 10, VII, "e"), manteve a autonomia municipal como princípio 

sensível (CF, art. 34, VII, "c"). 

Alguns contornos institucionais permitem fornecer alguma 

densidade para o parâmetro de controle da autonomia municipal. Por 

exemplo, reconheceu-se ao município competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e 

estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência (taxas, imposto predial e territorial urbano, 

transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis, serviços 

de qualquer natureza) (art. 30 e 156). 

Previu-se, ainda, a aprovação de uma lei orgânica 

municipal, com a observância dos princípios estabelecidos na 

Constituição (eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores, 

número de vereadores, sistema remuneratório dos agentes políticos, 

iniciativa popular, inviolabilidade dos vereadores por suas 

opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 

circunscrição do Município, limites de gastos do Poder Legislativo 

Municipal, sistema de prestação de contas e de controle externo), a 

teor dos arts. 28 e 29 da Carta Magna. 
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Em reforço à autonomia municipal, estabelece a 

Constituição sistema de transferência de recursos do Estado-membro e 

da União para os Municípios (arts. 158, IV, e 159, I, "a"). 

Tradicionalmente, a autonomia municipal tem importante 

relevo na história brasileira, sendo inclusive anterior à autonomia 

estadual e à própria instituição do Federalismo no País [cf. GARCIA, 

Maria. "O Modelo Político Brasileiro: Pacto Federativo ou Estado 

Unitário" in MARTINS, MENDES & TAVARES (coord.). Lições de Direito 

Constitucional em Homenagem ao Jurista Celso Bastos. São Paulo: 

Saraiva, 2005. pp. 778 (791-792)]. 

Nada obstante a extensa discussão doutrinária acerca da 

natureza, ou não, dos municípios como entes federados (a propósito, 

cf. MENDES, COELHO & BRANCO. Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2007, pp. 769-770; CASTRO, José Nilo de Direito 

Municipal Positivo. 4º ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. pp. 53 e 

ss.), é possível caracterizar o núcleo essencial da autonomia 

municipal consoante as diretrizes constitucionais supracitadas. 

De forma geral, a autonomia demanda a pluralidade de 

ordenamentos e a repartição de competências. Em seu clássico estudo, 

o Prof. Baracho bem assentou que a autonomia pressupõe "poder de 

direito público não soberano, que pode, em virtude de direito 

próprio e não em virtude de delegação, estabelecer regras de direito 

obrigatórias" (cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral 

do Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 85). 

Especificamente quanto à autonomia dos municípios, a 

doutrina destaca quatro atribuições ou capacidades essenciais : "a) 

poder de auto-organização (elaboração de lei orgânica própria); b) 
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poder de autogoverno, pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito 

e dos vereadores; e) poder normativo próprio, ou de autolegisiação, 

mediante a elaboração de leis municipais na área de sua competência 

exclusiva e suplementar; e d) poder de auto-administração: 

administração própria para criar, manter e prestar os serviços de 

interesse local, bem como legislar sobre seus tributos e aplicar 

suas rendas" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 

14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 93). 

Dessas atribuições, caracterizam-se os elementos da 

autonomia municipal, quais sejam, "autonomia política (capacidade de 

auto-organização e autogoverno), a autonomia normativa (capacidade 

de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência), a 

autonomia administrativa (administração própria e organização de 

serviços locais) e a autonomia financeira (capacidade de decretação 

de seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma 

característica da auto-administração)." (SILVA, José Afonso da 

Silva. O Município na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1989, pp. 8-9). 

Em sentido semelhante, o art. 28 (2) 1 da Constituição 

Alemã garante a autonomia municipal nos seguintes termos : "Aos 

Municípios deve ser garantido o direito de regular todos os 

interesses da comunidade local, nos moldes das leis, com 

responsabilidade própria." (Den Gemeinden muß das Recht 

gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln). 

A propósito dessa garantia, o Prof. Otto Gönnenwein ensina: 

"El derecho a la autonomía administrativa no es 
ningún derecho fundamental em el sentido de um derecho 
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público subjetivo de los Municipios, ninguna 'libertad 
del Municipio' fundamental como aquella de que hablaba 
la Constitución de 1848. A la autonomía administrativa 
se le concede más bien una garantía institucional. 
Está protegida contra qualquier posible supresión por 
parte del legislador. Pero el todavía discutido 
artículo 91 de la Ley del Tribunal de 
Constitucionalidade concede a los Municipios una 
protección jurídica immediata em la figura de la queja 
constitucional por la cual, en caso necessario, pude 
declararse nula una norma legal que contravenga el 
artículo 28. 

En la pratica, la garantía institucional se aproxima 
así, nuevamente, a una concesión de una esfera de 
libertad fundamental. De modo indirecto se reconoce 
también con ello el derecho del individuo a 
desarrollar en la comunidad local, juntamente con los 
demás ciudadanos, una administración independiente del 
Estado. Al Municipio se le conceden derechos de 
defensa contra el Estado, cuando el poder legislativo 
o el ejecutivo violan el derecho a la autonomia 
administrativa, institucionalmente garantizado. (...). 

En cuanto al alcance de la garantía institucional, 
la sentencia del 10-11 de diciembre de 1929 del 
Tribunal del Estado del Imperio Aleman ha perdurado 
como modelo. No sólo es inadimisible la supresión 
total de la competencia del Municipio, sino que el 
legislador tampoco debe coartala de tal forma que su 
autonomía administrativa quede interiormente vacía, 
pierda la posibilidad de actuar firmemente y sólo 
pueda llevar una existencia ficticia; es decir, que se 
realice lo que se ha llamado um 'bloqueo de esencia', 
Las tareas del Municipio no deben contraerse a los 
'retazos de asuntos públicos no reclamados por el 
Estado'. Al juzgar el problema de si existe una 
intromisión contra la esencia de la autonomía, hay que 
atender a lo que queda de esa autonomía después de esa 
intromisión. En la determinación del concepto de 
autonomía administrativa no es la historia lo menos 
importante. 

Habría que considerar ficticia la existencia de los 
Municipios si el legislador del Estado separara la 
administración comunal partes de su núcleo y de su 
centro, por ejemplo, si al igual que los Estados 
principescos absolutos, quisiera arrebatar a los 
Municipios la administración de su patrimonio, e 
hiciera nombrar los órganos y los funcionarios de los 

161



ADI 1.842 / RJ 

Municipios por las autoridades del Estado, y también 
cuando quisiera configurar la inspeción del Estado 
según las líneas históricas de la tutela y, por 
ejemplo, declarara ejecutables lãs decisiones de los 
Municipios únicamente cuando, despúes de ser sometidas 
a las autoridades de inspección, no suscitaran 
objeciones. También existiría una falta de contenido 
em la autonomía administrativa cuando el Estado 
convirtiera gran parte de las tareas de la comunidad 
local em tareas del Estado, y confiara su desempeño a 
los Municipios sólo em carácter delegado. Las tareas 
importantes de la comunidad local no pueden sustraerse 
al desempeño por los Municipios, bajo su propria 
responsabilidad, cosa que ocurriría si existiera una 
administración delegada."(GÖNNENWEIN, Otto. Derecho 
Municipal Alemán. Trad. Miguel Saenz-Sagaseta. Madrid: 
Instituto de Estudios de Administracion Local, 1967. 
pp. 46/50). 

Dessas considerações, depreende-se que a essência da 

autonomia municipal contém primordialmente (i) auto-administração, 

que implica capacidade de decisória quanto aos interesses locais, 

sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que 

determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes 

no Poder Legislativo (cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria 

Geral do Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 93). 

Com efeito, a característica do autogoverno traduz (a) 

independência da administração municipal em relação a outras 

estruturas organizacionais e (b) o direito reflexo dos administrados 

de participarem no processo decisório quanto aos interesses locais, 

como bem apontou o Prof. Gönnenwein, elegendo o poder executivo 

(prefeito e vice-prefeito) e poder legislativo (vereadores) locais. 

Por sua natureza, o autogoverno compreende a autonomia política e 

normativa. 

162



ADI 1.842 / RJ 

De outra sorte, a auto-administração demanda (a) mínimo de 

competências materiais - incluindo a gestão de seus servidores, 

patrimônio e tributos - (b) executadas por autoridade, isto é sem 

delegação, e com responsabilidade próprias. 

Evidentemente, o mínimo de competências materiais 

municipais depende do contexto histórico e circunscreve-se ao 

interesse predominantemente local, ou seja, aquele interesse que não 

afeta substancialmente as demais comunidades. 

Como bem apontado pelo Prof. Alaôr Caffé Alves, razões de 

ordem técnica, econômica, ambiental, social, geográfica etc. podem 

transpor certas atividades e serviços do interesse eminentemente 

local para o regional e vice-versa, sem constituir qualquer violação 

à autonomia municipal [ALVES, Alaôr Caffé. "Regiões Metropolitanas, 

Aglomerações Urbanas e Microrregiões: novas dimensões 

constitucionais da organização do Estado brasileiro" in Revista de 

Direito Ambiental Vol. 21. Ano 6. jan-mar 2001. p. 57 (77)] 

Ademais, o controle da estrutura e do financiamento na 

gerência de interesses locais é indispensável para que o município 

possa implementar suas decisões sem necessidade de autorização ou 

referendo dos estados e da União. 

Logo, a auto-administração engloba a autonomia 

administrativa e financeira. 

Em resumo, assegura-se a autonomia municipal desde que 

preservados o autogoverno e a auto-administração dos municípios. 
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No que se refere à integração metropolitana, por sua vez, a 

Constituição Federal acolheu expressamente a possibilidade de 

criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, nos termos do art. 25, §3º, verbis: 

"§ 3e Os Estados poderão, mediante lei complementar, 
instituir 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, a Carta Magna não ignorou os fenômenos da 

concentração urbana e da conurbação, ou seus desafios, que 

extravasam interesses locais de modo a atingir diversas comunidades 

e a situar-se sob diferentes autoridades municipais. 0 próprio 

crescimento das estruturas urbanas conecta municípios limítrofes de 

forma tão acentuada que, por vezes, não é possível discernir e 

precisar responsabilidades e interesses locais. 

Em especial, duas dificuldades agravam-se nessa nova 

estrutura urbana: (i) a inviabilidade econômica e técnica de os 

municípios implementarem isoladamente determinadas funções públicas 

e (ii) a possibilidade de um único município obstar o adequado 

atendimento dos interesses de várias comunidades. 

Desde a Constituição de 1937, dispõe-se sobre o agrupamento 

de municípios "para instalação, exploração e administração dos 

serviços públicos comuns", inclusive atribuindo-o "personalidade 

jurídica limitada a seus fins". (art. 29, CF/1937). A constituição e 

administração de tais agrupamentos deveriam ser reguladas pelo 

Estado, nos termos do parágrafo único do art. 29, CF/1937. 
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Relativamente à Constituição de 1946, permitiu-se ao Estado 

tão-somente a criação de "órgão de assistência técnica aos 

Municípios" (art. 24, CF/1946) para auxiliar no fenômeno 

metropolitano. 

No tocante à Constituição de 1967 (art. 157, § 10º), 

inclusive com a Emenda Constitucional n° 1/1969 (art. 164), o tema 

foi tratado no âmbito da Ordem Econômica, dispondo que "a União, 

mediante lei complementar, poderá para a realização de serviços 

comuns, estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por 

municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, 

façam parte da mesma comunidade sócio-econômica". 

Com amparo nessa disposição, a Lei Complementar federal n° 

14/1973 criou as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 

Fortaleza. 

De outra sorte, a atual Carta Magna não só devolve a 

competência da instituição das regiões metropolitanas aos Estados 

federados, como inaugura outros institutos similares, quais sejam as 

aglomerações urbanas e microrregiões. O Prof. José Afonso da Silva 

diferencia os referidos agrupamentos municipais: 

nRegião Metropolitana constitui-se de um conjunto de 
Municípios cujas sedes se unem com certa continuidade 
urbana em torno de um Município pólo. Microrregiões 
formam-se de grupos de Municípios limítrofes com certa 
homogeneidade e problemas administrativos comuns, 
cujas sedes não sejam unidas por continuidade. 
Aglomerados urbanos carecem de conceituação, mas, de 
logo, se percebe que se trata de áreas urbanas, sem um 
pólo de atração urbana, quer tais áreas sejam cidades 
sedes dos Municípios, como na baixada santista (em São 
Paulo), ou não." (SILVA, José,Afonso. Curso de Direito 
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Constitucional Positivo. 19 a ed. São Paulo: Malheiros, 
2001. p. 649). 

Para estas formas de integração, a Constituição Federal de 

1998 estabelece como requisitos: (i) lei complementar estadual; (ii) 

agrupamento de municípios limítrofes; (iii) o objetivo de integrar a 

organização, o planejamento e a execução; (iv) no âmbito de funções 

públicas; e (v) de interesse comum. 

Evidentemente, a integração metropolitana passa 

necessariamente pela autonomia municipal para dar soluções que vão 

além do que cada município pode realizar (cf. BARACHO, José Alfredo 

de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 

1986. p. 141). 

De forma geral, o saudoso Hely Lopes Meirelles assim 

equaciona o equilíbrio entre autonomia municipal e integração 

metropolitana: 

"O essencial é que a lei complementar estadual 
contenha normas flexíveis para a implantação da Região 
Metropolitana, sem obstaculizar a atuação estadual e 
municipal; ofereça a possibilidade de escolha, pelo 
Estado, do tipo de Região Metropolitana a ser 
instituída; torne obrigatória a participação do Estado 
e dos Municípios interessados na direção e nos 
recursos financeiros da Região Metropolitana; 
conceitue corretamente as obras e serviços de caráter 
metropolitano, para que não se aniquile a autonomia 
dos Municípios pela absorção das atividades de seu 
interesse local; e, finalmente, se atribuam à Região 
Metropolitana poderes administrativos e recursos 
financeiros aptos a permitir o planejamento e a 
execução das obras e serviços de sua competência sem 
os entraves da burocracia estatal. Sem estas 
características a Região metropolitana não atingirá 
plenamente suas finalidades" (MEIRELLES, Hely Lopes. 
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Direito Municipal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 83). 

Em sentido semelhante, o Prof. Alaôr Caffé Alves ensina: 

"Pela função da referida lei complementar [que 
institui agrupamento de municípios], deduz-se que tais 
regiões deverão ter tratamento constitucional a nível 
do Estado, perfazendo as bases institucionais de sua 
criação e funcionamento em face da existência de 
municípios delas integrantes. Quer dizer também que, 
uma vez constituídas por lei complementar, a 
integração dos municípios será compulsória para o 
efeito de realização das funções públicas de interesse 
comum, não podendo o ente local subtrair-se à figura 
regional, ficando sujeito às condições estabelecidas a 
nível regional para realizar aquelas funções públicas 
de interesse comum. Esta peculiaridade, singular em 
nosso direito, define os limites da autonomia 
municipal no âmbito urbano-regional metropolitano." 
[ALVES, Allaôr Caffé. "Regiões Metropolitanas, 
Aglomerações Urbanas e Microrregiões: novas dimensões 
constitucionais da organização do Estado brasileiro". 
in Revista de Direito Ambiental. Ano 6. Jan-Mar 2 001. 
p. 57 (61-62)] . 

Destaque-se que ponto fundamental na constituição da 

integração metropolitana é o interesse comum, que não se confunde 

com o simples somatório de interesses locais. 

Com efeito, a partir de fenômenos como a conurbação, o 

desatendimento de determinadas funções públicas pode afetar não só 

aquela comunidade, mas pode atingir situações além de suas 

fronteiras, principalmente considerando os municípios limítrofes. Ou 

seja, a falta de determinado serviço ou atividade que normalmente só 

diz respeito a uma única comunidade, pode eventualmente neutralizar 

o esforço de vários municípios ao redor. 
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Daí que a integração metropolitana surja não só como 

condição de viabilidade para determinadas políticas públicas, mas 

como forma de exigir a execução das decisões tomadas coletivamente. 

Nesse ponto, destaque-se que o mencionado interesse comum 

não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos 

Municípios do agrupamento urbano (cf. SILVA, José Afonso da, Direito 

Urbanístico Brasileiro. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 164). 

Ressalte-se que o caráter compulsório da participação dos 

municípios em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações 

urbanas já foi acolhido pelo Pleno deste STF, ao julgar 

inconstitucional tanto a necessidade de aprovação prévia pelas 

Câmaras Municipais (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 

20.9.2002) quanto a exigência de plebiscito nas comunidades 

interessadas {ADI 79 6/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 

17.12.1999). 

Na verdade, tais aspectos da integração metropolitana 

(interesse comum e compulsoriedade) não são incompatíveis, em tese, 

com o núcleo essencial da autonomia dos municípios participantes. 

Com efeito, a decisão e a execução colegiadas são aptas a, 

por um lado, garantir o adequado atendimento do interesse comum e 

vincular cada comunidade e, por outro lado, preservar o autogoverno 

e a auto-administração dos municípios. 

Assim, determinados os elementos essenciais da autonomia 

municipal e da integração metropolitana, passo a analisar sua 

relação com a função pública de interesse comum em discussão, qual 

seja, o saneamento básico. 
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4) Agrupamentos Municipais e Saneamento Básico 

Como bem apontado pelo Min. Maurício Corrêa, a competência 

para promover a melhoria das condições de saneamento básico é comum 

da União, dos Estados e Municípios (art. 23, IX, CF/1988). 

Recentemente, a Lei Federal n° 11.445/2007 - em atendimento 

ao comando do art. 21, XX, da Carta Magna - fixou diretrizes sobre o 

saneamento básico, definindo-o nos seguintes termos: 

"Art. 3- Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-
estruturas e instalações operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o seu lançamento final 
no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 
conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;" 

Por outro lado, o art. 3o, II, da LC 87/1997/RJ, inclui no 

conceito de saneamento básico "o abastecimento e produção de água 
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desde sua captação bruta dos mananciais existentes no Estado, 

inclusive subsolo, sua adução, tratamento e reservação, a 

distribuição de água de forma adequada ao consumidor final, o 

esgotamento sanitário e a coleta de resíduos sólidos e líquidos por 

meio de canais, tubos ou outros tipos de condutos e o transporte das 

águas servidas e denominadas esgotamento, envolvendo seu tratamento, 

decantação em lagoas para posterior devolução ao meio ambiente em 

cursos d'água, lagos, baías e mar, bem como as soluções alternativas 

para os sistemas de esgotamento sanitário". 

Não há dúvida quanto à complexidade e à importância da 

prestação de serviços de saneamento básico. 

Por um lado, as próprias circunstâncias naturais e o 

elevado custo para a adequada prestação do serviço público e, 

principalmente, para instalação e manutenção da infra-estrutura 

necessária - como canais e tubos em paralelo para amplo 

abastecimento de água e recolhimento de esgoto, estruturas de 

drenagem de águas pluviais, estações de tratamento etc. - demandam 

expressivos aportes financeiros, além de condições técnicas, que nem 

sempre estão ao alcance da grande maioria dos municípios 

brasileiros. 

Além disso, o serviço de saneamento básico constitui 

monopólio natural, pois os custos fixos de implantação e manutenção 

do sistema são tão elevados que uma única fornecedora pode atender a 

toda demanda com custo menor que múltiplas fornecedoras (cf. COOTER 

& ULEN. Law and Economics. 5ª ed. Boston: Pearson, 2007. p. 35 e ss. 

POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7ª ed. New York: Aspen, 

2007. p. 367 e ss.). 
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Assim, a configuração de monopólio natural revela não só 

ser inexequível o estabelecimento de concorrência na prestação de 

serviço de saneamento básico, como também indica que a reunião da 

demanda de municípios limítrofes pode reduzir custos e tornar o 

serviço mais atrativo para concessionários privados. 

Notoriamente, poucos são os municípios que por si sós têm 

condições de atender adequadamente à função pública de saneamento 

básico. Normalmente, o próprio acesso aos recursos hídricos depende 

da integração das redes de abastecimento entre diversos municípios. 

Captação, tratamento, adução, reserva, distribuição e, 

posteriormente, recolhimento e condução do esgoto, bem como sua 

disposição final indicam várias etapas que usualmente ultrapassam os 

limites territoriais de um dado município. 

Ademais, raras comunidades compreenderiam isoladamente 

poder aquisitivo suficiente para atrair o interesse de 

concessionários privados ou para custear diretamente a prestação dos 

serviços inerentes ao saneamento básico. 

Por outro lado, a inadequação na prestação da função 

pública de saneamento básico enseja problemas ambientais e de saúde 

pública que afetam comunidades próximas, principalmente nos casos em 

que se verifica o fenômeno da conurbação. 

O vínculo entre saneamento básico e saúde pública é tão 

estreito que a própria Constituição Federal atribuiu competência ao 

SUS para participar na formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico (art. 200, IV, CF/1988) . 
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Dessa forma, a função pública do saneamento básico 

freqüentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de 

interesse comum, apta a ensejar a instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do 

art. 25, § 3º, da Constituição Federal. 

Com efeito, a integração do planejamento e execução do 

saneamento básico de agrupamento de municípios não só privilegia a 

economicidade e eficiência de recursos naturais e financeiros - por 

exemplo, aproveitando estação de tratamento e redes de distribuição 

e coleta para diversas comunidades - como permite subsídios 

cruzados, isto é, a compensação de deficit na prestação de serviço 

em determinadas áreas com o superavit verificado nas áreas de maior 

poder aquisitivo. 

Registre-se que esta integração pode ocorrer tanto 

voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios 

de cooperação ou consórcios públicos, consoante os arts. 3º, II, e 

24 da Lei Federal n° 11.445/2007 e 241 da Constituição Federal, como 

compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar 

estadual que institui as aglomerações urbanas. 

No direito comparado, discutem-se vários modelos que 

permitam a integração de comunidades locais para a prestação da 

função de saneamento básico. 

Por exemplo, na área metropolitana de Nova Iorque (NYC) 

ocorreu verdadeira incorporação de diferentes municípios (Bronx, 

Brooklin, Manhattan, Queens e Staten Island) para concentrar a 

execução dos serviços de saneamento básico sob a autoridade do 

prefeito do município pólo. Assim, o New York City Departament of 
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Environmental Protection controla todo o serviço de abastecimento de 

água e recolhimento de esgoto. 

A anexação de municípios menores pelos municípios pólos foi 

a primeira solução promovida para atender interesses comuns (MARTIN 

MATEO, Ramon. Problematica Metropolitana. Madrid: Montecorvo, 1974. 

p. 233). 

Tal modelo ainda é empregado atualmente, como demonstra o 

caso da Cidade de Toronto, em que foram incorporados 6 municípios de 

seu entorno (cf. BURNS, Daniel. "A recente reforma municipal do 

Canadá com atenção particular ao caso de Toronto" in 0 Desafio da 

Gestão das Regiões Metropolitanas em Países Federativos. Brasília, 

Câmara dos Deputados, 2004. p. 27-29). 

Na Alemanha, destaca-se o modelo dos Kreise, que institui 

associação distrital, com regime de competências de interesse comum. 

A propósito, Andreas J. Krell explicita a natureza e características 

das circunscrições municipais : 

"Nesse ponto, cabe fazer um excurso para uma 
instituição famosa da administração pública na 
Alemanha, o 'Kreis', cuja tradução adequada é 
'círculo' ou 'circunscrição' municipal. A competência 
dos Kreise é baseada no princípio da subsidiariedade, 
quer dizer: somente aquelas funções que os próprios 
municípios não conseguem exercer sozinhos de maneira 
satisfatória, devem ser cumpridos pelo respectivo 
Kreis, que, na média, integra de 20 a 30 municípios 
menores e rurais. 
O Kreis exerce funções genuinamente supra-municipais 

como a construção e a manutenção de estradas 
regionais, a gestão de parques naturais, o controle de 
qualidade do ar ou o transporte coletivo regional. Ao 
lado dessas, ele desenvolve também medidas de 
compensação para reduzir as diferenças de capacidade 
administrativa dos seus membros e cumpre a função de 
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complementação, oferecendo serviços que os municípios 
não seriam capazes de resolver sozinhos, como por 
exemplo, o abastecimento de água, o tratamento de 
esgotos ou a manutenção de escolas secundárias. A 
execução da maioria das tarefas obrigatórias dos 
municípios são de responsabilidade dos Kreise 
(autorização de construções, porte de armas, 
licensiamento de automóveis, serviços de estrangeiros, 
defesa civil). 
Ao lado dessas atividades, o Kreis exerce também 

funções da esfera governamental superior, isto é, dos 
governos dos estados federados. Verificamos, portanto, 
uma 'função dupla' do Kreis, como comunidade 
territorial supralocal e grêmio ou microrregiao 
municipal e, por outro lado, como direito 
administrativo estadual". (KRELL, Andreas Joachim. 
"Perspectivas dos Municipios", in Livro de Teses da 
XVI Conferência Nacional de Advogados, Brasília: OAB, 
s.d., p.44). 

Ainda a respeito dos Kreise, Aspasia Camargo asseverou em 

estudo comparativo entre os federalismos alemão e brasileiro: 

"Os mecanismos de cooperação horizontal entre 
municípios [alemães] são muito mais eficazes, em torno 
do Kreis, e correspondem a unidades microrregionais de 
planejamento, e as ações estratégicas de conjunto, a 
mecanismos de controle e execução nas quais se aplica 
o princípio da subsidiariedade em favor dos mais 
fracos, sempre de maneira complementar e respeitando o 
espaço de autonomia das comunas". (CAMARGO, Aspásia 
"Federalismo Cooperativo e o Princípio da 
Subdisiariedade: Notas sobre a Experiência Recente do 
Brasil e da Alemanha", in HOFMEISTER & CARNEIRO, 
Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer, 2001, p. 82) . 

Na Espanha, aplicou-se modelo na região metropolitana de 

Bilbao em que havia um conselho geral, com representantes dos 

municípios periféricos, e uma comissão executiva, presidida pelo 

prefeito do Município pólo. Todavia, não se estabeleceram 

competências claras que diferenciassem o papel da organização 
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metropolitana e dos municípios que a compunham (cf. MARTIN MATEO, 

Ramon. Problematica Metropolitana. Madrid: Montecorvo, 1974. p. 

234/235). 

Ressalte-se que após a nova Constituição espanhola de 1978, 

os modelos regionais foram reformulados de acordo com cada Comunidad 

Autonoma. Assim, enquanto na região metropolitana de Madri os 

serviços de saneamento básico são executados exclusivamente por meio 

da empresa pública Canal de Isabel II, na região de Barcelona a 

adesão à Entidade de Meio Ambiente da Área Metropolitana não é 

compulsória. 

Na índia, a responsabilidade pelas áreas metropolitanas não 

é dos governos locais ou da União, mas dos governos estaduais, que 

em geral criam instituições especializadas. 

A exceção é a região metropolitana de Nova Delhi, pois na 

qualidade de capital da Índia, constitui território da União, com 

Poder Legislativo próprio. Formada em 1957, a Grande Delhi amalgamou 

11 municípios ao Município de Delhi, que só abrange 10% da área 

metropolitana. 

A partir de então, a responsabilidade pelos serviços 

básicos de "construção, manutenção e limpeza de drenos e trabalhos 

de drenagem; limpeza, remoção e disposição do lixo e outros 

materiais poluidores; (...) melhorias de bueiros (...); serviço de 

água; limpeza de vias públicas"; entre outros restou transferida dos 

municípios anexados para a Municipal Corporation of Delhi (cf. 

MARTHUR, Om Prakash. "Índia: arranjos financeiros e estruturas de 

gestão da região metropolitana de Nova Delhi". in O Desafio da 
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Gestão das Regiões Metropolitanas em Países Federativos. Brasília, 

Câmara dos Deputados, 2004. p. 29-31). 

Na França, criaram-se comunidades urbanas, atribuindo ao 

âmbito metropolitano os serviços sanitários e de saneamento. Também 

na Inglaterra, definiram-se competências semelhantes entre a 

Autoridade Metropolitana e os Conselhos de Distrito metropolitano 

(cf-BARAGHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. 

Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 133). 

Por óbvio, modelo funcional de saneamento básico não deve 

ignorar as indispensáveis fontes de recursos hídricos [cf. BARROSO, 

Luis Roberto. "Saneamento Básico: Competências Constitucionais da 

União, Estados e Municípios" in Revista Diálogo Jurídico n° 13 -

abr/mai 2002, Salvador, disponível em www.direitopublico.com.br. 

Acesso em 5.12.2007, p. 5]. 

No Brasil, a Lei federal n° 9.433/1997 estipulou como 

fundamento da Política Nacional a administração dos recursos 

hídricos em função das bacias hidrográficas (art. 1º, V, da Lei n° 

9.433/1997). 

Com efeito, a bacia hidrográfica deve ser o núcleo da 

unidade de planejamento e o referencial para toda ação de 

aproveitamento de recursos hídricos, inclusive de saneamento básico, 

uma vez que consiste no elemento determinante para viabilidade e 

racionalidade do sistema. 

Ressalte-se que o art. 1º, VI, da Lei nº 9.433/1997 também 

prevê como fundamento a gestão descentralizada dos recursos hídricos 
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"com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades". 

Dessa forma, a integração metropolitana em função de 

saneamento básico surge como imperativo da própria Política Nacional 

dos Recursos Hídricos e deve pautar-se no uso racional dos recursos 

hídricos, além de promover o adequado atendimento do interesse comum 

e resguardar a autonomia dos municípios. 

De acordo com o relatório do Seminário "Desafio da Gestão 

das Regiões Metropolitanas nos Países Federativos" promovido pela 

Câmara dos Deputados, ao menos 26 áreas metropolitanas, que agregam 

cerca de 439 municípios, já foram instituídas no País (cf. MOURA, 

Rosa. "A situação socioeconômica das Regiões Metropolitanas: 

desigualdades e diversidade regional" in O Desafio da Gestão das 

Regiões Metropolitanas em Países Federativos. Brasília, Câmara dos 

Deputados, 2004. p. 34). 

Nesse contexto, é preciso garantir, por um lado, que um 

município isoladamente não obstrua todo o esforço comum para 

viabilidade e adequação da função de saneamento básico em toda 

região metropolitana, microrregião e aglomerado urbano. 

Por outro lado, também deve se evitar que o poder decisório 

e o poder concedente concentrem-se nas mãos de um único ente, quer o 

estado federado, quer o município pólo. 

Nesse sentido, a instituição de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação 

de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a 

função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente 
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às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade 

econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que 

este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a 

autonomia municipal [cf. ALVES, Alaôr Caffé. "Regiões 

Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões: novas 

dimensões constitucionais da organização do Estado brasileiro" in 

Revista de Direito Ambiental Vol. 21. Ano 6. jan-mar 2001. p. 57 

(77); e VASQUES, Denise. "Instituição de Regiões Metropolitanas e 

Competências Constitucionais à Luz do Supremo" Boletim de Direito 

Municipal n° 05, Ano XXI, maio 2005, p. 368 (373)]. 

Além disso, a integração da função pública de saneamento 

básico implica necessariamente a concentração da regulação, do 

controle, do planejamento e da supervisão do serviço do saneamento 

básico, de forma a uniformizar sua execução. No entanto, tal 

concentração não viola a autonomia municipal nos casos em que a 

titularidade do interesse comum seja de órgão em que os 

representantes eleitos das comunidades locais (autogoverno) 

participem de decisão colegiada (auto-administração). 

Na verdade, o problema surge no momento em que deve se 

arbitrar, de acordo com os atuais padrões constitucionais, que ente 

tem a responsabilidade de atender ao saneamento básico nos casos de 

aglutinações urbanas. Em outras palavras, quem detém o poder 

concedente quanto ao serviço de saneamento básico: os municípios, o 

estado, o município pólo? a própria entidade metropolitana? 

Conforme exposto, o voto do Relator, Min. Maurício Corrêa, 

admite a possibilidade de o Estado-membro "regular e executar 

funções e serviços públicos de interesse comum", cometendo-lhe a 
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"responsabilidade pela implantação de políticas unificadas de 

prestação de serviços públicos". 

Esse entendimento tem amplo suporte doutrinário [cf. 

BARROSO, Luis Roberto. "Saneamento Básico: Competências 

Constitucionais da União, Estados e Municípios" in Revista Diálogo 

Jurídico n° 13 - abr/mai 2002, Salvador, disponível em 

www.direitopublico.com.br. Acesso em 5.12.2007, p. 21; TANAKA, Sônia 

Yuriko Kanashiro. "O Poder Concedente dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico, sobretudo na Região Metropolitana de São Paulo: 

Estado ou Município?" in Boletim de Direito Municipal n° 6, Ano XXI, 

jun 2005. p. 466 (474); FIGUEIREDO, Marcelo. "0 Saneamento Básico e 

o Direito - uma visão dos principais problemas jurídicos" in WAGNER 

JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa (coord.). Direito Público: Estudos 

em homenagem ao Professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2004. p. 511 (520)]. 

No entanto, data venia, entendo que tal conclusão não 

merece prosperar, pois não é compatível com a Constituição Federal a 

transferência integral do poder concedente seja ao estado federado, 

seja ao município pólo, uma vez que eliminaria, neste aspecto, a 

capacidade de auto-administração dos municípios envolvidos e, 

conseqüentemente, núcleo essencial da autonomia municipal. 

De outra sorte, os votos divergentes dos Ministros Joaquim 

Barbosa e Nelson Jobim compreendem que deve ser respeitada "a 

divisão de responsabilidades entre município e estados", porém não 

coincidem quanto à titularidade das funções públicas de interesse 

comum. 

/ 
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Por um lado, o r. voto do Min. Nelson Jobim, amparado pelos 

votos dos Ministros Ilmar Galvão e Eros Grau na ADI-MC 2077/BA, 

ressalta que "as funções administrativas e executivas da REGIÃO 

METROPOLITANA somente podem ser exercidas por órgão próprio ou por 

órgão (público ou privado) a partir da autorização ou concessão dos 

municípios formadores". 

Por outro lado, o entendimento do Min. Joaquim Barbosa 

assenta que "a titularidade do exercício das funções públicas de 

interesse comum passa para a nova entidade político-territorial-

administrativa, de caráter intergovernamental, que nasce em 

conseqüência da criação da região metropolitana". 

De acordo com o ordenamento constitucional, não é razoável 

a manutenção do poder concedente em cada município participante, sob 

pena de esvaziar o conteúdo do art. 25, § 3º, da Constituição 

Federal e a própria instituição de região metropolitana, 

microrregião ou aglomeração urbana, além de inviabilizar a prestação 

integrada e o adequado atendimento do interesse comum. 

Na realidade, ao contrário da posição sustentada pelo Min. 

Jobim, o interesse comum tutelado pelas aglomerações municipais não 

constitui apenas "o somatório integrado das competências e 

atribuições dos municípios formadores". 

A inadequação da prestação da função de saneamento básico 

em um único município pode inviabilizar todo o esforço coletivo e 

afetar vários municípios próximos. 

Assim, o interesse comum é muito mais que a soma de cada 

interesse local envolvido, pois a má condução da função de 
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saneamento básico por apenas um Município pode colocar em risco todo 

o esforço do conjunto, além das conseqüências para a saúde pública 

de toda a região. 

A solução parece residir no reconhecimento de sistema 

semelhante aos Kreise alemães, em que o Agrupamento de municípios 

junto com o estado federado detenha a titularidade e o poder 

concedente, ou seja, o colegiado formado pelos municípios mais o 

estado federado decida como integrar e atender adequadamente à 

função de saneamento básico. 

Nesse sentido, o magistério de Alaôr Caffé é pertinente: 

"A criação por lei complementar da Constituição do 
estado, conforme o dispositivo da Carta Federal, das 
referidas figuras regionais, induz ao entendimento de 
que aquelas funções públicas de interesse comum não 
são de exclusiva competência local. E mais, não são 
também de competência exclusiva do Estado. (...) Se o 
entendimento fosse de ordem tradicional, unilinear e 
sem interpretação sistemática, ao Estado simplesmente 
seria adjudicada a titularidade daqueles serviços cujo 
controle e execução demandassem ação administrativa 
supralocal. Neste caso, não haveria necessidade de 
participação dos municípios na gestão e controle de 
tais funções públicas, uma vez que, sendo de caráter 
regional, não seria, na forma da perspectiva 
tradicional, de sua pertinência normativa e executiva. 
Seria inteira e privativamente de competência do 
Estado, com exclusão dos municípios. 
Porém, por já não estarmos sob a égide do 

federalismo dual, estanque e centralizador, a 
interpretação não pode ser essa, sob pena de admitir a 
inutilidade jurídica das referidas figuras regionais, 
no plano da Constituição. Como essa linha seria um 
despautério hermenêutico, não há como deixar de 
interpretar que aquelas funções públicas de interesse 
comum são de competência conjunta (comum) dos 
municípios metropolitanos e do Estado que os integra. 
Por isso é que são chamadas funções públicas de 
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interesse comum'. Seu exercício, entretanto é 
peculiar, visto que os municípios não poderão exercê-
las de modo isolado, senão conjuntamente, numa espécie 
de co-gestão entre eles e o Estado que tem a 
responsabilidade de organizá-las originariamente, 
mediante lei complementar. 

(...) 

Aqui, o poder originário concedente de serviços ou 
funções comuns são municípios e o Estado, vez que 
somente estes entes possuem corpos legislativos para 
regrar sobre os serviços públicos de interesse 
regional. Entretanto, mediante um condomínio 
legislativo (obtido mediante o exercício de 
compatênicias comuns e concorrentes complementares e 
supletivas), aqueles entes políticos poderão e 
deverão, por exigência constitucional, criar as 
condições para a organização intergovernamental 
administrativa pública (uma espécie de autarquia 
territorial plurifuncional) para ser titular 
(derivado) do exercício de competências relativas às 
funções públicas de interesse comum. Vale dizer que o 
Estado cria e organiza tal entidade administrativa, 
mediante lei complementar, mas não pode deixar, sob 
pena de inconstitucionalidade da medida, de admitir a 
participação dos municípios metropolitanos (ou 
integrantes das aglomerações urbanas ou microrregiões) 
para decidirem sobre assuntos regionais que, em última 
instância, são também de seu interesse (local). 
Neste sentido, não poderá o Estado, ao criar a 

figura regional em apreço, gerenciar solitária e 
exclusivamente as funções públicas de interesse comum 
(incluindo serviços correspondentes) é, pois, da 
entidade pública administrativa (autarquia) organizada 
a nível regional, de caráter intergovernamental, onde 
representantes do Estado e dos municípios envolvidos 
deverão, de forma paritária, participar das funções 
normativas, diretivas e adminsitrativas 
correspondentes." [ALVES, Alaôr Caffé. "Regiões 
Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões: 
novas dimensões constitucionais da organização do 
Estado brasileiro" in Revista de Direito Ambiental 
Vol. 21. Ano 6. jan-mar 2001. p. 57 (77)] 

Tendo em vista os termos da Constituição de 1988, José 

Afonso da Silva concorda que "a titularidade [dos serviços comuns] 
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não pode ser imputada a qualquer das entidades em si, mas ao Estado 

e aos Municípios envolvidos". E o autor ressalta: 

"Não nos parece, em princípio, que [a participação 
dos municípios em agrupamentos urbanos] se trate de 
cooperação, porque a lei complementar estadual, ao 
instituir a região metropolitana, implica a definição 
das funções públicas de interesse comum. Comum a quem? 
Funções públicas de interesse comum a Estado e a 
Município na região metropolitana - e essa parece-nos 
a fundamental alteração que a atual formulação 
constitucional implica. E cabe à lei complementar 
estadual definir estas funções públicas de interesse 
comum. Mas essa definição tem limites, pois entre 
elas, evidentemente, não podem estar as de estrito 
interesse local, as que não têm dimensão 
metropolitana, que continuam integradas à autonomia 
dos municípios integrantes; nem as do Estado que não 
sejam também de estrito interesse metropolitano." 
(SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico 
Brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 164) 

Nada obstante a discussão doutrinária quanto à 

possibilidade de a região metropolitana, a microrregião e o 

aglomerado urbano deterem personalidade jurídica própria [a 

propósito cf. ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. "O Problema da 

Concessão de Serviços Públicos em Regiões Metropolitanas : 

(Re) Pensando um tema relevante". Interesse Público n° 24, Ano 5, 

mar/abr 2 004, Porto Alegre: Notadez p. 187 (191 e ss.)], o 

importante é a existência de estrutura (convênio, agência 

reguladora, conselho deliberativo etc.) com alguma forma de 

participação de todos os entes envolvidos, capaz de concentrar em um 

órgão uniformizador e técnico, responsável pela regulação e controle 

do serviço de saneamento básico. 

Assim, cabe a este órgão colegiado regular e fiscalizar a 

execução de suas decisões, definindo inclusive as formas de 
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concessão do serviço de saneamento básico, política tarifária, 

instalação de subsídios cruzados etc. 

Ressalte-se, porém, que a participação dos entes nessa 

decisão colegiada não necessita ser paritária, desde que apta a 

prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único 

ente. 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. 

Isto é, ainda que a participação do Estado federado nessa 

organização seja imprescindível [BARACHO, José Alfredo de Oliveira. 

Teoria Geral do Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 133; 

ALVES, Alaôr Caffé. "Regime Jurídico do Planejamento Metropolitano e 

Autonomia Municipal" in Vox Legis Vol. 137. Ano XII. mai 1980. p. 1 

(6); SILVA, José Afonso da. Direito Urbanistico Brasileiro. 4ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 164; e ALOCHIO, Luiz Henrique 

Antunes. "O Problema da Concessão de Serviços Públicos em Regiões 

Metropolitanas : (Re)Pensando um tema relevante". Interesse Público 

n° 24, Ano 5, mar/abr 2 004, Porto Alegre: Notadez p. 187 (191 e 

ss.)], inclusive para assegurar os interesses de outras comunidades 

não abrangidas pela aglomeração de municípios, seu voto isolado não 

pode ser suficiente para fixar todo planejamento e a execução da 

função pública de saneamento básico. 

Obviamente, não se exige que o Estado ou o Município-pólo 

tenham peso idêntico a comunidades menos expressivas, seja em termos 

populacionais, seja em termos financeiros. A preservação da 

autonomia municipal impede apenas a concentração do poder decisório 

e regulatório nesses entes. 

i 
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Em conclusão, na hipótese de integração metropolitana, o 

poder decisório e o eventual poder concedente não devem ser 

transferidos integralmente para o estado federado, como entendia o 

Min. Maurício Corrêa; nem permanecer em cada município 

individualmente considerado, como sustentava mais enfaticamente o 

Min. Nelson Jobim. 

Antes, a região metropolitana deve, como ente colegiado, 

planejar, executar e funcionar como poder concedente dos serviços de 

saneamento básico, inclusive por meio de agência reguladora, de 

sorte a atender o interesse comum e à autonomia municipal. 

5) Exame das normas questionadas 

À luz das considerações acima expostas, todos os 

dispositivos que condicionam a execução da integração metropolitana 

ao exclusivo crivo de autoridade estadual são inconstitucionais. 

Assim, a expressão "a ser submetido à Assembléia 

Legislativa" do inciso I do art. 5º, além do parágrafo único do art. 

5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10, 

todos da LC 87/1997/RJ são efetivamente inconstitucionais por não 

pressuporem o poder decisório da integração metropolitana no âmbito 

do colegiado de municípios integrantes e do estado federado, como os 

Conselhos Deliberativos criados nos arts. 4º e 11 da LC 87/1997/RJ. 

Ao contrário, tais dispositivos delegam diretamente ao 

Estado do Rio de Janeiro, ou alguma de suas autoridades, a palavra 

final a respeito da execução e funcionamento da organização 

metropolitana e das funções de interesse comum. 

185



ADI 1.842 / RJ 

Quanto aos arts. 11 a 21 da Lei nº 2.869/1997/RJ, a 

estrutura de saneamento básico para o atendimento de região 

metropolitana retira dos municípios qualquer poder de decidir, 

concentrando no Estado do Rio de Janeiro todos os elementos 

executivos, inclusive a condução da específica Agencia Reguladora e 

a fixação das tarifas dos serviços das concessionárias. 

A titularidade do serviço de saneamento básico, 

relativamente à distribuição de água e coleta de esgoto, é 

qualificada por interesse comum e deve ser concentrada na Região 

Metropolitana e na Microrregião, nos moldes do art. 25, § 3º, da 

Carta Magna, respeitando a condução de seu planejamento e execução 

por decisões colegiadas dos municípios envolvidos e do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Frise-se que não se veda a concessão do serviço por meio de 

lei estadual ou o controle de sua execução por meio de agência 

reguladora no âmbito estadual, mas estas providências devem ser 

dirigidas a partir de decisão em que os municípios e o estado 

federado tenham participado conjuntamente. 

Dessa forma, os arts. 11 a 21 da Lei nº 2.869/1997/RJ, 

porquanto decorrentes da decisão singular do Estado do Rio de 

Janeiro, são inconstitucionais. 

Acrescento, ainda, a manifesta inconstitucionalidade dos 

parágrafos 2º tanto do art. 4º, quanto do art. 11 da LC 87/1997/RJ, 

que condiciona a execução dos respectivos Conselhos Deliberativos "à 

ratificação pelo Governador do Estado", que não restou apontada 

pelos votos divergentes. 
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Em suma, declaro a inconstitucionalidade da expressão "a 

ser submetido à Assembléia Legislativa" do inciso I do art. 5º, além 

do parágrafo 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos 

incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10, e do 

parágrafo 2º do art. 11 todos da LC 87/1997/RJ, bem como dos 11 a 21 

da Lei nº 2.869/1997/RJ. 

6) Modulação dos Efeitos da Declaração de 

Inconstitucionalidade 

A aprovação da Lei n. 9.868/1999 introduziu significativa 

alteração na técnica de decisão de controle de constitucionalidade 

brasileiro. Em seu art. 27, a lei consagra a fórmula segundo a qual, 

"ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 

tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 

dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela 

declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado". 

Resta notório que o legislador optou conscientemente pela 

adoção de uma fórmula alternativa à pura e simples declaração de 

nulidade, que corresponde à tradição brasileira. 

O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à 

tradição do Direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido 

sustentada por praticamente todos os nossos importantes 

constitucionalistas (BARBOSA,. Rui. Os atos inconstitucionais do 

Congresso e do Executivo. In: Trabalhos jurídicos. Rio de Janeiro: 

Casa de Rui Barbosa, 1962, p. 70-1; e O direito do Amazonas ao Acre 
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Septentrional. Rio de Janeiro : Jornal do Commercio, 1910, v. 1, p. 

103; CAMPOS, Francisco Luiz da Silva. Direito constitucional. Rio de 

Janeiro : Freitas Bastos, 1956, v. 1, p. 430-1; BUZAID, Alfredo. Da 

ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958, p. 130-2; NUNES, José de 

Castro. Teoria e prática do Poder Judiciário. Rio de janeiro: 

Revista forense, 1943, p. 589). 

Fundada na antiga doutrina americana, segundo a qual "the 

inconstitutional statute is not law at all" (Cf. WILLOUGHBY, Westel 

Woodbury. The Constitutional law of the United States. New York, 

1910, v. 1, p. 9-10. Cf. também COOLEY, Thomas M. A treatise on the 

constitutional limitations. 4. ed. Boston, 1878, p. 227) , 

significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se em favor 

da equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, 

em favor dessa tese, que o reconhecimento de qualquer efeito a uma 

lei inconstitucional importaria na suspensão provisória ou parcial 

da Constituição (Cf. BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração 

de inconstitucionalidade no direito brasileiro, cit. p. 128-32). 

No entanto, não se deve perder de vista que, em 

determinados casos, a aplicação excepcional da lei inconstitucional 

traduz exigência do próprio ordenamento constitucional. De fato, há 

situações em que a aplicação da lei mostra-se, do prisma 

constitucional, indispensável no período de transição, até a 

promulgação da nova lei. 

Em razão destes casos, a disposição contida no art. 27 da 

Lei n. 9.868/1999 prevê modalidade de decisão no direito brasileiro 

semelhante ao modelo consagrado no direito português, que, no art. 

282 (4), da Constituição, estabelece fórmula que autoriza o Tribunal 

Constitucional a limitar os efeitos das decisões de 
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inconstitucionalidade com fundamento no princípio da segurança 

jurídica e no interesse público de excepcional relevo. 

A propósito do modelo português, registre-se a opinião 

abalizada de Jorge Miranda: 

"A fixação dos efeitos da inconstitucionalidade destina-
se a adequá-los às situações da vida, a ponderar o seu 
alcance e a mitigar uma excessiva rigidez que pudesse 
comportar; destina-se a evitar que, para fugir a 
consequências demasiado gravosas da declaração, o Tribunal 
Constitucional viesse a não decidir pela ocorrência de 
inconstitucionalidade; é uma válvula de segurança da 
própria finalidade e da efetividade do sistema de 
fiscalização. 
Uma norma como a do art. 282, nº 4, aparece, portanto, 

em diversos países, senão nos textos, pelo menos na 
jurisprudência. 
Como escreve Bachof, os tribunais constitucionais 

consideram-se não só autorizados mas inclusivamente 
obrigados a ponderar as suas decisões, a tomar em 
consideração as possíveis conseqüências destas. É assim 
que eles verificam se um possível resultado da decisão não 
seria manifestamente injusto, ou não acarretaria um dano 
para o bem público, ou não iria lesar interesses dignos de 
proteção de cidadãos singulares. Não pode entender-se 
isto, naturalmente, como se os tribunais tomassem como 
ponto de partida o presumível resultado da sua decisão e 
passassem por cima da Constituição e da lei em atenção a 
um resultado desejado. Mas a verdade é que um resultado 
injusto, ou por qualquer outra razão duvidoso, é também em 
regra — embora não sempre — um resultado juridicamente 
errado." (MIRANDA, Jorge. Manual de direito 
constitucional, 3a ed. Coimbra: 1991, t. 2, p, 500-502). 

Ressalte-se, ademais, que o instituto vem tendo ampla 

utilização desde a sua adoção. Segundo Rui Medeiros, entre 1983 e 

1986, quase um terço das declarações de inconstitucionalidade com 

força obrigatória geral tiveram efeitos restritos. Essa tendência 

manteve-se também entre 1989 e 1997: das 50 declarações de 

inconstitucionalidade proferidas em processos de controle abstrato 

de normas pelo menos 18 teriam sido com limitação de efeitos 
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(MEDEIROS, Rui. A Decisão de Inconstitucionalidade. Lisboa: 

Universidade Católica Editora, 1999. p. 689). 

Acentue-se que, ao contrário do imaginado por alguns 

autores, também o conceito indeterminado relativo ao interesse 

público de excepcional relevo não é mero conceito de índole 

política. Em verdade, tal como anota Rui Medeiros, a referência ao 

interesse público de excepcional relevo não contrariou qualquer 

intenção restritiva, nem teve o propósito de substituir a 

constitucionalidade estrita por uma constitucionalidade política ou 

de colocar a razão de Estado em lugar da razão da lei. Essa opção 

nasceu da constatação de que "a segurança jurídica e a eqüidade não 

esgotavam o universo dos valores últimos do direito que, em 

situações manifestamente excepcionais, podiam justificar uma 

limitação de efeitos". 

Resta, assim, evidente que o art. 282 (4) da Constituição 

portuguesa adota, também em relação ao interesse público de 

excepcional relevo, um conceito jurídico indeterminado para abarcar 

os interesses constitucionalmente protegidos não subsumíveis nas 

noções de segurança jurídica e de eqüidade. 

Essa orientação enfatiza que os conceitos de segurança 

jurídica, eqüidade e interesse público de excepcional relevo 

expressam valores constitucionais e não simples fórmulas de política 

judiciária (MEDEIROS, Rui. A Decisão de Inconstitucionalidade. 

Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999. p. 705-715). 

A fórmula consagrada na Constituição portuguesa e agora 

reproduzida parcialmente no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 não 

constitui modelo isolado. Ao revés, trata-se de sistema que, 
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positiva ou jurisprudencialmente, vem sendo adotado pelos vários 

sistemas de controle de constitucionalidade. 

Provavelmente, antes do advento da Lei nº 9.868/1999, 

talvez o STF fosse o único órgão importante de jurisdição 

constitucional a não fazer uso, de modo expresso, da limitação de 

efeitos na declaração de inconstitucionalidade. 

De fato, série expressiva de Cortes Constitucionais e 

Cortes Supremas adota a técnica da limitação de efeitos, v. g. a 

Corte Constitucional austríaca (Constituição, art. 140), a Corte 

Constitucional alemã (Lei Orgânica, § 31, 2 e 79, 1), a Corte 

Constitucional espanhola (embora não expressa na Constituição, 

adotou, desde 1989, a técnica da declaração de inconstitucionalidade 

sem a pronúncia da nulidade), a Corte Constitucional portuguesa 

(Constituição, art. 282, n. 4), o Tribunal de Justiça da Comunidade 

Européia (art.174, 2 do Tratado de Roma), o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos (caso Markx, de 13 de junho de 1979), entre outras 

[Cf. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. "Da Declaração de 

inconstitucionalidade e seus efeitos em face das Leis n. 9.868 e 

9.882/99". In: SARMENTO, Daniel (org.). O Controle de 

Constitucionalidade e a Lei 9.868/99. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 

2001]. 

É interessante notar que mesmo nos Estados Unidos da 

América passou-se a admitir, após a Grande Depressão, o 

estabelecimento de limites à declaração de inconstitucionalidade 

(TRIBE, Laurence. The American Constitutional Law. New York: The 

Foundation Press,1988). 

A Suprema Corte americana considerou o problema proposto 

pela eficácia retroativa de juízos de inconstitucionalidade a 
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propósito de decisões em processos criminais. Se as leis ou atos 

inconstitucionais nunca existiram enquanto tais, eventuais 

condenações nelas baseadas quedam ilegítimas, e, portanto, o juízo 

de inconstitucionalidade implicaria a possibilidade de impugnação 

imediata de todas as condenações efetuadas sob a vigência da norma 

inconstitucional. Sobre o tema, afirma Tribe: 

"No caso Linkletter v. Walker, a Corte rejeitou ambos os 
extremos: 'a Constituição nem proíbe nem exige efeito 
retroativo.' Parafraseando o Justice Cardozo pela 
assertiva de que 'a constituição federal nada diz sobre o 
assunto', a Corte de Linkletter tratou da questão da 
retroatividade como um assunto puramente de política 
(política judiciária), a ser decidido novamente em cada 
caso. A Suprema Corte codificou a abordagem de Linkletter 
no caso Stovall v. Denno: 'Os critérios condutores da 
solução da questão implicam (a) o uso a ser servido pelos 
novos padrões, (b) a extensão da dependência das 
autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei com 
relação aos antigos padrões, e (c) o efeito sobre a 
administração da justiça de uma aplicação retroativa dos 
novos padrões". (TRIBE, Laurence. The American 
Constitutional Law. New York: The Foundation Press,1988). 

Segundo a doutrina, a jurisprudência americana evoluiu 

para admitir, ao lado da decisão de inconstitucionalidade com 

efeitos retroativos amplos ou limitados (limited retrospectivity) , a 

superação prospectiva (prospective overruling) , que tanto pode ser 

limitada (limited prospectivity) , aplicável aos processos iniciados 

após a decisão, inclusive ao processo originário, como ilimitada 

(pure prospectivity) , que sequer se aplica ao processo que lhe deu 

origem (cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. 2a 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 173; e MEDEIROS, Rui. 

A Decisão de Inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 

1999. p. 743). 
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Destarte, o sistema difuso ou incidental mais tradicional 

do mundo admitiu a mitigação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade e, em casos determinados, acolheu até mesmo a 

pura declaração de inconstitucionalidade com efeito exclusivamente 

pro futuro (Cf. SESMA, Victoria Iturralde. El Precedente en el 

Common Law, Madrid: 1995, p. 174 e ss.). 

Em diversos casos, a adoção de declaração de 

inconstitucionalidade mitigada decorreu de construção pretoriana. 

São os exemplos da Alemanha, na fase inicial, e da 

Espanha. Nesses dois sistemas, dominava a idéia do princípio da 

nulidade como princípio constitucional não-escrito (§ 78 da Lei da 

Corte Constitucional alemã; art. 39 da Lei Orgânica da Corte 

Constitucional espanhola). Essa orientação, todavia, não impediu 

que, em casos determinados, ambas as Cortes constitucionais se 

afastassem da técnica da nulidade e passassem a desenvolver fórmulas 

alternativas de decisão. 

Em outras palavras, a admissão formal do princípio da 

nulidade não impediu a adoção de técnica alternativa de decisão 

naqueles casos em que a nulidade poderia revelar-se inadequada (v.g. 

casos de omissão parcial) ou trazer conseqüências intoleráveis para 

o sistema jurídico (ameaça de caos jurídico ou situação de 

insegurança jurídica). 

Na Espanha, embora nem a Constituição nem a lei orgânica 

do Tribunal Constitucional tenham adotado expressamente uma 

declaração de inconstitucionalidade com efeitos restritos, a Corte 

Constitucional, marcadamente influenciada pela experiência 

constitucional alemã, passou a adotar, desde 1989, a técnica da 
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declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, 

como reportado por Garcia de Enterría: 

"A recente publicação no Boletim Oficial do Estado de 2 
de março último da já famosa Sentença 45/1989, de 20 de 
fevereiro, sobre inconstitucionalidade do sistema de 
liquidação conjunta do imposto sobre a renda da unidade 
familiar matrimonial, permite aos juristas uma reflexão 
pausada sobre esta importante decisão do Tribunal 
Constitucional, objeto já de múltiplos comentários 
periodísticos. 
A decisão é importante, com efeito, por seu fundamento, 

a inconstitucionalidade que declara, tema no qual não 
haver sido produzido até agora, discrepância alguma. Mas 
parece-me bastante mais importante ainda pela inovação que 
se supõe na determinação dos efeitos dessa 
inconstitucionalidade, que a sentença remete ao que se 
indica no décimo-primeiro fundamento e este explica como 
uma eficácia para o futuro, que não permite reabrir as 
liquidações administrativas ou dos próprios contribuintes 
(auto-liquidações) anteriores" (GARCIA DE ENTERRÍA, 
Eduardo. "Justicia Constitucional: la doctrina prospectiva 
en la declaración de ineficacia de las leyes 
inconstitucionales". In: Revista de Direito Público n° 92; 
out./dez. de 1989, p. 5). 

Na mesma linha, a Corte Constitucional espanhola tem 

declarado a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade de 

dispositivos constantes de leis orçamentárias. Assim, na STC 

13/92/17 assentou-se que "a anulação dessas dotações orçamentárias 

poderia acarretar graves prejuízos e perturbações aos interesses 

gerais, também na Catalunha, afetando situações jurídicas 

consolidadas e particularmente a política econômica e financeira do 

Estado" [JIMÉNEZ CAMPO, Javier. "Qué hacer con la ley 

inconstitucional", in: La sentencia sobre la constitucionalidad de 

la ley. Madrid: 1997, p. 15 (64)]. 

Essa sucinta análise do direito comparado demonstra forte 

tendência no sentido da universalização de alternativas normativas 
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ou jurisprudenciais em relação à técnica de nulidade. Pode-se dizer 

que, independentemente do modelo de controle adotado, de perfil 

difuso ou concentrado, a criação de técnicas alternativas é comum 

aos mais diversos sistemas constitucionais. Também o Tribunal da 

Comunidade Européia e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

curvaram-se à necessidade de adoção de uma técnica alternativa de 

decisão. 

Assim, as técnicas inovadoras de controle da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos em geral têm sido 

cada vez mais comuns na realidade do direito comparado, na qual os 

tribunais não estão mais afeitos às soluções ortodoxas da declaração 

de nulidade total ou de mera decisão de improcedência da ação com a 

conseqüente declaração de constitucionalidade. 

Em estudo sobre a doutrina da declaração prospectiva da 

ineficácia das leis inconstitucionais, Garcia de Enterría bem 

demonstra que essa modalidade de decisão no controle de 

constitucionalidade decorre de uma necessidade prática comum a 

qualquer jurisdição de perfil constitucional: 

"La técnica de la anulación prospectiva se ha 
desarollado en las jurisprudencias constitucionales de 
otros países y en la de los Tribunales supranacionales 
europeos en función de un problema específico del control 
judicial de las leyes. En palavras ya clásicas de Otto 
Bachof en su trabajo 'El juez constitucional entre el 
Derecho y la Política' (al que yo mismo me he referido 
detenidamente en el libro citado, La Constitución como 
Norma, pp. 17 9, y sigs.), porque las Sentencias 
anulatorias de una Ley 'pueden ocasionar catástrofes, no 
solo para el caso concreto, sino para un invisible número 
de casos; cuando esas Sentencias son 'politicamente 
equivocadas' (en el sentido de que desbaratan las tareas 
políticas legítimas de la dirección del Estado), la 
decisión puede alcanzar a la comunidad política entera'. 
Así, pues, 'más que el juez de otros ámbitos de la 
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justicia, puede y debe el juez constitucional no perder de 
vista las consecuencias - y tan frecuentemente 
consecuencias politicas - de sus sentencias. Pero - y ésta 
es la cuestión a plantearse - ¿ Qué influencia le es 
permitido conceder a esas eventuales consecuencias sobre 
su sentencia? ¿ Puede, le es permitido o debe declarar 
ineficaz la ejecución de una Ley aplicada incólumemente 
durante largos años declarando una nulidad que privara de 
soporte a innumerables actos jurídicos, o quizá derribar a 
sectores enteros administrativos o económicos a causa de 
una infracción constitucional tardíamente descubierta? ¿ 
No se convertiría aquí de hecho el summum i us en summa 
inuria, sin utilidad para nadie y daño para muchos o para 
la entera comunidad? ... Así, pues, ¿ fiat justitiae pereat 
mundos?'" (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. "Justicia 
Constitucional: la doctrina prospectiva en la declaración 
de ineficacia de las leyes inconstitucionales". In: 
Revista de Direito Público n° 92; out./dez. de 1989, p. 
12-13). 

Ressalte-se, ainda, que a evolução das técnicas de decisão 

em sede de controle judicial de constitucionalidade deu-se no 

sentido da quase integral superação do sistema que Canotilho 

denominou de 'silogismo tautológico': (1) uma lei inconstitucional é 

nula; (2) uma lei é nula porque inconstitucional; (3) a 

inconstitucionalidade reconduz-se à nulidade e a nulidade à 

inconstitucionalidade (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 

Constitucional. 7a ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 948). 

Na realidade, a técnica da nulidade revela-se adequada 

para solver as violações das normas constitucionais de conteúdo 

negativo ou proibitivo (v.g., direitos fundamentais enquanto 

direitos negativos), mas mostra-se inepta para arrostar o quadro de 

imperfeição normativa, decorrente de omissão legislativa parcial ou 

da lesão ao princípio da isonomia. Igualmente, o princípio da 

segurança jurídica é um valor constitucional relevante tanto quanto 

a própria idéia de legitimidade. Resta evidente que a teoria da 
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nulidade não poderia ser aplicada na linha do velho adágio fiat 

justitia, pereat mundus. 

A toda evidência, deve se evitar a declaração de nulidade 

de lei que pudesse importar caos jurídico ou, em casos extremos, 

verdadeiro "suicídio democrático", cujo melhor exemplo seria a 

declaração de nulidade de lei eleitoral de aplicação nacional a 

regular a posse dos novos eleitos. 

Restou, assim, superada, por fundamentos diversos, a 

fórmula apodítica "constitucionalidade/nulidade" anteriormente 

dominante. Não se pode negar que muitas situações imperfeitas, sob a 

perspectiva constitucional, dificilmente seriam superadas com a 

simples utilização da declaração de nulidade. 

Essa tendência de adoção de técnicas diferenciadas de 

decisão no controle de constitucionalidade é também resultado da 

conhecida relativização do vetusto dogma kelseniano do "legislador 

negativo". Sobre o tema, é digno de nota o estudo de Joaquín Brage 

Camazano, do qual cito a seguir alguns trechos: 

"La raíz esencialmente pragmática de estas modalidades 
atípicas de sentencias de la constitucionalidad hace 
suponer que su uso es prácticamente inevitable, con una u 
otra denominación y con unas u otras particularidades, por 
cualquier órgano de la constitucionalidad consolidado que 
goce de una amplia jurisdicción, en especial si no 
seguimos condicionados inercialmente por la majestuosa, 
pero hoy ampliamente superada, concepción de Kelsen del TC 
como una suerte de 'legislador negativo'. Si alguna vez 
los tribunales constitucionales fueron legisladores 
negativos, sea como sea, hoy es obvio que ya no lo son; y 
justamente el rico 'arsenal' sentenciador de que disponen 
para fiscalizar la constitucionalidad de la Ley, más allá 
del planteamiento demasiado simple 'constitucionalidad/ 
inconstitucionalidad', es un elemento más, y de 
importancia, que viene a poner de relieve hasta qué punto 
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es así. Y es que, como Fernández Segado destaca, ' la 
praxis de los tribunales constitucionales no ha hecho sino 
avanzar en esta dirección' de la superación de la idea de 
los mismos como legisladores negativos, 'certificando 
[así] la quiebra del modelo kelseniano del legislador 
negativo." [CAMAZANO, Joaquín Brage. "Interpretación 
constitucional, declaraciones de inconstitucionalidad y 
arsenal sentenciador (un sucinto inventario de algunas 
sentencias 'atípicas'") in MACGREGOR, Eduardo Ferrer 
(ed.), La interpretación constitucional, Porrúa, México, 
2005, en prensa] 

Assim, além das muito conhecidas técnicas de interpretação 

conforme a Constituição, declaração de nulidade parcial sem redução 

de texto, ou da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia 

da nulidade, aferição da "lei ainda constitucional" e do apelo ao 

legislador, são também muito utilizadas as técnicas de limitação ou 

restrição de efeitos da decisão, o que possibilita a declaração de 

inconstitucionalidade com efeitos pro futuro a partir da decisão ou 

de outro momento que venha a ser determinado pelo tribunal. 

No Brasil, há muito a doutrina ressalta as limitações da 

simples pronúncia da nulidade ou da mera cassação da lei para 

resolver todos os problemas relacionados à inconstitucionalidade da 

lei ou do ato normativo. 

Não são poucos os que apontam a insuficiência ou a 

inadequação da declaração de nulidade da lei para superar algumas 

situações de inconstitucionalidade, sobretudo no âmbito do princípio 

da isonomia e da chamada inconstitucionalidade por omissão [cf. 

MAURER, Hartmut. Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen. In: 

Festschrift für Werner Weber. Berlim, 1974, p. 345 (368)]. 

Muitas vezes, a aplicação continuada de uma lei por 

diversos anos torna quase impossível a declaração de sua nulidade, 
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recomendando a adoção de alguma técnica alternativa, com base no 

próprio princípio constitucional da segurança jurídica. 

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem evoluído significativamente nos últimos anos, sobretudo 

a partir do advento da Lei n° 9.868/99, cujo art. 27 abre ao 

Tribunal uma nova via para a mitigação de efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. 

O texto inscrito na Lei n. 9.868/99 é resultado da 

proposta constante do Projeto de Lei n. 2.960/97. Na Exposição de 

Motivos do aludido projeto, afirmava-se, a propósito: 

"[...] Coerente com evolução constatada no Direito 
Constitucional comparado, a presente proposta permite que 
o próprio Supremo Tribunal Federal, por uma maioria 
diferenciada, decida sobre os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, fazendo um juízo rigoroso de 
ponderação entre o princípio da nulidade da lei 
inconstitucional, de um lado, e os postulados da segurança 
jurídica e do interesse social, de outro (art. 27). Assim, 
o princípio da nulidade somente será afastado "in 
concreto" se, a juízo do próprio Tribunal, se puder 
afirmar que a declaração de nulidade acabaria por 
distanciar-se ainda mais da vontade constitucional. 
Entendeu, portanto, a Comissão que, ao lado da 

ortodoxa declaração de nulidade, há de se reconhecer a 
possibilidade de o Supremo Tribunal, em casos 
excepcionais, mediante decisão da maioria qualificada 
(dois terços dos votos), estabelecer limites aos efeitos 
da declaração de inconstitucionalidade, proferindo a 
inconstitucionalidade com eficácia ex nunc ou pro futuro, 
especialmente naqueles casos em que a declaração de 
nulidade se mostre inadequada (v.g.: lesão positiva ao 
princípio da isonomia) ou nas hipóteses em que a lacuna 
resultante da declaração de nulidade possa dar ensejo ao 
surgimento de uma situação ainda mais afastada da vontade 
constitucional.[...]" (Exposição de Motivos nº 189, de 
07.04.1997, ao Projeto de Lei nº 2960, de 1997). 
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O art. 27 da Lei n° 9.868/99 veio preencher a lacuna - já 

detectada pelo Tribunal - existente no âmbito das técnicas de 

decisão no processo de controle de constitucionalidade. 

Com efeito, em decisão de 23 de março de 1994, teve o STF 

oportunidade de ampliar a já complexa tessitura das técnicas de 

decisão no controle de constitucionalidade, admitindo que lei que 

concedia prazo em dobro para a Defensoria Pública era de ser 

considerada constitucional enquanto esses órgãos não estivessem 

devidamente habilitados ou estruturados (HC 70.514/RS, Rel. Min. 

Sydney Sanches, Pleno, maioria, DJ 27.6.1997). 

Na oportunidade, o Relator, Min. Sydney Sanches, ressaltou 

que a inconstitucionalidade do § 5º do art. 5º da Lei n. 1.060, de 5 

de fevereiro de 1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 8 de 

novembro de 1989, não haveria de ser reconhecida, no ponto em que 

confere prazo em dobro, para recurso, às Defensorias Públicas, "ao 

menos até que sua organização, nos Estados, alcance o nível da 

organização do respectivo Ministério Público". 

Ressalvou-se, portanto, de forma expressa, a possibilidade 

de o Tribunal declarar a inconstitucionalidade da disposição em 

apreço, uma vez que a afirmação sobre a legitimidade da norma 

assentava-se em circunstância de fato que se modifica no tempo. 

Posteriormente, no Recurso Extraordinário Criminal n. 

147.776, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o tema voltou 

a ser agitado. A ementa do acórdão revela, por si só, o significado 

da decisão para a evolução das técnicas de controle de 

constitucionalidade : 
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"2. No contexto da Constituição de 1988, a 
atribuição anteriormente dada ao Ministério Público 
pelo art. 68, C. Pr. Penal - constituindo modalidade 
de assistência judiciária - deve reputar-se 
transferida para a Defensoria Pública: essa, porém, 
para esse fim, só se pode considerar existente, onde e 
quando organizada, de direito e de fato, nos moldes do 
art. 134 da própria Constituição e da lei complementar 
por ela ordenada: até que — na União ou em cada Estado 
considerado —, se implemente essa condição de 
viabilização da cogitada transferência constitucional 
de atribuições, o art. 68, C. Pr. Pen. será 
considerado ainda vigente : é o caso do Estado de São 
Paulo, como decidiu o plenário no RE 135.328." (RE 
147 .77 6 /SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª T. , DJ 
19.6.1998). 

Fica evidente, pois, que o Supremo Tribunal deu um passo 

significativo rumo à flexibilização das técnicas de decisão no juízo 

de controle de constitucionalidade, introduzindo, ao lado da 

declaração de inconstitucionalidade, o reconhecimento de um estado 

imperfeito, insuficiente para justificar a declaração de 

ilegitimidade da lei. 

É que, como anotado com precisão pelo Sepúlveda Pertence, 

"a alternativa radical da jurisdição constitucional ortodoxa entre 

constitucionalidade plena e a declaração de inconstitucionalidade ou 

revogação por inconstitucionalidade da lei com fulminante eficácia 

ex tunc faz abstração da evidência de que a implementação de uma 

nova ordem constitucional não é um fato instantâneo, mas um processo 

(...)" (RE 147.776/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, lª T., DJ 

19.6.1998). 

Promulgada a Lei n° 9.868, de 10.11.1999, a Confederação 

Nacional das Profissões Liberais - CNPL e a Ordem dos Advogados do 

Brasil propuseram ações diretas de inconstitucionalidade contra 

alguns dispositivos da referida lei, dentre eles o próprio artigo 27 
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(ADI nº 2.154 e 2.258, Rel Min. Sepúlveda Pertence). O julgamento de 

ambas as ações foi iniciado, com voto do Relator pela 

inconstitucionalidade do art. 27, porém foi suspenso, ante o pedido 

de vista da Min. Carmen Lúcia (Vide Informativo STF n° 476/2007). De 

qualquer forma, o Tribunal já vem sinalizando seu entendimento a 

respeito da plena constitucionalidade desse dispositivo. 

Com efeito, a falta de um instituto que permita 

estabelecer limites aos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade acaba por obrigar os Tribunais, muitas vezes, 

a se abster de emitir um juízo de censura, declarando a 

constitucionalidade de leis manifestamente inconstitucionais. Como 

ressalta García de Enterría, "la jurisprudencia norteamericana y sus 

comentaristas han invocado derechamente un argumento evidente: si no 

se admitiese el pronunciamiento prospectivo no se declararía la 

inconstitucionalidad de un gran número de normas. La doctrina de la 

absoluta y retroactiva nulidad de las Leyes inconstitucionales 

conduce 'en la dirección de la greater restraint ', del más fuerte 

freno a los pronunciamientos de inconstitucionalidad" (GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo. "Justicia Constitucional: la doctrina prospectiva 

en la declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales" In: 

Revista de Direito Público n° 92; out./dez. de 1989, p. 13). 

O perigo de tal atitude desmesurada de self restraint (ou 

greater restraint) pelas Cortes Constitucionais ocorre justamente 

nos casos em que, como o presente, a nulidade da lei 

inconstitucional pode causar uma verdadeira catástrofe - para 

utilizar a expressão de Otto Bachof - do ponto de vista político, 

econômico e social. Como assevera García de Enterría, "es, 

justamente, la relación estrecha entre ambos conceptos (nulidad = 

catástrofe) la gue le ha Ilevado a buscar en el ordenamiento 

202



ADI 1.842 / RJ 

constitucional otra solución y ha creído haberla encontrado en la 

adopción del criterio de la inconstitucionalidad prospectiva, hoy 

establecido y admitido por los más importantes sistemas de justicia 

constitucional e internacional del mundo entero" (GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo. "Justicia Constitucional: la doctrina prospectiva 

en la declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales" In: 

Revista de Direito Público n° 92; out./dez. de 1989, p. 14). 

Como admitir, para ficarmos no exemplo de Walter Jellinek, 

a declaração de inconstitucionalidade total, com efeitos 

retroativos, de lei eleitoral tempos depois da posse dos novos 

eleitos em dado Estado? Nesse caso, adota-se a teoria da nulidade e 

declara-se inconstitucional e ipso jure a lei, com todas as 

conseqüências, ainda que dentre elas esteja a eventual acefalia do 

Estado? 

Questões semelhantes podem ser suscitadas em torno da 

inconstitucionalidade de normas orçamentárias. Há de se admitir, 

também aqui, a aplicação da teoria da nulidade tout court? Dúvida 

semelhante poderia suscitar o pedido de inconstitucionalidade, 

formulado anos após a promulgação da lei de organização judiciária 

que instituiu número elevado de comarcas, como já se verificou entre 

nós (RE 104.393/GO, Rei. Min. Moreira Alves, 2". Turma, DJ de 

24.5.1985). Ou, ainda, o caso de declaração de inconstitucionalidade 

de regime de servidores aplicado por anos sem contestação. 

Essas questões parecem suficientes para demonstrar que, sem 

abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei 

inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com base 

no princípio da segurança jurídica, afastar a incidência do 

princípio da nulidade em determinadas situações. 
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Nesse passo, o art. 27 da Lei 9.868/99 limita-se a 

explicitar orientação que decorre do próprio sistema de controle de 

constitucionalidade. 

Não se nega, pois, o caráter de princípio constitucional 

ao princípio da nulidade da lei inconstitucional. Entende-se, porém, 

que tal princípio não poderá ser aplicado nos casos em que se 

revelar absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida (casos 

de omissão; exclusão de benefício incompatível com o princípio da 

igualdade) , bem como nas hipóteses em que sua aplicação pudesse 

trazer danos para o próprio sistema jurídico constitucional. 

Assim, configurado eventual conflito entre o princípio da 

nulidade e o princípio da segurança jurídica, que, entre nós, tem 

status constitucional, a solução da questão há de ser, igualmente, 

levada a efeito em um processo de complexa ponderação. 

Em muitos casos, então, há de se preferir a declaração de 

inconstitucionalidade com efeitos restritos à insegurança jurídica 

decorrente da declaração de nulidade, como demonstram os múltiplos 

exemplos do direito comparado e do nosso direito. 

Nesses termos, fica evidente que a norma contida no art. 

27 da Lei n° 9.868/99 tem caráter fundamentalmente interpretativo, 

desde que se entenda que os conceitos jurídicos indeterminados 

utilizados - segurança jurídica e excepcional interesse social - se 

revestem de base constitucional. No que diz respeito à segurança 

jurídica, parece não haver dúvida de que encontra expressão no 

próprio princípio do Estado de Direito consoante, amplamente aceito 
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pela doutrina pátria e estrangeira. Excepcional interesse social 

pode encontrar fundamento em diversas normas constitucionais. 

Importante assinalar é que, segundo a interpretação ora 

preconizada, o princípio da nulidade somente há de ser afastado se 

demonstrado, com base numa ponderação concreta, que a declaração de 

inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança 

jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma 

de interesse social. 

Portanto, o princípio da nulidade continua a ser a regra 

também no direito brasileiro. O afastamento de sua incidência 

dependerá de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista 

análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a 

idéia de segurança jurídica ou outro princípio constitucional 

manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, aqui, 

como no direito português, a não-aplicação do princípio da nulidade 

não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em 

fundamento constitucional próprio. 

Entre nós, cuidou o legislador de conceber um modelo 

restritivo também no aspecto procedimental, consagrando a 

necessidade de um quorum especial (dois terços dos votos) para a 

declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados. 

Não parecem procedentes, pois, as impugnações à 

constitucionalidade do art. 27 da Lei n° 9.868/99. 

É certo que Supremo Tribunal Federal ainda não se 

pronunciou, definitivamente, sobre a constitucionalidade do art. 27 

da Lei n° 9.868/99. É notório, porém, que o Tribunal aplica o art. 
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27 tanto no controle incidental (RE 197.917, Rel. Min. Maurício 

Corrêa, DJ de 07.05.2004) como no controle abstrato (ADI 3.022/RS, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18.08.2004; ADI 2.240/BA, Rel. Min 

Eros Grau, DJ 9.8.2007). 

No presente caso, o Tribunal tem a oportunidade de aplicar 

o art. 27 da Lei n° 9.868/99 em sua versão mais ampla. A declaração 

de inconstitucionalidade e, portanto, da nulidade das leis que 

regulam atualmente a prestação do serviço de saneamento básico 

constitui mais um dentre os casos em que as conseqüências da decisão 

tomada pela Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico. 

Não há dúvida, portanto, - e todos os Ministros que aqui 

se encontram parecem ter plena consciência disso - de que o Tribunal 

deve adotar uma fórmula que, reconhecendo a inconstitucionalidade 

das normas impugnadas, resguarde na maior medida possível os efeitos 

negativos à população por ela produzidos. 

Com efeito, é necessário ponderar que os serviços de 

saneamento básicos estão sendo atualmente prestados tanto na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro como na Microrregião dos Lagos com 

fundamento nos dispositivos questionados. 

Logo, a declaração de inconstitucionalidade sem efeitos 

modulados acarretaria a imediata interrupção da prestação dessa 

função pública, por absoluto vício nos instrumentos de concessão e 

na regulação que dispõe sobre as formas e tarifas da prestação da 

mencionada função pública. 
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A toda evidência, a continuidade da prestação da função de 

saneamento básico consiste em excepcional interesse social que não 

pode ser prejudicado, sob pena de ensejar grandes danos à população. 

Diante do excepcional interesse social na continuidade da 

prestação do serviço de saneamento básico, suscito a aplicação do 

art. 27 da Lei n° 9.868/1998, de modo que o Estado do Rio de Janeiro 

tenha 24 meses, a contar da data de conclusão deste julgamento, para 

implementar novo modelo de planejamento e execução da função de 

interesse comum no âmbito das regiões metropolitanas, microrregiões 

e aglomerados urbanos que (i) acolha a participação dos municípios 

integrantes; e (ii) sem que haja concentração de poder decisório nas 

mãos de qualquer ente. 

(7) Conclusão 

Nesses termos, entendo que o serviço de saneamento básico -

no âmbito de regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerados 

urbanos - constitui interesse coletivo que não pode estar 

subordinado à direção de único ente, mas deve ser planejado e 

executado de acordo com decisões colegiadas em que participem tanto 

os municípios compreendidos como o estado federado. 

Portanto, nesses casos, o poder concedente do serviço de 

saneamento básico nem permanece fracionado entre os municípios, nem 

é transferido para o estado federado, mas deve ser dirigido por 

estrutura colegiada - instituída por meio da lei complementar 

estadual que cria o agrupamento de comunidades locais - em que a 

vontade de um único ente não seja imposta a todos os demais entes 

políticos participantes. 

207



ADI 1.842 / RJ 

Esta estrutura colegiada deve regular o serviço de 

saneamento básico de forma a dar viabilidade técnica e econômica ao 

adequado atendimento do interesse coletivo. 

Ressalte-se que a mencionada estrutura colegiada pode ser 

implementada tanto por acordo, mediante convênios, quanto de forma 

vinculada, na instituição dos agrupamentos de municípios. Ademais, a 

instituição de agências reguladoras pode se provar como forma 

bastante eficiente de estabelecer padrão técnico na prestação e 

concessão coletivas do serviço de saneamento básico. 

Ante o exposto, julgo prejudicada a ação quanto ao Dec. n° 

24.631/1998/RJ e aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e 

incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, 

isto é, em menor extensão que o voto do Relator, Min. Maurício 

Corrêa, que entendeu prejudicados adicionalmente os parágrafos lº e 

2º do art. 4º; e 1º e 2º do art. 11 da LC 87/1997/RJ. 

Ademais, julgo procedente a ação direta, para declarar a 

inconstitucionalidade da expressão "a ser submetido à Assembléia 

Legislativa" do inciso I do art. 5º, além do parágrafo 2º do art. 

4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 

6º; do art. 7º; do art. 10, e do parágrafo 2º do art. 11 todos da LC 

87/1997/RJ, bem como dos 11 a 21 da Lei nº 2.869/1997/RJ, modulando 

os efeitos da declaração para que só tenha eficácia a partir de 24 

meses após a conclusão do presente julgamento. 

Assim sendo, voto no sentido de, aplicando o art. 27 da 

Lei n° 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da 

nulidade das leis impugnadas, mantendo sua vigência excepcional pelo 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal razoável dentro 
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do qual poderá o legislador estadual reapreciar o tema, constituindo 

modelo de prestação de saneamento básico, nas áreas de integração 

metropolitana, dirigido por órgão colegiado, com participação dos 

municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro. 

É como voto. 

209



03/04/2008 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. GILMAR MENDES

REQTE.(S) :PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
ADV.(A/S) :CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO

ADV.(A/S) :SÉRGIO CARVALHO 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

VISTA

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente,  inicialmente,  queria  cumprimentar  Vossa  Excelência  pela 
abrangência  e  verticalidade  do  voto  que  proferiu.  Realmente,  uma 
verdadeira  aula  sobre  a  questão  metropolitana,  sobre  essas  novas 
entidades regionais da Constituição de 1988. Mas o tema é extremamente 
complexo,  e  eu  trabalhei  muitos  anos  profissionalmente  e 
academicamente  sobre  o  tema.  Então,  se  os  colegas  não  se  opuserem, 
peço vista dos autos.

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – É um caso 
que  realmente  recomenda  vista,  porque  é  tão  complexo  e  com tantas 
conseqüências.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI –  Alguns 
doutrinadores entendem que o constituinte se omitiu em não criar uma 
quarta esfera político-administrativa. 

A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Não se omitiu, não. Talvez 
tenha sido uma opção. 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Mas 
interessante.  A competência desses  novos entes  regionais e  o  interesse 
comum é uma criação jurisprudencial.

Supremo Tribunal Federal
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O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO – Agora, curioso que a Carta 
Federal  de  37  previa  a  existência  de  organismos  metropolitanos  com 
personalidade jurídica. 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – 
É isso que nos compete hoje definir.

O SR. MINISTRO EROS GRAU – A primeira Constituição do Estado 
de São Paulo já impunha o relacionamento compulsório.

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Dependendo 
da diretriz que nós venhamos a dar à matéria, podemos ter verdadeiros 
impasses. Se conferirmos aos Estados, há o sacrifício da participação dos 
municípios,  teremos  que  definir;  se  conferirmos  aos  municípios, 
dependemos  quase  que  de  uma  atitude  de  caráter  contratual.  Ou  se 
vamos imaginar que haja aqui realmente um terceiro modelo, que é o que 
estou  propondo,  de  uma  idéia  do  Kraiss,  alemão,  e  de  uma  certa 
competência que terá que ser...

O SR. MINISTRO MENEZES DIREITO – E essa idéia do Kraiss é, 
mutatis mutandis, o que se adota no Canadá.

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – 
Isto. Fundamentalmente é tentar extrair de uma compatibilização entre 
Estado e município. Isso é um problema que também se coloca hoje no 
plano internacional;  a situação hoje,  por exemplo,  de Guarulhos e São 
Paulo em relação a meio ambiente. Essas conurbações que exigem uma 
solução.

O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO – Sim. Essas conurbações que, 
na verdade, transcendem o interesse meramente local.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – O grande 
problema – e é claro, Vossa Excelência abriu novas sendas -, numa região 
metropolitana como São Paulo, com 37 municípios e vinte e cinco milhões 
de habitantes, conseguir reunir todas as municipalidades em um Estado 
para decidir sobre questões que envolvem milhões e milhões de reais e 
questões  cruciais  para  o  destino  dos  integrantes  dessa  região 
metropolitana  é  algo  complexo.  Quer  dizer,  o  modus  operandi,  como 
vamos colocar isso em prática, é uma grande indagação.
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O  SR.  MINISTRO  GILMAR  MENDES  (PRESIDENTE)  –  Agora, 
permitir que um município se exclua desse bloco também, na verdade, 
compromete eventualmente as políticas de saneamento básico. A questão 
que se  coloca hoje,  por exemplo,  entre Guarulhos e  São Paulo no que 
concerne a saneamento básico, realmente, a meu ver, o tema tem que ser 
meditado,  porque  isso  tem  conseqüências  sobre  todo  o  modelo  de 
saneamento  básico.  E  há  uma  legislação  que  depende,  agora,  de 
implementação. A própria lei, aprovada no Congresso Nacional, deixou a 
questão do poder concedente em aberto propositadamente.

O  SR.  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO  –  Em  função  desse 
julgamento.

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Em função 
desse julgamento. 
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PLENÁRIO 

EXTRATO DE ATA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842-5 
PROCED.: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
REQTE.: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT 
ADVDOS.: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO 
ADV.: SÉRGIO CARVALHO 
REQDO.: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Decisão: Após o voto do Relator, Ministro 
Maurício Corrêa, Presidente, que afastava a preliminar de 
inepcia da ação arguida pela Advocacia-Geral da União; 
julgava prejudicada a ação quanto ao Decreto n° 24.631, de 03 
de setembro de 1998, bem como em relação aos artigos 1º, 2º, 
4º e 11 da Lei Complementar nº 87, de 16 de dezembro de 1997, 
ambos do Estado do Rio de Janeiro, por perda superveniente de 
seu objeto; e, no mais, julgava improcedentes as ações, pediu 
vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, 
Carlos Velloso e Nelson Jobim. Plenário, 12.04.2004. 

Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor 
Ministro Joaquim Barbosa, justificadamente, nos termos do § 
1º do artigo 1º da Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 
2003. Presidência, em exercício, do Senhor Ministro Nelson 
Jobim, Vice-Presidente. Plenário, 02.06.2004. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após os 
votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim 
(Presidente) , julgando procedente, em parte, a ação para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão "a ser 
submetido à Assembléia Legislativa", contida no inciso I do 
artigo 5o; do parágrafo único do mesmo artigo 5°; do artigo 
6º e incisos I, II, IV e V; do artigo 7° e do artigo 10, 
todos da Lei Complementar nº 87, de 16 de dezembro de 1997, e 
dos artigos 11 a 21 da Lei n° 2.869, de 18 de dezembro de 
1997, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Gilmar Mendes. 
Não participou da votação o Senhor Ministro Eros Grau por 
suceder ao Senhor Ministro Maurício Corrêa, que proferira 
voto. Plenário, 08.03.2006. 
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Decisão: Colhido o voto-vista do Senhor 
Ministro Gilmar Mendes, que julgava parcialmente procedente a 
ação, nos termos de seu voto, pediu vista dos autos o Senhor 
Ministro Ricardo Lewandowski. Não participam da votação a 
Senhora Ministra Cármen Lúcia e o Senhor Ministro Eros Grau, 
por sucederem, respectivamente, aos Senhores Ministros Nelson 
Jobim e Mauricio Corrêa. Ausentes, justificadamente, o Senhor 
Ministro Joaquim Barbosa (com voto proferido em assentada 
anterior) e, neste julgamento, a Senhora Ministra Ellen 
Gracie (Presidente) e os Senhores Ministros Marco Aurélio e 
Carlos Britto. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar 
Mendes (Vice-Presidente). Plenário, 03.04.2008. 

Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, 
Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, 
Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cármen Lúcia e Menezes 
Direito. 

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio 
Fernando Barros e Silva de Souza. 

Luiz Tomimatsu 
Secretário 
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28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Temos  um  probleminha:  o  Ministro  Dias  Toffoli  está  impedido  neste 
processo. E aí nós não temos quorum.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas, há vários que já votaram.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – É.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE) 
-Nós precisamos de um  quorum para deliberação. É Ação Direta.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Porque há votos que já estão sendo contados, o do Ministro Nelson 

Jobim...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Porque há 
votos, por exemplo, quem iniciou ...... 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Há vários votos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tenho sustentado que, 
para a continuidade do julgamento, exige-se o mesmo quórum do início. 
Mas já fiquei vencido no Plenário.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Os 
Ministros Maurício Corrêa, Joaquim Barbosa e Nelson Jobim já votaram. 
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Meu voto seria simples. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Se se contarem esses votos, dá o quorum.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Há essa peculiaridade, 
não  podemos  convocar  o  ministro  Nelson  Jobim,  aposentado,  muito 
menos, aquele que já não está entre nós, que ficamos aqui na Terra.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Se  houvesse  seis  que  já  votaram  e  os  outros  que  estão  aqui  não 

votassem  ou  estivessem  impedidos,  não  poderíamos  continuar, 
Presidente?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE)  - 
Eu ouço o Tribunal, eu ouço o Tribunal.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu estou impedido. Eu não vou me manifestar.

2 
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28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, o 
Ministro Marco Aurélio acabou de referir  que já  existe um precedente 
nesse sentido, até porque a presença dos que já votaram teria sentido se 
esses votos pudessem ser modificados, o que não é o caso. 

Assim, não há impedimento à continuidade do julgamento.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO
( SOBRE QUESTÃO DE ORDEM)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente, eu 
também, pela minha lembrança e, agora, na linha do voto do Ministro 
Marco Aurélio, já há precedentes nesse sentido.

Supremo Tribunal Federal
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -  Senhor Presidente, eu acho 
que isso facilita a vida do Tribunal; deixar votar, eu acho importante.

Supremo Tribunal Federal
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu estou impedido.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 

Mas, sobre essa questão?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sobre essa questão. Eu entendo que as cadeiras que votaram estão 

presentes.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE) - 

Estão presentes.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Estão presentes.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

V O T O
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI - 
Presidente,  data  venia,  eu  também  sou  pela  continuidade  da  votação, 
inclusive,  é  uma matéria  que  vem se  arrastando  há  muito  tempo,  de 
grande interesse público. Eu penso que está na hora de darmos um fecho 
nesse tema.

Supremo Tribunal Federal
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, continuo 
convencido de que, se é possível ter-se aqueles que já votaram compondo 
o Plenário, deve-se aguardar.

No  caso,  há  essa  peculiaridade:  o  ministro  Nelson  Jobim  já  não 
compõe o Tribunal, e o ministro Maurício Corrêa, que já faleceu, também 
não.  Por  isso,  presente  a  óptica  já  exteriorizada  pelo  ministro  Teori 
Zavascki, devemos continuar o julgamento.
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28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Também penso que já tendo sido proferidos votos, esses votos devem ser 
computados para fins de aferição do quorum eventual.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  quem 
poderia também estar aqui seria o ministro Gilmar Mendes, que votou e 
poderia reconsiderar o voto.

Reajusto o voto para entender que não devemos continuar, ante a 
ausência do colega que votou, mas que poderia, na continuidade, até o 
término do julgamento, reconsiderar a posição assumida.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

V O T O
(VISTA)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI:  Busca-se nesta ação 
direta,  ajuizada  pelo  Partido  Democrata  Trabalhista  -  PDT,  com 
fundamento no art. 102, I, a e p, da Constituição Federal, a declaração de 
inconstitucionalidade dos arts. 1º a 11 da Lei Complementar 87/1997 e dos 
arts.  8º  a  21 da Lei  2.869/1997,  ambas editadas pelo Estado do Rio de 
Janeiro.

 
A LC 87/1997 trata da instituição, composição, organização e gestão 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Microrregião dos Lagos, 
bem como define as funções públicas e serviços de interesse comum.

 
A Lei 2.869/1997, por sua vez, dispõe sobre o regime de prestação do 

serviço público de transporte ferroviário e metroviário de passageiros no 
Estado do Rio de Janeiro, e sobre o serviço público de saneamento básico 
daquele Estado.

 
As  ADIs  1.826/RJ,  1.843/RJ  e  1.906/RJ  estão  sendo  julgadas  em 

conjunto, em razão da existência de conexão e continência entre elas.
 
Nessa última, questiona-se, ainda, a constitucionalidade do Decreto 

24.631/1998, do Governador do Estado, o qual versa sobre a alienação das 
ações  representativas  de  capital  da  Companhia  Estadual  de  Águas  e 
Esgotos – CEDAE e sobre a outorga da concessão dos serviços públicos 
de saneamento básico na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

 
Os  requerentes  sustentam,  em suma,  que as  normas  impugnadas 

afrontam: (i) o princípio federativo (arts. 1º; 23, I, e 60, § 4º, I, da CF); (ii) a 

Supremo Tribunal Federal
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autonomia  municipal  (arts.  18  e  29  da  CF);  (iii)  o  exercício  das 
competências municipais privativas (arts. 30, I, V e VIII, e 182, § 1º, da CF) 
e comuns dos entes federados (arts. 23, VI, e 225, da CF); e (iv) o princípio 
da não-intervenção dos Estados nos Municípios (art. 35 da CF).

 
Alegam, mais, que as normas contestadas desbordam o disposto no 

art. 25, § 3º, da Constituição Federal, uma vez que não tratam apenas da 
organização,  do  planejamento  e  da  execução  de  funções  públicas  de 
interesse  comum,  mas  ingressam  na  seara  da  execução  de  políticas 
públicas, transferindo-as ao Estado do Rio de Janeiro, cuja competência 
exclusiva pertence aos Municípios que integram a Região Metropolitana e 
a Microrregião em tela.

 

1. MANIFESTAÇÕES DA AGU E PGR
 
A Advocacia-Geral  da  União  suscitou  preliminares  de  inépcia  da 

inicial e perda de objeto da ação. No mérito, sustentou que as normas 
impugnadas  não  conflitam  com  a  Constituição  Federal,  porquanto  a 
representação  dos  Municípios  estaria  assegurada  no  Conselho 
Deliberativo da Região Metropolitana.

 
A Procuradoria-Geral  da  República,  por  sua  vez,  manifestou-se, 

preliminarmente,  pela  prejudicialidade  da  ação  quanto  ao  Decreto 
24.631/1998 (ADI 1.906/RJ) e aos arts. 1º, 2º, 4º e 11, da LC 87/1997, em 
virtude da revogação do mencionado Decreto e da alteração dos demais 
dispositivos  por  legislação  superveniente.  No  mérito,  opinou  pela 
improcedência da ação em parecer do qual destaco o trecho abaixo:

 
“(...)  a  transposição  total  ou  parcial  de  certas  atividades  ou  

serviços, antes considerados de exclusivo interesse do município, para  
além de sua própria órbita, tendo em vista seu tratamento em nível  
regional,  por  razões  de  ordem  dimensional,  social,  institucional,  
geográfico, natural, econômico ou técnica, não pode ser considerada  
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inconstitucional,  visto  não  haver  ofensa  à  autonomia  municipal,  
restrita, tão somente, ao interesse local” (fl. 1.186).

2.  VOTO DO RELATOR
 
O Relator do feito, Ministro Maurício Corrêa, rejeitou a preliminar 

de  inépcia  da  inicial  e  entendeu  que  as  ADIs  estariam  prejudicadas 
quanto ao Decreto 24.631/1998 e aos arts. 1º, 2º, 4º e 11 da LC 87/1997, em 
face  das  alterações  legislativas  supervenientes  que  mudaram  suas 
redações.

 
No que tange aos demais dispositivos impugnados, o Relator julgou 

improcedente a ação, sob os seguintes argumentos: 
 

“(...)
17.  Não  é  razoável  pretender-se  que,  instituídos  esses  

organismos,  os  Municípios  que  os  compõem  continuem  a  exercer  
isoladamente as competências que lhes foram cometidas em princípio,  
uma  vez  que  nessas  circunstâncias  estabelece-se  uma  comunhão  
superior de interesses, daí porque a autonomia a eles reservada sofre  
naturais limitações oriundas do próprio destino dos conglomerados de  
que façam parte.

18.  Seria o mesmo que relegar à total  inocuidade a legislação  
complementar  e,  por  via  reflexa,  a  permissão  constitucional,  
sujeitando toda a  população regional  a  ações  ilegítimas de  uma ou  
outra autoridade local. Nesse caso, o Estado assume a responsabilidade  
pela  adequada  prestação  dos  serviços  metropolitanos,  com  a  
participação ativa dos Municípios enquanto membros dos Conselhos  
Deliberativos e coautores do Plano Diretor. A competência municipal  
acaba, pois, mitigada, na hipótese, pela permissão contida no § 3º do  
artigo 25 da Carta Federal.

(...)
20.  A  previsão  constitucional  permite,  na  realidade,  a  

configuração  de  uma  espécie  de  instância  híbrida  na  organização  
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estatal  brasileira,  situada  na  convergência  entre  as  atribuições  do  
Estado e  as  de  seus  respectivos  Municípios.  Autoriza,  desse  modo,  
forma  de  administração  pública  flexível  e  moderna,  que  garante  
eficiência  e  eficácia  no  gerenciamento  das  funções  e  dos  serviços  
públicos,  tanto  urbanos  quanto  regionais,  por  meio  das  entidades  
federadas integradas, sob a coordenação do Estado-membro, em face  
dos interesses comuns envolvidos.

(...) 
(...) as questões de saneamento básico extrapolam os limites de  

interesse exclusivo dos Municípios, justificando-se a participação do  
Estado-membro.

34. Com efeito, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,  
emergentes e em depósito, nos limites do território do Estado-membro,  
são  bens  deste  (CF,  artigo  26,  I),  sendo  evidente  sua  competência  
supletiva  para  legislar  sobre  o  tema,  observadas  as  normas  gerais  
fixadas pela União (CF, artigo 22, IV c/c artigo 25, § 1º). A Lei federal  
9433/97, que regulamentou o inciso XIX do artigo 21 da Carta da  
República e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos  
Hídricos, definiu a água como bem de domínio público, dependendo  
seu uso de outorga do Poder Público federal ou estadual,  conforme  
sejam águas federais ou estaduais. 

35. Por outro lado, é da competência comum a responsabilidade  
com  saúde  pública,  proteção  ao  meio  ambiente,  promoção  de  
programas  de  saneamento  básico  e  fiscalização  da  exploração  dos  
recursos  hídricos  (CF,  artigo  23,  II,  VI,  IX  e  XI).  É  ainda  de  
competência concorrente a faculdade de legislar sobre conservação da  
natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos  naturais,  proteção  do  meio  
ambiente e controle da poluição (CF, artigo 24, VI). 

36.  Verificado o interesse regional predominante na utilização  
racional das águas, pertencentes formalmente ao Estado, o que o torna  
gestor  natural  de  seu  uso  coletivo,  assim  como  da  política  de  
saneamento  básico  cujo  elemento  primário  é  também a  água,  resta  
claro competir ao Estado-membro, com prioridade sobre o Município,  
legislar  acerca  da  política  tarifária  aplicável  ao  serviço  público  de  
interesse  comum.  Não  vislumbro,  dessa  forma,  qualquer  vício  de  
inconstitucionalidade na lei ordinária impugnada.
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(...)”.

3. VOTOS DIVERGENTES
 
Os  Ministros  Joaquim  Barbosa  e  Nelson  Jobim,  de  sua  parte, 

iniciaram a divergência do voto proferido pelo Relator, Ministro Maurício 
Corrêa.

 
Contrariamente  ao  que  entendeu  o  Relator,  ambos,  em  suma, 

manifestaram-se no sentido de que a criação de um ente regional não 
significa a transferência de competências municipais, constitucionalmente 
estabelecidas, para o Estado.

 
No entanto, os Ministros divergiram no que concerne à distribuição 

dessas  competências:  o  primeiro  entendeu  que  elas  deveriam  ser 
exercidas por órgão próprio ou por ente - público ou privado – formado a 
partir  da  autorização  ou  concessão  dos  Municípios  integrantes  do 
agrupamento, ao passo que o segundo defendeu que a titularidade do 
exercício  das  funções  públicas  de  interesse  comum passa  para  a  nova 
entidade  político-territorial-administrativa,  que  nasce  em consequência 
da criação da região metropolitana.

 
Examinando  as  preliminares  suscitadas  no  voto  do  Ministro 

Maurício  Corrêa,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa  também  assentou  a 
prejudicialidade da ação quanto ao Decreto 24.631/1998, porém, entendeu 
que:

 
“(...)  diferentemente  do  que  concluiu  o  ministro  Maurício  

Corrêa, o § 2º do art. 1º, o parágrafo único do art. 2º, o § 1º e o § 2º do  
art. 4º e o § 1º e o § 2º do art. 11 não foram alterados por legislação  
superveniente. Contudo, percebo que tanto o § 2º do art. 1º como o  
parágrafo único do art. 2º terminam por fazer remissão a dispositivos  
alterados  pela  legislação  subsequente.  Não  foram  alterados,  mas  
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remetem a dispositivos alterados. Por essa razão, também precisam ser  
considerados prejudicados.

Portanto, no que tange à LC 87/1997, acompanho, em parte, o  
relator,  para  considerar  prejudicada  a  presente  ação,  por  alteração  
normativa superveniente somente do art. 1º, caput e parágrafos; do  
art. 2º, caput e parágrafo único; do art. 4º, caput e incisos I a VII, e do  
art. 11, caput e incisos I a VI”.

 
No que se refere ao mérito, afirmou o Ministro Joaquim Barbosa que
 

“(...)  a  criação  de  uma  região  metropolitana  não  pode,  em  
hipótese alguma, significar o amesquinhamento da autonomia política  
dos municípios dela integrantes, materializado no controle e na gestão  
solitária pelo estado das funções públicas de interesse comum”.

 
Nesse sentido, conclui o referido Ministro o quanto segue:
 

“As considerações relativas à impossibilidade de o estado, sem  
interferência  do  Conselho  Deliberativo  da  região  metropolitana,  
prestar serviços públicos de interesses comuns servem para invalidar,  
por vício de inconstitucionalidade, os arts. 11 a 21 da Lei 2.869/1997,  
que  dispõem  sobre  tipo  específico  de  concessão:  a  do  serviço  de  
saneamento básico.

(...)
Enquanto,  em  vários  dispositivos  da  LC  87/1997,  são  

transferidas competências pertencentes, em princípio, aos municípios  
–  sendo  mínima  a  presença  do  Conselho  Deliberativo  –,  a  Lei  
2.869/1997 parte da premissa de que tais atribuições são do estado e  
edita normas relativas, por exemplo, ao serviço de saneamento básico,  
à tarifa, ao seu reajuste e revisão. Ora, isso somente poderia ter sido  
legitimamente  feito  se  não  houvesse  quebra  no  sistema  de  
competências  preconizado  pela  Constituição  –  segundo  o  qual,  o  
estabelecimento  de  uma  região  metropolitana  não  significa  pura  e  
simples transferência de competências para o estado”. 

 
Assim,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  para 
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declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único; do art. 6º, I, II, 
IV e V, e do art. 7º da LC 87/1997, além dos arts. 11 a 21 da Lei 2.869/1997.

 
Já  o  Ministro  Nelson  Jobim  baseou  o  seu  voto  nas  seguintes 

premissas:
 

“(1.1)  As  REGIÕES  METROPOLITANAS,  
AGLOMERADOS  URBANOS  e  MICRORREGIÕES  não  são  
entidades políticas autônomas de nosso sistema federativo, mas, sim,  
entes com função administrativa e executória;

(1.2)  Tais  entes  não  detêm  competência  político-legislativa  
própria;

(1.3)  Sua  competência,  bem  como  suas  atribuições,  são,  na  
verdade,  o  somatório  integrado  das  competências  e  atribuições  dos  
MUNICÍPIOS formadores;

(1.4)  O INTERESSE METROPOLITANO é  o  conjunto  dos  
interesses dos MUNICÍPIOS sob uma perspectiva intermunicipal;

(1.5)  As  funções  administrativas  e  executivas  da  REGIÃO  
METROPOLITANA somente podem ser exercidas por órgão próprio  
ou por outro órgão (público ou privado) a partir da autorização ou  
concessão dos MUNICÍPIOS formadores;

(1.6) O art. 25, § 3º, da CF somente pode ser entendido a partir  
do princípio federativo e conservando-se a autonomia municipal.

(1.7)  Em  matéria  de  REGIÃO  METROPOLITANA,  os  
ESTADOS detêm uma competência dita ‘procedimental’, ou seja, cabe  
a eles, por meio de lei complementar, instituir esse ente e prever sua  
organização e funcionamento interno;

(1.8)  A instituição  da  REGIÃO METROPOLITANA deverá  
observar,  para  fins  do  saneamento  básico,  certa  identidade  
socioeconômica  da  comunidade  da  região  e,  necessariamente,  dois  
juízos:

(a)  de  viabilidade  técnica  -  guardar  lógica  com  as  bacias  
hidrográficas ou com a possibilidade de sua transposição ou integração  
com outras; e 

(b)  de  viabilidade  econômica  -  subsídios  cruzados  e  tarifas  
sociais;
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(1.9)  A  previsão  da  organização  interna  da  REGIÃO  
METROPOLITANA  deverá  observar  o  princípio  da  igualdade  
municipal  ou  o  princípio  da  representação  proporcional  entre  os  
MUNICÍPIOS  a  depender  das  circunstâncias  socioeconômicas  da  
região, bem como de proporção de suas respectivas populações;

(1.10) Caberá aos MUNICÍPIOS integrantes da região decidir,  
no âmbito do CONSELHO DELIBERATIVO, a forma como prestarão  
os serviços de natureza metropolitana, especialmente aqueles referente  
ao SANEAMENTO BÁSICO;

(1.11) Sendo de competência e titularidade intermunicipal, no  
âmbito  AGLUTINAÇÃO  DE  MUNICÍPIOS  (REGIÕES  
METROPOLITANAS,  AGLOMERADOS  URBANOS  e  
MICRORREGIÕES),  a  prestação  do  serviço  de  SANEAMENTO  
BÁSICO, tais MUNICÍPIOS, em acordo ou consenso, poderão decidir  
se prestam o serviço por meio:

(a)  de administração própria  e  direta  de um, alguns ou  
todos os MUNICÍPIOS;

(b) de administração do ESTADO;
(c) de empresa intermunicipal;
(d) da COMPANHIA ESTADUAL;
(e) de concessão para entidade particular;
(Reitero que o SANEAMENTO BÁSICO é um dos temas  

mais  complexos  do  direito  administrativo,  especialmente  pela  
diversidade  de  formas  com que  ESTADOS e  MUNICÍPIOS,  
formal ou informalmente, dividiram competências.)
(1.12) A decisão do SUPREMO, nessa matéria, deve viabilizar  

fórmulas flexíveis de forma que a população, por meio de unificação da  
interpretação  do  tema,  não  seja  prejudicada  com  suspensões  dos  
serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e TRATAMENTO DE  
ESGOTO, ora existentes;

(1.13) O SANEAMENTO BÁSICO, por se constituir em típico  
interesse intermunicipal, não pode ser atribuído ao âmbito estadual,  
sob  pena  de  violação  grave  à  federação  e  à  autonomia  dos  
MUNICÍPIOS.

(1.14) No âmbito das AGLUTINAÇÕES MUNICIPAIS, será  
proibida, como regra geral, a exploração individual do serviço pelos  
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MUNICÍPIOS isoladamente.
Tal  proibição  tem por  objetivo  viabilizar  a  prestação  para  os  

municípios mais carentes por meio de aproximações municipais que  
possibilitem que a demanda por água seja interligada à oferta de água,  
permitindo-se,  inclusive,  a  transposição  de  bacias,  a  instituição  de  
sistemas integrados com múltiplas fontes hídricas, a divisão de uma  
mesma bacia entre duas regiões ou municípios, etc.

(1.15) A competência de instituição das regiões e viabilização da  
prestação de serviços de interesse metropolitano não se confunde com  
a  competência  administrativa  ou  executória,  essa  sim  vinculada  
institucionalmente à participação dos MUNICÍPIOS envolvidos.

(1.16) Qualquer legislação que atribua a competência executória  
de  REGIÕES  METROPOLITANAS  ao  ESTADO  ou,  de  alguma  
forma, subordine as deliberações da AGLUTINAÇÃO a um aceite ou  
autorização da Assembleia Legislativa Estadual é inconstitucional.

(1.17)  Na  mesma  linha,  é  inconstitucional  a  legislação  
complementar estadual que, ao criar a estrutura de funcionamento da  
REGIÃO  METROPOLITANA,  vincule  a  indicação  dos  
representantes  municipais  à  autorização  do  GOVERNADOR  DO  
ESTADO ou de qualquer autoridade estadual”.

 
Nessa  linha,  encaminhou  sua  conclusão  no  sentido  de  julgar 

procedente a ação quanto:  (i)  à expressão “a ser submetido à Assembleia  
Legislativa”,  constante do inciso I do art.  5º;  (ii) aos arts.  6º e 7º da LC 
87/1997; e (iii) aos arts. 8º a 21, da Lei 2.869/1997.

 
O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, acompanhou a divergência 

inaugurada  pelos  Ministros  que  o  antecederam  quanto  às  questões 
preliminares.  No  mérito,  porém,  à  semelhança  do  Ministro  Joaquim 
Barbosa,  assentou  que  nem  o  Estado,  nem  os  Municípios  ostentam  a 
condição de únicos titulares das funções públicas de interesse comum, 
devendo ser tal competência compartilhada entre os membros dos dois 
níveis federativos, os quais, juntos, formam o ente regional.  Em outras 
palavras,  a  titularidade  haveria  de  pertencer  ao  “agrupamento  de  
municípios junto com o estado federado”, de modo a decidir como integrar e 
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atender adequadamente à função de saneamento básico.
 
Ademais, segundo o mencionado Ministro, a gestão compartilhada 

dessa entidade territorial no tocante ao planejamento, à organização e à 
execução  das  funções  públicas  de  interesse  comum,  não  exige  que  a 
representação  dos  distintos  entes  nos  órgãos  colegiados  seja 
necessariamente paritária. Para que a gestão se mostre constitucional, 

 
“o  poder  concedente  do  serviço  de  saneamento  básico  nem  

permanece fracionado entre os municípios, nem é transferido para o  
estado federado, mas deve ser dirigido por estrutura colegiada (...) em  
que a vontade de um único ente não seja imposta a todos os demais  
entes políticos participantes”.

 
O  Ministro  Gilmar  Mendes  propôs,  ainda,  uma  modulação  dos 

efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  para  que  a  legislação 
impugnada continue vigorando por mais 24 (vinte e quatro) meses.

 
Após tal pronunciamento, pedi vista dos autos para melhor exame 

da questão.
 
Passo a votar.

 
4. DAS PRELIMINARES
 
De início,  acompanho os votos que me precederam para afastar a 

inépcia da inicial, pois, a meu ver, ela preenche os requisitos necessários à 
propositura desta ação direta de inconstitucionalidade.

 
Outrossim, acompanho a divergência para julgar prejudicada a ação 

quanto aos arts. 1º, caput e § 1º, 2º, caput, 4º, caput e incs. I a VII, 11, caput e 
incs. I a VI, da LC 87/1997, porquanto esses dispositivos foram alterados 
de forma superveniente pelas Leis  Complementares  89/1998,  97/2001 e 
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105/2002, todas do Estado do Rio de Janeiro.
 

5. DA QUESTÃO NUCLEAR EM DEBATE 
 
A questão básica que se discute neste julgamento é saber a qual dos 

entes federados deve ser atribuída a titularidade das funções públicas de 
interesse  comum  nas  regiões  metropolitanas  e  em  outras  entidades 
territoriais de natureza assemelhada, com todas as consequências que a 
solução a essa indagação acarreta. 

 
Há  três  possíveis  soluções  para  tal  questão:  (i)  conferi-la 

integralmente ao Estado instituidor; (ii) deferi-la, de modo exclusivo, aos 
Municípios  que as  integram;  ou (iii)  permitir  o  seu compartilhamento 
entre o Estado e os Municípios.

 
Recordo,  inicialmente,  que  a  Constituição  Federal  dispôs  sobre  o 

tema, em seu art. 25, § 3º, nos termos abaixo:
 

“Os  Estados  poderão,  mediante  lei  complementar,  instituir  
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”.

 
Diante desse dispositivo, indaga-se:  teria o constituinte criado um 

quarto  nível  político  administrativo  para  integrar  a  organização,  o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum? Se a 
resposta  for  negativa,  como  parece  ser  a  opinião  unânime  dos 
especialistas, a qual dos entes federados caberia tal tarefa?

 
6.  CONCEITO  DE  FUNÇÕES  PÚBLICAS  DE  INTERESSE 

COMUM
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Antes  de  aprofundar  o  exame  da  questão  sub  judice,  convém 
estabelecer o conceito de função pública de interesse comum. Alaor Caffé 
Alves, um dos maiores estudiosos do tema, no ponto, tece as seguintes 
considerações:

 
“1) a  ‘função pública’  (...)  não  implica apenas  a  execução de  

serviços públicos e de utilidade pública e respectivas concessões, mas  
também  a  normatização  (como  a  disciplina  regulamentar  e  
administrativa do uso e  ocupação do solo,  a fixação de parâmetros,  
padrões  etc.),  o  estabelecimento  de  políticas  públicas  (diretrizes,  
planejamento,  planos,  programas  e  projetos,  bem como políticas  de  
financiamento,  operação  de  fundos  etc.)  e  os  controles  (medidas  
operacionais,  licenças,  autorizações,  fiscalização,  polícia  
administrativa etc.). (...)

2)  o  ‘interesse  comum’  (...)  implica  o  vínculo  simultâneo  ou  
sucessivo, efetivo e material de ações ou atividades estáveis de uma  
multiplicidade  determinada  de  pessoas  político-administrativas,  
agrupadas  mediante  lei  complementar,  dentro  de  certo  espaço  
territorial definido, para o exercício de funções públicas integradas de  
interesse de todos os envolvidos. Esse vínculo gera a exigência de uma  
interdependência operacional, conforme certos objetivos comuns, cujos  
critérios  poderão  variar  em  termos  de  disposições  geográficas  dos  
fatores  naturais;  de  bacias  hidrográficas;  de  peculiaridades  do  sítio  
urbano;  de  controle  ambiental;  de  fontes  de  recursos  naturais;  de  
dimensões  das  infra-estruturas  urbanas;  de  disponibilidade  ou  
capacidade  de  mobilizar  grandes  aportes  financeiros  ou  potenciais  
técnicos; de racionalização administrativa; de operação de sistemas de  
efeitos ou impactos difusos; de economias de escala; de deseconomias  
de aglomerações etc. 

Vê-se, pois, que tal conceito (função pública de interesse comum)  
distingue-se de modo singular do conceito  de interesse local,  o que  
demanda  uma  compreensão  bem  diversa  entre  a  autonomia  dos  
Municípios  tradicionais,  envolvendo  apenas  uma  cidade,  e  a  
autonomia  dos  Municípios  metropolitanos  (ou  de  aglomerações  
urbanas  ou  de  microrregiões)  que  estão  inseridos  em determinados  
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complexos  urbano-regionais,  em  comunhão  recíproca,  exigindo  
medidas interdependentes para dar conta de situações para as quais  
não  pode  haver  resposta  de  cada  Município  isoladamente  
considerado”1

As  funções  públicas  de  interesse  comum,  inconfundíveis  com 
aquelas  de  interesse  exclusivamente  local,  correspondem,  pois,  a  um 
conjunto de atividades estatais, de caráter interdependente, levadas a 
efeito  no  espaço  físico  de  um  ente  territorial,  criado  por  lei 
complementar  estadual,  que  une  Municípios  limítrofes  relacionados 
por vínculos de comunhão recíproca.

7. DO NOVO STATUS DAS COMUNAS NA CONSTITUIÇÃO DE 
1988

 
As  competências  que  o  legislador  constituinte  outorgou  aos 

Municípios nos arts. 29, 30 e 31 da Lei Maior não encontram paralelo na 
história político-institucional do País, a começar pelo disposto no caput do 
primeiro  dos  dispositivos  mencionados,  que  autoriza  as  comunas  a 
elaborarem  as  próprias  leis  orgânicas,  as  quais,  a  rigor,  configuram 
verdadeiras constituições locais.

 
Tal  prerrogativa,  aliás,  encontra  fundamento  no  art.  1º  da  Carta 

Magna,  segundo  o  qual  os  Municípios  integram,  de  pleno  direito,  o 
concerto federativo.

 
Nesse sentido, em sede acadêmica, tive oportunidade de assentar o 

seguinte:

“(...) o Município, antes do advento da Constituição de 1988,  

1  ALVES,  Alaôr  Caffé.  Regiões  Metropolitanas,  Aglomerações  Urbanas  e 

Microrregiões:  Novas  Dimensões  Constitucionais  da  Organização  do  Estado  Brasileiro. 

Temas de Direito Ambiental e Público, São Paulo, Ano II, nº 3, pp. 13-44.
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apesar  da  grande  autonomia  de  que  desfrutava,  jamais  integrou  o  
pacto federativo  de jure, em flagrante contraste com as importantes  
funções  político-administrativas  que  desempenhou  ao  longo  de  sua  
história.  Mas,  como  notam  Celso  Ribeiro  Bastos  e  Ives  Gandra  
Martins, a partir do ‘momento em que a Constituição brasileira alçou  
o Município a entidade condômina do exercício das atribuições que,  
tomadas em sua unidade, constituem a soberania, não poderia, a ser  
coerente consigo mesma, deixar de reconhecer que a própria Federação  
estava a sofrer um processo de diferenciação acentuada, relativamente  
ao modelo federal dominante no mundo que congrega apenas a ordem  
jurídica central e as ordens jurídicas regionais: a União e os Estados-
membros’.

Assim  é  que,  com  a  Carta  Magna  de  1988,  os  Municípios  
passaram a integrar a estrutura federativa brasileira, que continuou a  
contemplar também um ente intermediário entre estes e os Estados,  
qual  seja,  o  Distrito  Federal,  com  exclusão  dos  Territórios,  
considerados  agora  meras  autarquias  federais  integrantes  da  
administração descentralizada da União.

Nesse sentido, a Constituição vigente, no art. 1.º, estabelece que  
a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos  
Estados e Municípios e do Distrito Federal”.2

 
Com efeito, os Municípios, desde os tempos coloniais, especialmente 

em  razão  das  enormes  distâncias  que  os  separavam,  bem  como  em 
virtude  da  crônica  precariedade  das  vias  de  comunicação  -  a  qual 
acentuava  o  seu  isolamento  em um país  de  dimensões  continentais  -, 
embora  gozassem  de  grande  autonomia  no  plano  fático,  jamais  a 
desfrutaram plenamente, no âmbito jurídico, o que só veio a ocorrer com 
a promulgação da nova Carta Política.

 
8.  DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DAS FUNÇÕES 

PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM AO ESTADO

2 LEWANDOWSKI,  Enrique Ricardo.  Pressupostos  Materiais  e  Formais  da Intervenção  

Federal no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, pp. 24-25.
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Para solucionar a controvérsia retratada nos autos, um dos primeiros 

aspectos a ser discutido diz respeito à constitucionalidade da eventual 
transferência  da titularidade das  funções  públicas de interesse comum 
para o Estado instituidor das regiões. 

 
Até o presente momento, somente o Relator desta ADI, o Ministro 

Maurício Corrêa, entendeu que a sua transferência integral para tal ente 
federado estaria em consonância com o Texto Magno.

 
Como visto, os Ministros Nelson Jobim, Joaquim Barbosa e Gilmar 

Mendes votaram no sentido da inconstitucionalidade da entrega total da 
titularidade daquelas funções ao Estado. 

 
Peço  vênia  para,  nesse  ponto,  acompanhar  a  maioria  até  aqui 

formada, diante do novo status institucional desfrutado pelos Municípios 
sob a Constituição de 1988. 

 
Como  fundamento  de  minha  opção,  invoco  as  palavras  do  já 

mencionado Alaôr Caffé Alves, para quem 
 

“(...)  o  Estado  cria  e  organiza  tal  entidade  administrativa  
pública, mediante lei complementar, mas não pode deixar, sob pena de  
inconstitucionalidade  da  medida,  de  admitir  a  participação  dos  
Municípios  metropolitanos  (...)  para  decidirem  sobre  os  assuntos  
regionais que, em última instância, são também de seu interesse (...).

Nesse sentido, não poderá o Estado, ao criar a figura regional em  
apreço,  gerenciar  solitária  e  exclusivamente  as  funções  públicas  de  
interesse  comum,  posto  que  ofenderia  expressamente  o  texto  
constitucional”. 3

 
Com efeito, a transferência integral, ao Estado, da titularidade das 

funções  públicas  de  interesse  comum,  continentes  das  funções  de 

3  ALVES, Alaor Caffé. Op. cit.
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competência local,  significaria, a meu ver, neutralizar um dos aspectos 
mais  peculiares  do  modelo  federal  adotado pela  Constituição  vigente, 
qual seja,  a consagração das comunas como um terceiro nível político-
administrativo de nosso aparato estatal.

 
9.  DO  COMPARTILHAMENTO  DA  TITULARIDADE  DAS 

FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM
 
Como se viu, a titularidade das funções públicas de interesse comum 

não pode ser integralmente atribuída ao Estado que institui a entidade 
regional, sob pena de afrontar-se a autonomia municipal garantida pela 
atual Constituição.

 
Isso porque, conforme assenta Alaor Caffé Alves,

“Tal questão vincula-se ao que se consagrou chamar ‘interesse  
metropolitano’  (que  é  uma  espécie  de  interesse  regional).  Esse  
interesse  merece  uma consideração  especial,  uma vez  que,  como já  
vimos,  não  pode  ser  imputado  exclusivamente  a  um  único  ente  
político-administrativo.  Esta posição é  atualmente  adotada por  José  
Afonso  da  Silva,  acompanhando  nosso  pensamento  já  referido  em  
nossa  obra  a  respeito.  ‘Agora,  a  Constituição  fala  em organização,  
planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. E  
como tudo isso é instituído por lei complementar estadual, não tendo a  
União  nada  mais  a  ver  com  o  problema,  bem  se  pode  aceitar  o  
entendimento  que  Alaôr  Caffé  Alves  dava  para  a  titularidade  dos  
serviços  comuns.  Ou seja,  a  titularidade  não  pode  ser  imputada  a  
nenhuma  das  entidades  em  si,  mas  ao  Estado  e  aos  Municípios  
envolvidos...’  (Direito Urbanístico Brasileiro,  J.  Afonso de Silva,  2ª  
ed., Malheiros, São Paulo, 1995, p.145).

Como o artigo 25, § 3º, da Constituição não deu ensejo à criação  
de um quarto nível de poder político, o interesse metropolitano não se  
autonomizou em relação às unidades governamentais implicadas na  
solução dos problemas a ele atinentes. Juridicamente, portanto, não se  
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reconhece o interesse metropolitano senão como parcela dos respectivos  
interesses  das  unidades  político-administrativas  envolvidas  na  
promoção e execução dos serviços comuns. Daí a conotação específica  
incluída na ideia de ‘função pública de interesse comum’, em termos  
da  cooperação  mútua  entre  os  níveis  de  governo,  considerados  
horizontal (entre Municípios da mesma região) e verticalmente (entre  
Estado e Municípios)”. 4

 
Superada tal questão, resta saber, então, se essa titularidade pode ser 

integralmente transferida para os Municípios que compõem a região ou 
se deve ser exercida de forma compartilhada entre estes e o Estado.

 
10.  DA  NATUREZA  JURÍDICA  DOS  NOVOS  ENTES 

REGIONAIS 
 
Para solucionar tal  problema é  preciso,  primeiro,  entender qual  a 

natureza das regiões metropolitanas e dos demais entes assemelhados. 
Na lição de José Afonso da Silva,

 
“A região metropolitana no Brasil é (...) um conceito jurídico, já  

que assim se reputará a conurbação instituída nos termos do art. 25, §  
3º,  da CF. Isso não exclui  (...)  a existência  do fenômeno como fato  
econômico, social, urbanístico. Mas sob esses aspectos, o fenômeno é  
inorgânico,  empírico,  problemático,  ao  passo  que,  definido  
juridicamente, toma forma, persegue organização, institucionaliza-se

(...).
O que dá essência ao conceito de ‘região metropolitana’, o que  

justifica, o que legitima sua definição por lei complementar estadual, é  
precisamente  o  fenômeno  da  conurbação,  ou  seja:  a  existência  de  
núcleos urbanos contíguos, contínuos ou não, subordinados a mais de  
um Município, sob a influência de um Município-polo”. 5

4  Idem, ibidem.

5  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, pp. 

158-159.

17 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3483830.

241



ADI 1842 / RJ 

 
Mas  qual  é,  afinal,  a  natureza  jurídica  dessas  novas  entidades 

regionais? Segundo Alaor Caffé Alves,

“(...)  a  Constituição  Federal  preconiza  a  possibilidade  de  se  
instituir uma nova forma de administração regional, no âmbito dos  
Estados, como um corpo jurídico-administrativo territorial (autarquia  
territorial,  intergovernamental  e  plurifuncional),  sem personalidade  
política - visto que não poderia ter um corpo legislativo próprio - para  
o  qual  se  conferem  competências  administrativas  intergovernais,  
destinadas a integrarem a organização, o planejamento e a execução de  
funções públicas de interesse comum (artigo 25, § 3º, da C.F.). Aqui, o  
poder  originário  concedente  de  serviços  ou  funções  comuns  são  os  
Municípios e o Estado, vez que somente estes entes possuem corpos  
legislativos  para  regrar  sobre  os  serviços  públicos  de  interesse  
regional.  Entretanto,  mediante  um  condomínio  legislativo  (obtido  
mediante  o  exercício  de  competências  comuns  e  concorrentes  
complementares  e  supletivas),  aqueles  entes  políticos  poderão  e  
deverão,  por  exigência  constitucional,  criar  as  condições  para  a  
organização intergovernamental administrativa pública (uma espécie  
de autarquia territorial plurifuncional) para ser o titular (derivado) do  
exercício  de  competências  relativas  às  funções  públicas  de  interesse  
comum.  Vale  dizer  que  o  Estado  cria  e  organiza  tal  entidade  
administrativa  pública,  mediante  lei  complementar,  mas  não  pode  
deixar,  sob  pena  de  inconstitucionalidade  da  medida,  de  admitir  a  
participação  dos  Municípios  metropolitanos  (ou  integrantes  das  
aglomerações  urbanas  ou  microrregiões)  para  decidirem  sobre  os  
assuntos  regionais  que,  em  última  instância,  são  também  de  seu  
interesse (local)”. 6

 
Ora,  se  a  região  metropolitana  é  um  conceito  jurídico  que 

institucionaliza um fenômeno empírico, a saber, a existência de núcleos 
urbanos contíguos, com interesses públicos comuns, correspondendo, na 
abalizada  lição  de  Alaor  Caffé,  a  uma  autarquia  territorial, 

6  ALVES, Alaôr Caffé. Op. cit.
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intergovernamental e plurifuncional, sem personalidade política, torna-
se,  então,  necessário compreendê-la a partir  de noções que superem a 
visão tradicional que se têm da própria federação. 

 

11.  DO  NOVO  FEDERALISMO  COOPERATIVO  OU  DE 
INTEGRAÇÃO

 
Desde a sua concepção inicial, na Constituição dos Estados Unidos 

de 1787, até os dias atuais, a federação, forma sui generis de estruturação 
estatal,  sofreu  significativas  transformações.  Nessa  linha,  tive 
oportunidade de observar, em texto acadêmico, o seguinte:

 
“Especialmente a partir do New Deal de Roosevelt, na década de  

30,  o  Estado  cresceu,  hipertrofiou-se.  De  um  Estado  Gendarme,  
voltado preponderantemente para a manutenção da ordem interna e a  
defesa  contra  agressões  externas,  o  Estado  transformou-se  em  um  
ativo prestador de serviços, passando a desempenhar um papel cada  
vez mais  positivo.  Observa-se que a intervenção estatal  nos planos  
econômico e social deu-se obviamente em escala nacional, posto que  
dificilmente ela seria eficaz caso se restringisse apenas ao nível local,  
porquanto tratava-se, como se sabe, de superar a crise econômica em  
que se debatia a sociedade norte-americana, duramente atingida pela  
Grande Depressão, desencadeada a partir da débâcle de 29.

(...)
A partir dessa evolução desapareceu o federalismo dual, baseado  

na igualdade entre a União e os Estados-membros. Passou-se, então,  
ao  chamado  federalismo  cooperativo,  no  qual  se  registra  um  
entrelaçamento  de  competências  e  atribuições  dos  diferentes  níveis  
governamentais, com franco predomínio da União. (...) 

Com  efeito,  voltar  ao  federalismo  clássico  dos  fins  do  século  
XVIII é entregar-se à busca de uma quimera, conforme nota Bernard  
Schwartz,  ponderando  que  o  Governo  Federal,  que  superou  uma  
violenta depressão econômica e  capitaneou o país em duas grandes  
guerras  globais,  elevando-o  à  liderança  mundial,  dificilmente  
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retornará aos limites assinalados pelos constituintes de 1787. A sua  
previsão,  contudo,  é  no  sentido  de  que,  inobstante  a  tendência  de  
crescimento da esfera de competências da União, essa hipertrofia não  
acarretará  o  desaparecimento  dos  Estados,  porque,  dentre  outros  
motivos,  a  prestação  dos  serviços  básicos  à  coletividade  deverá  
continuar sob a responsabilidade dos governos locais.

Essa  evolução,  que  alguns  denominam  de  ‘centralização’  do  
federalismo, não se limitou apenas aos Estados Unidos, visto que as  
condições sociais, políticas e econômicas por ela responsáveis também  
se  reproduziram,  mutatis  mutandis,  em outras  partes  do  mundo  
onde foi adotado. O próprio avanço tecnológico, que dia a dia rompe a  
barreira  da distância  – um dos principais  fatores responsáveis pela  
descentralização  federal  –  facilita  a  ação  do  poder  central  sobre  as  
comunidades localizadas  nos  pontos mais  distantes do território  do  
Estado.

Vislumbrando  já  a  superação  do  federalismo  cooperativo,  
caracterizado por uma repartição vertical e horizontal de competências  
aliada à partilha dos recursos financeiros, sob a hegemonia da União,  
Manuel Gonçalves Ferreira Filho anuncia o advento do federalismo de  
integração,  o  qual  ‘acentuaria  os  traços  do cooperativo,  mas  que  o  
resultaria,  antes,  num  Estado  unitário  constitucionalmente  
descentralizado do que num verdadeiro Estado Federal”. 7

 
Em síntese, o federalismo brasileiro, de há muito, deixou de ser dual 

para caracterizar-se como sendo de cooperação ou de integração.
 

12.  DA  COMPULSORIEDADE  DA  INTEGRAÇÃO  DOS 
MUNICÍPIOS AOS NOVOS ENTES REGIONAIS

 
Outro aspecto que precisa ser considerado nesta discussão é o fato 

de  que,  após  a  promulgação  da  nova  Constituição,  a  integração  dos 
Municípios às entidades regionais passou a ser compulsória. Quer dizer, 
as  comunas  ficam,  de  imediato,  a  elas  vinculadas,  sem  qualquer 

7  LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Op. cit., pp. 19-21.
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possibilidade  abandoná-las  por  iniciativa  própria,  editada  a  lei 
complementar estadual que as institui. 

 
Tal questão foi, inclusive, examinada pelo Supremo Tribunal Federal 

nas ADIs 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, e 1.841/RJ, Rel. Min. Carlos 
Velloso, nas quais se confirmou a natureza compulsória da associação dos 
Municípios às entidades regionais, desde que regularmente constituídas. 

 
O acórdão proferido nessa última ação ostenta a seguinte ementa:
 

“CONSTITUCIONAL.  REGIÕES  METROPOLITANAS,  
AGLOMERAÇÕES URBANAS, MICRORREGIÃO. C.F., art. 25, §  
3º.  Constituição  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  art.  357,  parágrafo  
único.  I.  -  A  instituição  de  regiões  metropolitanas,  
aglomerações  urbanas  e  microrregiões,  constituídas  por  
agrupamentos de municípios limítrofes, depende, apenas, de lei  
complementar  estadual.  II.  -  Inconstitucionalidade  do  parágrafo  
único do art. 357 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. III. -  
ADIn julgada procedente” (grifos meus).

13. DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DAS 
ENTIDADES REGIONAIS

 
A integração  compulsória  dos  Municípios  às  entidades  regionais, 

regularmente  criadas,  não  significa,  contudo,  que  eles  renunciem  à 
participação em sua gestão, notadamente no que respeita ao exercício das 
funções públicas de interesse comum. 

 
Diferentemente, porém, do modelo que vigorava antes do advento 

da atual Constituição, ou seja, aquele estabelecido nas Cartas de 1967 e 
1969, no qual os Municípios eram apenas consultados – e de forma não 
vinculante  -  sobre  a  prestação  de  serviços  metropolitanos,  no  novo 
desenho institucional, eles têm, na qualidade de titulares originários de 
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parcela das funções públicas de interesse comum, o inafastável direito de 
participar do processo decisório no plano intergovernamental. 

 
Mais uma vez,  menciono a lição de Alaôr Caffé  Alves  sobre esse 

assunto:
 

“(...)  se  os  municípios  não  podem  sair,  também  não  podem  
renunciar  à  governabilidade  metropolitana,  donde  a  necessidade  de  
uma garantia  básica:  a  de  que  eles  devem e  podem participar  das  
decisões regionais. Vale dizer, eles participarão do processo decisório,  
não  mais  como  consultores,  mas  contribuindo  para  a  tomada  de  
decisões, em conjunto, em um conselho intergovernamental, a fim de  
decidirem  a  respeito  das  chamadas  funções  públicas  de  interesse  
comum.

(...) 
Se ele [o município] não pode se excluir da região metropolitana,  

em contrapartida tem o direito de exigir sua participação decisória no  
plano intergovernametal, em conjunto com o próprio Estado (...). No  
entanto,  estão  obrigados  a  aceitar  as  decisões  implementadas  pelo  
conselho metropolitano, mesmo que haja inflexões e atuações em seu  
próprio território”. 8

 
Tendo em conta tais reflexões, em especial o advento do federalismo 

de cooperação ou, segundo alguns, um mais avançado ainda, qual seja, 
de  integração,  não  vejo  como  afastar  a  conclusão  segundo  a  qual  a 
prestação - direta ou delegada -, a regulação e a fiscalização das funções 
de interesse comum hão de ser levados a efeito de forma conjunta pelo 
Estado e os Municípios que integram determinado ente regional. 

 
Para  esmiuçar  esse  tópico,  recorro  ainda  mais  uma  vez  aos 

ensinamentos de Alaôr Caffé, segundo o qual:
 

“(...)  a  titularidade  desses  serviços  comuns  é  compartilhada  

8  ALVES,  Alaôr  Caffé.  Formulação  e  implementação  de  políticas  públicas 

intergovernamentais. Cadernos FUNDAP, nº 22, 2001, pp. 117-131.
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entre  municípios  e  Estado.  (...)  os  municípios  metropolitanos,  
isoladamente considerados, não são titulares desses serviços comuns.  
O Estado não é, igualmente, titular isolado dos mesmos. As decisões  
sobre sua organização, planejamento, prestação, concessão e controle  
devem  ser  conjuntas,  nos  termos  de  um  controle  deliberativo  
metropolitano,  de caráter público e  autárquico,  intergovernamental,  
no qual tenham assento representações dos municípios metropolitanos  
e do Estado”. 9

Assim, embora se reconheça que a autonomia municipal assegurada 
pela Lei Maior não pode ser esvaziada mediante a transferência integral 
da  titularidade  das  funções  públicas  de  interesse  comum  ao  Estado 
instituidor  da  entidade  territorial,  tal  garantia  que  o  texto  magno 
assegura às comunas também não deve, de outra parte, atuar como um 
bloqueio  à  efetiva  concretização  de  outros  valores  constitucionais,  em 
especial os atinentes ao federalismo cooperativo.

 
Parece-me, portanto, que a gestão compartilhada das novas regiões, 

previstas  no art.  25,  §  3º,  da  CF,  entre  os  Municípios  e  o  Estado,  é  a 
solução que melhor se harmoniza com a preservação da autonomia local 
e  a  imprescindível  atuação  do  ente  instituidor  como coordenador  das 
ações que envolvam o interesse comum de todos os integrantes do ente 
regional. 

 
Com efeito, uma visão mais ortodoxa ou formalista da autonomia 

municipal  inviabilizaria  a  administração  desses  entes  regionais, 
resultando em uma indesejável fragmentação do processo de tomada de 
decisões, inevitavelmente tisnado por uma ótica local, em detrimento dos 
interesses comuns.

Fernando Abrúcio, analisando criticamente esse fenômeno, assim se 
pronuncia:

9  ALVES,  Alaôr  Caffé.  Saneamento  básico:  A obscuridade  jurídica  e  suas  razões. 

Revista Sanear, Brasília, 2008, nº 3, Ago. 2008, pp. 12-20.
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“A redemocratização do país marcou um novo momento no  

federalismo (...).
(...)
Pela  primeira  vez  na  história,  os  municípios  

transformaram-se  em  entes  federativos,  constitucionalmente  
com o mesmo status jurídico que os Estados e a União.

(...)
O  principal  problema  da  descentralização  ao  longo  da  

redemocratização  foi  a  conformação  de  um  federalismo  
compartimentalizado,  em  que  cada  nível  de  governo  procura  
encontrar o seu papel específico e não havia incentivos para o  
compartilhamento  de  tarefas  e  a  atuação  consorciada.  Disso  
decorre também um jogo de empurra entre as esferas de governo.  
O federalismo compartimentalizado é mais perverso no terreno  
das  políticas  públicas,  já  que  em  uma  federação  (...)  o  
entrelaçamento  dos  níveis  de  governo  é  a  regra  básica  na  
produção e gerenciamento de programas públicos, especialmente  
na  área  social.  A  experiência  internacional  caminha  nesse  
sentido”. 10

 
A forma  como  se  organiza  a  União  Europeia  corresponde  a  um 

interessante exemplo de como a gestão compartilhada tem sido adotada 
pelos modelos político-institucionais mais modernos.

 
Ensina  Jean-Victor  Louis,  com  relação  à  UE,  que  o  exercício 

compartilhado  de  competências  não  gera  qualquer  prejuízo  para  a 
soberania  de  seus  integrantes,  conferindo-lhes,  ao  contrário,  “a  
possibilidade  de  exercer  responsabilidades  que,  no  plano  nacional,  se  haviam  
tornado puramente formais para Estados independentes”. 11

10  ABRUCIO, Fernando Luiz. A Coordenação Federativa no Brasil. Revista de Sociologia  

Política, Curitiba, nº 24, jun. 2005, pp. 41-67.

11  LOUIS, Jean-Victor. El ordenamento jurídico comunitário.  5ª. Luxemburgo: Oficina de 

Publicaciones Oficiales da las Comunidades Europeas, 1995, p 292.
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Conforme assentei em obra sobre o tema, os Estados independentes 
que ingressaram na União  Europeia  não  renunciaram à  sua  soberania 
nem mesmo a parcelas dela em favor do todo, simplesmente passaram a 
atuar de modo conjunto em determinadas áreas de interesse comum.  12 
Entendo  que  a  mesma  lógica  deve  valer  para  as  novas  entidades 
regionais, quanto à autonomia local. 

 
O próprio  Ministro  Gilmar Mendes trouxe à baila em seu voto a 

experiência dos Kreise alemães, do qual destaco, por oportuno:
 

“Na  Alemanha,  destaca-se  o  modelo  dos  Kreise,  que  institui  
associação distrital, com regime de competências de interesse comum.  
A propósito, Andreas J. Krell explicita a natureza e características das  
circunscrições municipais:

‘Nesse ponto, cabe fazer um excurso para uma instituição  
famosa da administração pública na Alemanha, o ‘Kreis’, cuja  
tradução adequada é ‘círculo’  ou ‘circunscrição’  municipal.  A 
competência  dos  Kreise  é  baseada  no  princípio  da  
subsidiariedade,  quer  dizer:  somente  aquelas  funções  que  os  
próprios municípios não conseguem exercer sozinhos de maneira  
satisfatória, devem ser cumpridos pelo respectivo Kreis, que, na  
média, integra de 20 a 30 municípios menores e rurais.

O  Kreis  exerce  funções  genuinamente  supramunicipais  
como  a  construção  e  a  manutenção  de  estradas  regionais,  a  
gestão de parques naturais, o controle de qualidade do ar ou o  
transporte  coletivo  regional.  Ao  lado  dessas,  ele  desenvolve  
também medidas de compensação para reduzir as diferenças de  
capacidade administrativa dos seus membros e cumpre a função  
de complementação, oferecendo serviços que os municípios não  
seriam  capazes  de  resolver  sozinhos,  como  por  exemplo,  o  
abastecimento  de  água,  o  tratamento  de  esgotos  ou  a  
manutenção de escolas secundárias. A execução da maioria das  
tarefas obrigatórias dos municípios são de responsabilidade dos  

12  LEWANDOWSKI,  Enrique  Ricardo.  Globalização,  Regionalização  e  Soberania.  São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, pp. 287-291.
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Kreise  (autorização  de  construções,  porte  de  armas,  
licensiamento  de  automóveis,  serviços  de  estrangeiros,  defesa  
civil).

Ao lado dessas atividades, o Kreis exerce também funções  
da  esfera  governamental  superior,  isto  é,  dos  governos  dos  
estados federados. Verificamos, portanto, uma ‘função dupla’ do  
Kreis,  como  comunidade  territorial  supralocal  e  grêmio  ou  
microrregião  municipal  e,  por  outro  lado,  como  direito  
administrativo  estadual’.  (KRELL,  Andreas  Joachim.  
‘Perspectivas  dos  Municípios’,  in  Livro  de  Teses  da  XVI  
Conferência Nacional de Advogados, Brasília: OAB, s.d., p.44).

(...)'
A  solução  parece  residir  no  reconhecimento  de  sistema  

semelhante aos Kreise alemães, em que o Agrupamento de municípios  
junto  com  o  estado  federado  detenha  a  titularidade  e  o  poder  
concedente,  ou  seja,  o  colegiado  formado  pelos  municípios  mais  o  
estado  federado  decida  como  integrar  e  atender  adequadamente  à  
função de saneamento básico”. 

 
Dito isso,  é preciso fazer uma distinção clara, porém nem sempre 

adequadamente  evidenciada,  entre  as  expressões  “partilhar”  e 
“compartilhar”. Do ponto de vista semântico, “partilhar” encerra a ideia 
de  uma divisão  de  poderes  ou  de  competências,  tal  como ocorre  nas 
federações,  ao  passo  que  “compartilhar”  significa  exercê-los 
conjuntamente,  conforme  ocorre  nas  confederações,  ou  no  moderno 
federalismo cooperativo, que alguns preferem chamar, como observado, 
de federalismo de integração.

 
Enfatizando  a  necessidade  de  adoção  de  uma  coordenação  de 

políticas  públicas  por  parte  de  entes  federados  distintos  em  uma 
estrutura federativa contemporânea, Paul Pierson assinala o seguinte:

 
“No federalismo, devido à divisão de poderes entre os entes, as  

iniciativas  políticas  são  altamente  interdependentes,  mas  são,  
frequentemente, pouco coordenadas (...). Mais do que um mero jogo de  
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disputas,  as  relações  intergovernamentais  requerem  uma  complexa  
conjugação entre competição, cooperação e acomodação”. 13

 
Trazendo a questão para a nossa realidade regional, Antônio Marcos 

Capobianco afirma que a prestação eficiente dos serviços públicos exige
 

“(...) a criação do novo arranjo institucional metropolitano, que  
não seja necessariamente um quarto nível de poder, mas que arrefeça  
as  autonomias  e  integre  de  fato  os  atuais  entes  horizontal  e  
verticalmente;  e  que,  finalmente,  seja  representativo  dos  governos  
locais da região”. 14

 
Disso se conclui que o legislador constituinte, ao prever essas novas 

entidades regionais no art. 25, § 3º, da Lei Maior, ou seja, no título que 
trata da própria organização do Estado brasileiro, alvitrou que o poder 
decisório  relativamente  às  funções  públicas  de  interesse  comum fosse 
compartilhado  entre  os  diversos  entes  federativos  que  as  compõem, 
notadamente quanto ao poder concedente, ao planejamento, à regulação, 
à fiscalização, à organização e à execução destas.

 
 
14.  PARTICIPAÇÃO  DIFERENCIADA  DOS  MUNICÍPIOS  NA 

GESTÃO DOS ENTES REGIONAIS 
 
A gestão  regional  compartilhada  não  significa,  como  observou  o 

Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, que o poder decisório tenha que 
ser, necessariamente, partilhado de forma igualitária entre os Municípios, 
o Município-pólo e o Estado instituidor, verbis: 

13  PIERSON,  Paul.  Fragmented  Welfare  States:  Federal  Institutions  and  the 

Development of Social  Politics.  Governace,  Cambridge, Mass.,  v.  8,  nº  4,  pp.  448-478, Oct. 

1995.

14  CAPOBIANCO,  Antônio  Marcos.  Relações  Intergovernamentais  na  Metrópole: 

Adequação Institucional para a Ação.  Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São  

Paulo, São Paulo, http://iea.usp.br/iea/textos/capobiancometropole.pdf , 2004, p. 8.
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“(...)  a  participação  dos  entes  nessa  decisão  colegiada  não  

necessita ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do  
poder decisório no âmbito de um ente único. A participação de cada  
município  e  do  Estado  deve  ser  estipulada  em  cada  região  
metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que um ente  
tenha o predomínio absoluto”.

 
Isso  ocorre,  verbi  gratia,  no  Conselho  da  União  Europeia,  que 

constitui  a  principal  instância  decisória  dessa  associação  de  Estados 
soberanos,  cujos  representantes  se  reúnem  regularmente  para  decidir 
sobre assuntos de interesse comum.

 
Os  diferentes  governos  são  representados  no  Conselho  pelos 

ministros nacionais relevantes para o assunto em discussão. Na votação, 
por  maioria  qualificada,  os  distintos  Estados  têm  pesos  diferentes, 
calculados  com  base  em  sua  importância  política  e  expressâo 
demográfica. 15 Um voto da Alemanha ou da França, por exemplo, hoje, 
tem um peso de 29 num total de 345, ao passo que um voto do Chipre ou 
da Letónia expressam, cada qual, quatro votos. 

     
Voltando  ao  tema  sob  exame,  para  a  efetivação  dos  valores 

constitucionais  em  jogo,  segundo  entendo,  basta  que  nenhum  dos 
integrantes do ente regional seja excluído dos processos decisórios que 
nele  ocorrem,  ou  possa,  sozinho,  definir  os  rumos  de  gestão  deste. 
Também não me parece aceitável, do ponto de vista constitucional, que a 
vontade  do  conjunto  dos  Municípios  prevaleça  sobre  a  do  Estado 
instituidor do ente regional ou vice-versa. 

Em resumo,  entendo,  na mesma linha dos votos  proferidos pelos 
Ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, que a constitucionalidade 
dos modelos de gestão das entidades regionais, previstas no art. 25, § 3º, 

15  Sobre a questão: LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo,  Globalização, Regionalização e  

Soberania. Op. cit., p. 177.
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da CF, está condicionada ao compartilhamento do poder decisório entre o 
Estado instituidor e os Municípios que as integram, sem que se exija uma 
participação paritária relativamente a qualquer um deles.

 
15.  ARRANJOS  INSTITUCIONAIS  PARADIGMÁTICOS  NO 

DIREITO POSITIVO BRASILEIRO 
 
O arranjo institucional acima descrito já encontra expressão no plano 

normativo, ao menos na Constituição Estado de São Paulo. 
 
Com efeito, um dos modelos de gestão regional que se mostra mais 

compatível  com os  ditames  constitucionais,  no  tocante  ao  assunto  em 
foco, é a Carta Política bandeirante, promulgada em 1989.

 
A Constituição paulista estabeleceu uma gestão compartilhada entre 

o Estado e os Municípios, em conselhos dotados de caráter deliberativo, 
prevendo  neles,  ainda,  a  participação  popular,  em  respeito  à  nova 
democracia participativa inaugurada pela Constituição Federal de 1988, a 
saber:

 
“Das Entidades Regionais
Artigo 153 - O território estadual poderá ser dividido, total ou  

parcialmente, em unidades regionais constituídas por agrupamentos  
de Municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a  
organização,  o  planejamento  e  a  execução  de  funções  públicas  de  
interesse comum, atendidas as respectivas peculiaridades. 

§  1º  -  Considera-se  região  metropolitana  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  sócio-econômica,  exigindo  planejamento  
integrado  e  ação  conjunta  permanente  dos  entes  públicos  nela  
atuantes. 

§  2º  -  Considera-se  aglomeração  urbana  o  agrupamento  de  
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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. 

§ 3º - Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios  
limítrofes que apresente, entre si,  relações de interação funcional de  
natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, exigindo  
planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o  
desenvolvimento e integração regional. 

Artigo  154 -  Visando a  promover  o  planejamento  regional,  a  
organização e execução das funções públicas de interesse comum, o  
Estado criará, mediante lei complementar, para cada unidade regional,  
um  conselho  de  caráter  normativo  e  deliberativo,  bem  como  
disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o  
caso,  a  fusão  de  entidades  ou  órgãos  públicos  atuantes  na  região,  
assegurada, nestes e naquele, a participação paritária do conjunto  
dos Municípios, com relação ao Estado. 

§ 1º - Em regiões metropolitanas, o conselho a que alude o caput  
deste  artigo  integrará  entidade  pública  de  caráter  territorial,  
vinculando-se a ele os respectivos órgãos de direção e execução, bem  
como as entidades regionais e setoriais executoras das funções públicas  
de interesse comum, no que respeita ao planejamento e  às medidas  
para sua implementação. 

§  2º  -  É  assegurada,  nos  termos  da  lei  complementar,  a 
participação  da  população  no  processo  de  planejamento  e  
tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de  
serviços ou funções públicas em nível regional. 

§ 3º - A participação dos municípios nos conselhos deliberativos  
e  normativos  regionais,  previstos  no  caput  deste  artigo,  será  
disciplinada em lei complementar. 

Artigo  155  -  Os  Municípios  deverão  compatibilizar,  no  que  
couber, seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações às  
metas,  diretrizes  e  objetivos  estabelecidos  nos  planos  e  programas  
estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e  
de  ordenação  territorial,  quando  expressamente  estabelecidos  pelo  
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conselho a que se refere o art. 154. 
Parágrafo único - O Estado, no que couber, compatibilizará os  

planos  e  programas  estaduais,  regionais  e  setoriais  de  
desenvolvimento, com o plano diretor dos Municípios e as prioridades  
da população local. 

Artigo 156 - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de  
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração  
Estadual. 

Artigo  157  -  O  Estado  e  os  Municípios  destinarão  recursos  
financeiros  específicos,  nos  respectivos  planos  plurianuais  e  
orçamentos, para o desenvolvimento de funções públicas de interesse  
comum, observado o disposto no art. 174 desta Constituição. 

Artigo 158 - 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. 

Parágrafo único -  Caberá ao Estado a operação do transporte  
coletivo  de  caráter  regional,  diretamente  ou mediante  concessão  ou  
permissão” (grifos meus).

 
O  centro  nevrálgico  do  modelo  paulista  de  gestão  regional  é  o 

caráter normativo e deliberativo da atuação do Conselho, relativamente 
ao  qual  se  previu  não  apenas  a  gestão  conjunta  dos  diferentes  entes 
federativos  que  compõem  a  entidade  territorial,  como  também  se 
garantiu  a  participação  da  sociedade  civil  no  processo  de  tomada  de 
decisões.

 
16.  DA  NECESSIDADE  DA  PARTICIPAÇÃO  POPULAR  NO 

PLANEJAMENTO REGIONAL
 
Quanto  à  participação  popular  na  gestão  desses  novos  entes 

constitucionais,  Luís  José  Pedretti,  outro  conhecido  estudioso  do 
fenômeno  regional,  tratando  do  modelo  paulista  de  gestão  regional, 
afirma que
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“(...) temos que dar muita importância à figura do Conselho de  

Desenvolvimento,  que,  na  verdade,  se  transforma  num  fórum  de  
debates,  onde  representantes  do  Estado,  dos  Municípios  da  Região  
Metropolitana e da sociedade civil debatem os assuntos de interesse da  
região. Este Conselho teria funções normativas e deliberativas e seria  
composto  (paritária)  pelo  conjunto  dos  municípios  que  integram a  
Região  Metropolitana  e  por  representantes  do  Estado  que  estejam  
vinculados às funções públicas de interesse comum”. 16

 
Essa participação da sociedade civil  no planejamento,  regulação e 

execução de funções públicas de interesse comum, dentre as quais está o 
saneamento  básico  configura,  como  já  assinalado,  a  concretização  de 
alguns dos valores mais caros ao ordenamento constitucional vigente. 

 
De fato, a participação popular atualmente não ocorre mais apenas a 

partir  do  indivíduo,  do  cidadão  isolado,  ente  privilegiado  e  até 
endeusado pelas instituições político-jurídicas do liberalismo. O final do 
século  XX  e  o  século  XXI  certamente  entrarão  para  a  História  como 
épocas  em  que  o  indivíduo  se  eclipsa,  surgindo  em  seu  lugar  as 
associações,  protegidas  constitucionalmente,  que  se  multiplicam  nas 
chamadas “organizações não governamentais”.

 
Esse  fenômeno,  aliado  às  deficiências  da  representação  política 

tradicional,  deu origem a alguns  institutos,  que diminuem a distância 
entre os cidadãos e o poder, com destaque para o plebiscito, o referendo, 
a  iniciativa  legislativa,  o  veto  popular  e  o  recall,  dos  quais  os  três 
primeiros foram incorporados à nossa Constituição (art. 14, I, II e III).

 
Aliás,  soaria  estranho  que  a  Constituição  houvesse  garantido,  às 

associações  representativas  de  munícipes,  a  faculdade  de  intervir  no 

16  PEDRETTI,  Luíz  José:  Proposta  de  Reorganização  da  Região  Metropolitana. 

Dinâmicas Metropolitanas, São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo/CEPAM, 

2002, pp. 48-50.
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planejamento local,  no art.  29,  XII,  para retirar-lhes tal  direito,  caso as 
comunas venham a integrar um ente regional, nos termos do art. 25, § 3º, 
do mesmo Texto Magno.

 
17.  DA COMPATIBILIZAÇÃO DA GESTÃO REGIONAL COM 

AS NORMAS CONSTITUCIONAIS
 
É  importante  ressaltar  que  não  se  pretende  aqui  estabelecer  um 

padrão único e homogêneo gestão dos novos entes territoriais, porquanto 
há especificidades regionais que devem ser respeitadas na organização, 
planejamento, regulação, execução e fiscalização das funções públicas de 
interesse comum que neles se desenvolvem.

 
Existe,  contudo,  não  se  pode  olvidar,  um  mínimo  denominador 

comum,  derivado dos  princípios  e  regras  constitucionais  que regem a 
matéria,  o  qual  condiciona e  legitima o relacionamento  dos  diferentes 
entes da Federação entre si. 

 
No caso das  entidades regionais,  o mínimo denominador comum 

para o seu adequado funcionamento consiste no compartilhamento das 
decisões  relativas  às  funções  públicas  de  interesse  comum,  inclusive 
quanto ao poder de concessão dos respectivos serviços, de tal modo que 
não haja concentração dessa competência na esfera de um único ente, seja 
ele  o  Estado  instituidor,  o  Município-pólo  ou  qualquer  dos  demais 
Municípios,  e  desde  que  não  se  dê  a  preponderância  da  vontade  de 
determinado ente federado sobre os outros no processo de tomada de 
decisão.

 
Nessa  linha,  parece  razoável,  além  de  revestir-se  do  necessário 

pragmatismo, a solução alvitrada pelo Ministro Joaquim Barbosa, acima 
lembrada, segundo a qual “a titularidade do exercício das funções públicas de  
interesse comum passa para a nova entidade político-territorial-administrativa,  
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de caráter intergovernamental”.
 
E,  de fato,  não me parece haver nenhum problema em delegar a 

execução  das  funções  públicas  de  interesse  comum  a  essa  autarquia 
territorial,  intergovernamental  e plurifuncional,  na concepção da Alaor 
Caffé  Alves,  desde  que  a  lei  complementar  instituidora  da  entidade 
regional lhe confira personalidade jurídica própria,  bem como o poder 
concedente quanto aos serviços de interesse comum, nos termos do art. 
25, § 3º, combinado com os arts. 37, XIX, e 175 da Carta Magna.

 
Em  abono  dessa  perspectiva,  trago  à  colação  o  ensinamento  de 

Edmir Netto de Araújo, abaixo transcrito:
 

“As  pessoas  políticas  (que  atuam  através  da  administração  
centralizada)  possuem,  em  suas  circunscrições,  competências  
genéricas nas matérias que a Constituição lhes atribui, dentre estas a  
de organizar e estruturar seus próprios serviços.

Partes específicas dessas competências podem ser transferidas 
para entidades que elas tenham criado por lei, ou mesmo adquirido na  
forma  civil.  Assim  sendo,  a  transferência  de  titularidade  de  certo  
serviço público para entidade estatal deve ocorrer por lei, geralmente a  
própria lei que cria a entidade, o que não impede que tal aconteça por  
lei específica para entidade já existente. É assim que são atribuídos,  
sem  necessidade  de  contrato  de  concessão  ou  permissão,  
serviços  públicos  a  entidades  estatais  descentralizadas  como  
autarquias,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,  
empresas  sob  o  controle  acionário  do  Estado  e  fundações  privadas  
instituídas  pelo  Poder  Público,  que  terão,  então,  competências  
específicas que a lei lhes confere” (grifos no original). 17

 
Em  suma,  a  própria  lei  complementar  que  institui  a  entidade 

regional poderá lhe conferir personalidade jurídica - que terá natureza 
territorial-autárquica  -,  transferindo  àquela  a  titularidade  dos  serviços 

17  ARAÚJO. Edmir Neto.  Curso de  Direito  Administrativo.  4ª ed.  São Paulo:  Saraiva, 

2009, p. 118.
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públicos reputados de interesse comum, exercendo-a por delegação dos 
entes federados que detém a titularidade originária.

18.  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

De  acordo  com  o  art.  27  da  Lei  9.868/1999,  o  Supremo  Tribunal 
Federal pode modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
com o objetivo de preservar a segurança jurídica e o excepcional interesse 
social envolvidos no julgamento de determinado caso, conforme segue:

 
“Ao declarar  a  inconstitucionalidade  de lei  ou ato normativo,  

tendo  em  vista  razões  de  segurança  jurídica  ou  de  excepcional  
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de  
dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração  
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado  
ou de outro momento que venha a ser fixado”.

O STF usou por diversas vezes dessa faculdade, como, por exemplo, 
na ADI 3.819/MG, Rel. Min. Eros Grau.

 
Neste caso, está evidenciada a necessidade da modulação dos efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que se cuida de decisão 
que  envolve  a  prestação  de  serviços  públicos  relevantes  na  Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e da Microrregião dos Lagos, os quais 
não podem sofrer solução de continuidade. 

 
A declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados 

sem  a  modulação  dos  efeitos  teria  como  consequência  a  imediata 
interrupção da prestação destes,  em razão das  máculas constitucionais 
que ostentam.

 
Tendo  em  conta,  destarte,  a  segurança  jurídica  e  o  excepcional 
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interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos 
efeitos da inconstitucionalidade a ser eventualmente declarada por esta 
Corte, para que o Estado do Rio de Janeiro tenha, tal como sugerido pelo 
Ministro Gilmar Mendes, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
conclusão  deste  julgamento,  para  elaborar  um  novo  modelo  de 
planejamento e execução das funções públicas de interesse comum nas 
regiões  metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e  microrregiões  em seu 
território, estabelecendo uma gestão compartilhada entre os Municípios e 
o  Estado,  sem  que  se  tenha  a  concentração  do  poder  decisório  em 
qualquer  um  dos  entes  federados,  garantida,  ainda,  a  participação 
popular no processo decisório.

 
19. DA PARTE DISPOSITIVA
 
Isso  posto,  pelo  meu  voto,  julgo  prejudicada  a  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade quanto ao Decreto 24.631/1998 do Estado do Rio de 
Janeiro e aos artigos 1º, caput e § 1º, 2º, caput, 4º, caput e incisos I a VII, 11, 
caput, e incisos I a VI, da Lei Complementar fluminense 87/1997.

 
Ademais,  no  mérito,  julgo  procedente  a  ação,  para  declarar  a 

inconstitucionalidade  da  expressão  “a  ser  submetido  à  Assembleia  
Legislativa” do  inciso  I  do  art.  5º,  além do parágrafo  2º  do  art.  4º,  do 
parágrafo único do art. 5º, dos incisos I, II, IV e V do art. 6º, do art. 7º, do 
art.  10,  e do parágrafo 2º do art.  11,  da Lei Complementar 87/1997 do 
Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei fluminense 
2.869/1997, modulando os efeitos da declaração para que só tenha eficácia 
a partir de 24 (vinte e quatro) meses após a conclusão deste julgamento.
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE)  - 
Ministro Lewandowski, meu voto foi proferido há sete ou oito anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI  - Sim, há 
muito tempo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Vossa Excelência, seguramente, tem uma memória mais fresca sobre toda 
a problemática aqui. Vossa Excelência saberia dizer em quê o meu voto e 
o do Ministro Gilmar Mendes diferem do de Vossa Excelência? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Eu  vou 
ver. No voto que eu distribuí a Vossas Excelências, que tem quase trinta e 
cinco páginas, eu procurei reproduzir a divergência da forma mais fiel 
possível.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Eu tenho aqui  o  meu dá  inconstitucionalidade do  artigo 5º,  parágrafo 
único; do artigo  6º, incisos I, II, IV e V; do artigo 7º, e artigos 11 a 21 da 
Lei nº 2.869, ou seja, os anteriores são da Lei Complementar nº 87; e de 11 
a 21 da lei ordinária local.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Na página 
6, eu reproduzo o voto de Vossa Excelência, parcialmente, naquilo que 
interessa, além do mérito,  justamente da gestão compartilhada, e Vossa 
Excelência  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  para 
declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único; do artigo 
6º, I, II, VI e V - deixe-me ver se estou coincidindo com Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Começa no 5º, parágrafo único.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, no 
artigo 5º, parágrafo único.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE)  - 
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Coincide. E o 6º ?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu estou 

também inciso I do artigo 5º, além do § 2º do artigo 4º, Vossa Excelência 
não declara a inconstitucionalidade desse, mas sim...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Em maior extensão.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Maior 
extensão.  Tudo aquilo que empresta  preponderância à  participação do 
Estado, eu estou suprimindo e declarando inconstitucional. E, realmente, 
na tese  global,  eu estou coincidindo com Vossa  Excelência,  só  que eu 
estou, talvez, abarcando outros artigos. E Vossa Excelência tem aí o meu 
voto para efeito de proclamação.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Parece-me  que  o 
Ministro Ricardo Lewandowski - eu segui o voto de Vossa Excelência -, 
parece-me que Vossa Excelência estaria seguindo a conclusão do Ministro 
Nelson Jobim, que, igualmente, considerou procedente a Ação quanto à 
expressão “a ser submetida à Assembleia Legislativa”, contida no inciso I 
do artigo 5º, e procedente, também,  quanto aos artigos 6º e 7º. O Ministro 
Gilmar Mendes divergiu nas preliminares, mas acompanhou o Ministro 
Joaquim Barbosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, eu 
fazendo uma declaração um pouco mais ampla. A matéria é realmente 
complexa, porque tem de ler todas essas leis, e eu tentei compatibilizar o 
entendimento  do  Ministro  Gilmar  Mendes  com o  do  Ministro  Nelson 
Jobim e com o do Ministro Joaquim Barbosa.

Então, a conclusão do meu voto está aqui na página 33, para efeito 
de proclamação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
36, não é?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente, se 
me permite,  talvez possa colaborar.  Pelas minhas anotações,  o voto do 
Ministro Gilmar Mendes identificou uma diferença de posição entre os 
Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, apesar da concordância das 

2 
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conclusões.  Segundo  consta  do  voto  do  Ministro  Gilmar,  o  voto  do 
Ministro Nelson Jobim determina - e aí eu abro aspas: 

"…que as funções administrativas e executivas da região 
metropolitana somente podem ser exercidas por órgão próprio 
ou por órgão público ou privado, a partir  da autorização ou 
concessão dos Municípios formadores”. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA -  Ele  dá  uma 
preponderância aos Municípios. Eu não...

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Enquanto  Vossa 
Excelência, Ministro Joaquim Barbosa - e abro aspas de novo -, diz que:

 "… a titularidade do exercício das funções  públicas de 
interesse comum passa para a nova entidade político-territorial-
administrativa  de  caráter  intergovernamental,  que  nasce  em 
consequência da criação de região metropolitana".

 Isso está às folhas 12 do voto Ministro Gilmar Mendes. E o Ministro 
Gilmar Mendes apresenta, aí, uma pequena divergência, porque  entende 
– conforme ressaltou o Ministro Ricardo Lewandowski - que, na verdade, 
não  há  necessidade  de  uma  participação  paritária,  desde  que  todos 
participem;  Municípios e Estados. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Todos  estejam 
presentes. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Ah, não. Eu acho que tem participação paritária, sim.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Esse é o ponto, assim, 
nodal,  digamos,  porque  todos  concordam  quanto  à  necessidade  da 
autonomia municipal, ela não é só administrativa, é política. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  É,  todos 
concordaram.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Esse é o 
grande  problema,  Ministro  Joaquim.  Se  Vossa  Excelência  me  permite, 
trabalhei um pouco nessa questão da região metropolitana, vivenciei esse 
problema.  Quer  dizer,  temos  um  Município  de  São  Paulo,  que  é  um 
Município polo, que equivale a um Estado federado; ele não pode ter o 
mesmo  peso,  o  Município  periférico,  como  diríamos,  Ferraz  de 
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Vasconcelos - sem nenhum demérito, um belíssimo Município da região 
metropolitana -, ou outro Município dormitório, que em nada contribui 
para os serviços públicos; e, em geral, o Município polo arca com grande 
parte  das  despesas:  os  aterros  sanitários,  o  recapeamento  de  vias,  o 
serviço de transporte coletivo. Então, há que haver uma certa ponderação 
na participação nesse ente criado. 

E há um aspecto criado que é  esta  Lei  Complementar  precisa da 
personalidade jurídica - esse ente -, porque a criação pura e simples do 
ente regional, nos termos do art. 25, § 3º, não permite que ele seja titular 
do poder de concessão.

Então, é esse aspecto que ressalto. 
Acompanhando  o  Ministro  Gilmar  Mendes  nesse  aspecto,  quer 

dizer, não há necessidade de haver, realmente, uma paridade em termos 
de participação, mas nenhum Município pode ser excluído. Entendo que 
não  pode haver  preponderância,  seja  do  Estado,  seja  do  conjunto  de 
Municípios. É preciso haver uma forma de conciliação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Em princípio, o Município não pode fazer apenas figuração também. Tem 
que ser uma coisa equilibrada. O Município não pode figurar nesse ente 
para marcar presença. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim. Isso 
certamente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Há que ser uma coisa consequente. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não, claro. 
O voto tem que... Mas a União Europeia funciona assim. Quer dizer, os 
votos  da  Inglaterra,  da  Alemanha,  na  França...  Vossa  Excelência  sabe 
muito bem disso. Vossa Excelência frequentou as melhores universidades 
da Europa, viveu esse problema e sabe que os Estados menores não têm a 
mesma participação nos conselhos. Então, essa fórmula não paritária, esse 
compartilhamento  de  decisões  é  que  precisa  cada  Estado  resolver, 
segundo a sua realidade própria.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 

4 
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Parece-me que há um consenso aí, já na divergência, no sentido de que 
não pode ser só do Estado; não pode haver preponderância do Estado. E 
não pode também haver preponderância para o Município.  Há que se 
buscar  um equilíbrio aí.  E nesse sentido acho que a (inaudível)  entrar 
num consenso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Agora, eu 
penso,  Senhor  Presidente,  que  não  podemos  impor  a  fórmula  aqui, 
porque isso é competência do Estado. Nós temos de dar uma diretriz de 
natureza  constitucional,  dizendo  que  o  Município  não  pode  ficar 
excluído, que o Estado não pode ter exclusivamente a última palavra em 
matéria de serviços públicos comuns e, enfim, que deve haver uma gestão 
compartilhada  com  a  participação  popular;  e  que  o  Estado,  quando 
institui  essa  região,  essa  entidade  regional  -  uma  das  três  que  estão 
previstas no art. 25, parágrafo 3º -, deve fazê-lo por lei complementar, à 
luz de sua realidade própria.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Até  porque  são 
muito diferentes, não é, Ministro?

Há região metropolitana que conta com 2 municípios e há região 
metropolitana com muitos, como a de São Paulo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - 37.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 

37. A do Rio, não sei.
Bom, suspenderemos por 30 minutos. Logo em seguida, ouviremos 

o ilustre advogado e o Ministro Teori Zavascki. 
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ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente, eu agradeço a participação do advogado, sempre importante 
para esclarecer os aspectos do voto. 

Mas, no voto que eu distribui a Vossas Excelências, eu fiz um resumo 
do  que  é  mais  importante.  Eu  ressalto,  exatamente,  esse  aspecto.  O 
Ministro  Gilmar  Mendes,  por  sua  vez,  acompanhou  a  divergência 
inaugurada  pelos  Ministros.  No  mérito,  à  semelhança  do  Ministro 
Joaquim  Barbosa,  assentou  que  nem  o  estado  nem  os  municípios 
sustentam  a  condição  de  únicos  titulares  das  funções  públicas  de 
interesse comum, devendo ser  tal  competência compartilhada entre  os 
membros dos dois níveis  federativos,  os quais juntos formam um ente 
regional.  Em  outras  palavras,  a  titularidade  haveria  de  pertencer  ao 
agrupamento  de municípios  junto com o estado federado,  de modo a 
decidir como integrar e atender adequadamente à função. 

Ademais, segundo menciona o Ministro, e está à página 10, a gestão 
compartilhada  dessa  entidade  territorial  no  tocante  ao  planejamento, 
organização, execução de funções públicas de interesse comum, não exige 
que  a  representação  seja  paritária,  podendo  conceder  serviço  de 
saneamento básico nem pretende fracionado entre os municípios, nem é 
transferido para o ente federado, mas deve ser dirigido por uma estrutura 
colegiada,  em que  a  vontade  de  um único  ente  não  seja  imposta  aos 
demais políticos participantes.

Eu  avancei  um pouquinho,  e  ousei  até  trazendo  aqui  a  doutrina 
administrativa, que é perfeitamente possível por lei criar uma autarquia 
especial  de caráter  territorial,  porque é preciso que haja  um ente com 
personalidade jurídica, para realmente deter a titularidade dos serviços 
públicos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Isso 
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está no meu voto, também. 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Também. 

Quer  dizer,  não  basta  simplesmente  criar  a  região  metropolitana,  ou 
agrupamento urbano ou as microrregiões, é preciso criar esse ente com 
esses colegiados.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (PRESIDENTE)  – 
Sim.

2 
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VOTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, 
quanto  às  preliminares,  acompanho  os  votos  divergentes,  agora 
reafirmados pelo Ministro Ricardo Lewandowski.

A  questão  central  está  em  saber  se  são  legítimas,  ou  não,  as 
disposições normativas de leis editadas pelo Estado do Rio de Janeiro, 
que, ao instituir Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião 
dos  Lagos,  transferiu  do  âmbito  municipal  para  o  âmbito  estadual 
competências  administrativas  e  normativas  próprias  dos  municípios, 
notadamente as que dizem respeito aos serviços de saneamento básico.

O Ministro-Relator respondeu que sim, que são legítimas essas leis. 
Mas os votos divergentes dos Ministros Joaquim Barbosa, Nelson Jobim, 
Gilmar  Mendes  e,  agora,  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski, 
responderam que não. O fundamento que norteou a divergência é o de 
que a criação, mediante lei complementar estadual, prevista no "art. 25, § 
3º, da Constituição, de regiões metropolitanas, de aglomerações urbanas e 
de microrregiões, não pode ocorrer mediante pura e simples transferência 
para  o  Estado  de  competências  administrativas  e  normativas  dos 
municípios interessados, já que isso comprometeria seriamente o núcleo 
central do sistema federativo, que é a autonomia dos municípios.

Os  votos  divergentes  têm  essa  convergência:  de  considerar 
inconstitucional  o  modo  como  foi  constituída  a  região  metropolitana. 
Entendem que como está não pode ficar. Todavia, como é que deve ser 
estruturada,  como  deve  ser  formatada  juridicamente  uma  região 
metropolitana?  Quanto  a  esse  ponto,  não  há  nenhum  voto  que  seja 
semelhante, que tenha dado uma solução uniforme.

Os  votos  divergentes  não  trazem  solução  uniforme  quanto  ao 
sistema de gestão dessas regiões metropolitanas e microrregiões. Há voto 
sustentando  que  deve  haver  a  participação  colegiada  dos  municípios 
envolvidos - tese do Ministro Jobim -, mas também com a participação do 
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Estado  interessado  –  tese  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  de  Vossa 
Excelência, e agora do Ministro Lewandowski. O Ministro Nelson Jobim 
discordou, porque entende que a participação do Estado não se impõe. 
Há entendimento  que  a  gestão  deve ser  feita  por  uma nova entidade 
público-territorial-administrativa - estou lendo o voto de Vossa Excelência 
- de caráter intergovernamental, que nasce em consequência da criação da 
região metropolitana. Isso é expressão de Vossa Excelência, que agora o 
Ministro  Ricardo  acrescenta  que  deve  ter  ainda  a  participação  de 
entidades da sociedade civil. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Embora concorde,  em princípio,  com a ideia,  acho que é matéria para 
ser ... é da lei, é a lei que tem que ... Não é? Se a lei não estabeleceu ...

O  SENHOR  MINISTRO  TEORI  ZAVASCKI  - O  que  eu  quero 
acentuar  é  exatamente  isso:  como  é  que  deve  ser  formatada 
juridicamente? Nós estamos dizendo que não pode ser  como foi  feito, 
mas não há convergência integral sobre o modo como deve ser formatada 
uma região metropolitana.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Mas  há 
um denominador comum, alguns critérios básicos: gestão compartilhada 
entre Estado e Município, desnecessidade de participação igualitária.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Por exemplo, sobre 
Estado e Município já há divergência. O Ministro Nelson Jobim diz que 
Estado não; sobre participação igualitária, o Ministro-Presidente diz que 
não,  necessariamente.  Nós  não  temos,  em  nenhum  dos  votos, 
uniformidade integral.

Pois bem.
O  certo  é  que,  independentemente  da  definição,  aqui,  sobre  o 

sistema constitucionalmente  mais  adequado  para  a  gestão  das  regiões 
metropolitanas, essa matéria, no meu entender, está reservada, em grande 
medida, à discrição política do legislador estadual, que deverá levar em 
consideração  as  circunstâncias  territoriais,  sociais,  econômicas  e  de 
desenvolvimento próprios de cada agrupamento de municípios.

Aqui  nós  temos  que  reservar  o  tema  à  avaliação  política  do 
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legislador, que, obviamente, poderá ser submetida, se for o caso, ao crivo 
de  um exame de  constitucionalidade.  Todavia,  independentemente  do 
critério  que  se  venha a  adotar  -  que  no  meu entender  deve ficar,  em 
grande  medida,  reservada  ao  legislador  complementar  estadual  -, 
independentemente  desse sistema,  repito,  é  certo  que ele  não pode se 
constituir em pura e simples transferência de competências municipais 
para o âmbito do Estado-membro, como ocorreu no caso em exame. Esse 
fundamento  é,  por  si  só,  suficiente  para  um juízo  de  procedência  da 
declaração de inconstitucionalidade das normas. 

E,  portanto,  eu também acompanho nesse  ponto.  Apenas registro 
que, pela minha observação, o Ministro Gilmar está acrescentando, aos 
dispositivos considerados inconstitucionais pelo Ministro Joaquim, salvo 
melhor juízo, também o § 2º do artigo 4º da Lei Complementar e o § 2º do 
artigo 11.  E eu concordo com o Ministro  Gilmar,  dando também essa 
amplitude, porque me parece que, nos pressupostos que foram adotados 
por esses votos divergentes, esses dois dispositivos, também, deveriam 
ter...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Ministro 
Teori, eu estou...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE)  - 
Eu também concordo. 

Olha o dispositivo: 
"§  2º  -  As  decisões  do  Conselho  Deliberativo  serão 

tomadas  sempre  por  maioria  simples,  condicionada  sua 
execução  à  ratificação  pelo  Governador  do  Estado."
        Ou  seja,  é  dar,  por  via  oblíqua,  a  palavra  final  ao 
Governador.”

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Nós 
estamos de acordo nesse ponto. Eu também declaro inconstitucional o § 
2º do art. 4º.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Eu reajusto meu voto, também, para concordar.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Então, eu voto pela 
procedência nesses termos.

3 
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É o voto, Senhor Presidente.
Há a questão da modulação. Entendo que realmente é uma questão 

importante,  porque,  no  caso  específico,  no  Rio  de  Janeiro,  existe  uma 
estrutura  legal,  existe  um  modo  concreto  de  formatação  de  região 
metropolitana e da microrregião dos lagos, que deve ter - vamos dizer 
assim – um tempo para a adaptação à inconstitucionalidade da lei.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Talvez o advogado possa nos esclarecer se a entidade foi criada, já está em 
funcionamento, como é que está?

O SENHOR PROCURADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
Na verdade, até a própria Lei, que veio a ser editada com a tentativa de 
resolver essa questão, ficou no aguardo da decisão do Supremo, porque 
havia uma incerteza muito grande quanto a isso. 

Então, certamente, essa questão será resolvida a partir da conclusão 
da decisão do Supremo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - O Senhor 
é advogado do Estado?

O SENHOR PROCURADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
Sou Procurador do Estado do Rio.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois, não.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI -  O Ministro Gilmar 

propôs,  aqui,  essa  modulação  -  dois  anos.  O  Ministro  Ricardo, 
manifestou concordância. 

Não sei se Vossa Excelência se pronunciou sobre isso.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 

Não, não me pronunciei. O meu voto data de quase oito anos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - No caso, eu aderiria, 

também, a essa proposta.
Esse é o voto, Senhor Presidente.

4 
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28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

NOTAS PARA O VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente,  o 
meu voto também é longo,  escrito, mas diante de tudo que já foi colocado 
e  com  a  convergência  da  minha  compreensão,  limito-me  a  dizer  que 
acompanho,  também,  a  divergência  no  que  tange  à  rejeição  das 
preliminares.  E,  considerando  que  o  eminente  Relator  julgou 
improcedente a ADI, no que sobejou, não foi reputado prejudicado.  Eu, 
da mesma forma, estou acompanhando a divergência. 

E, a partir da ponderação feita pelo Ministro Teori Zavascki, que, na 
verdade,  há uma convergência - aliás, de todos, até do próprio falecido e 
saudoso  Ministro  Maurício  Corrêa  -  no  sentido  de  que  se  preserve  a 
autonomia municipal, embora Sua Excelência tenha entendido, à época, 
que ela estava preservada com a Lei Complementar. 

Assim,  compartilho  das  razões  do  voto  de  Vossa  Excelência,  do 
Ministro  Nelson  Jobim  de  que,  de  fato,  há  necessidade,  sobretudo, 
acompanhando o do Ministro Gilmar Mendes, porque entendo que deve 
se  assegurar  a  participação  do  Estado  e  de  todos  os  Municípios 
envolvidos, mas não, necessariamente, com a paridade.

E aí  disse -  volto à ponderação do Ministro Teori Zavascki -  que, 
talvez, não seja importante que aqui formatemos. Temos que dizer por 
que entendemos inconstitucional. É justamente porque não se assegurou 
a participação de todos os envolvidos. 

Também, entendo, de todo prudente,  a modulação dos efeitos,  na 
medida em que há uma necessidade que se chegue a uma adequação de 
todas essas condições.

Eu estaria, então, acompanhando-o in totum. Pelas minhas anotações, 
também,  tem o art. 4º, § 2º.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - ..... 
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em relação ao § 2º do art. 4º.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Então,  também voto 

nessa linha, acompanhando, in totum, o voto do Ministro Gilmar Mendes. 
Achei  muito  oportuna a lembrança do Ministro Ricardo Lewandowski 
quanto à participação popular, mas talvez seja, de fato, o caso de apenas 
definirmos a baliza do que era inconstitucional. E fica a descrição.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Do que não pode 
ser, do que não pode constar da lei, se a lei não dispôs sobre isso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não, apenas como obiter  
dictum.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim, nós 
estamos dizendo que isso é obiter dictum, quer dizer, as futuras entidades 
criadas, a meu ver, devem levar em consideração a participação popular, 
seja  em  atendimento  ao  disposto  na  Constituição,  no  que  tange  ao 
planejamento  urbano  local,  seja  em  observância  à  novel  democracia 
participativa que a Constituição de 1.988 inaugura.

2 
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28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, trata-se 
de  ação  direta  de  inconstitucionalidade  proposta  pelo  Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), em que se alega a inconstitucionalidade 
dos  seguintes  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  87/97  e  da  Lei 
Ordinária  nº  2.869/97,  ambas  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a  seguir 
transcritos:

Lei Complementar nº 87/97:
Art. 1º -  Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, composta pelos Municípios do Rio de Janeiro, Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, 
Magé,  Mangaratiba,  Maricá,  Nilópolis,  Niterói,  Nova Iguaçu, 
Paracambi,  Queimados,  São  Gonçalo,  São  João  de  Meriti, 
Seropédica  e  Tanguá,  com  vistas  à  organização,  ao 
planejamento e à execução de funções públicas e serviços de 
interesse metropolitano ou comum.

§  1º  -  Os  distritos  pertencentes  aos  Municípios  que 
compõem  a  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro,  que 
vierem a se emancipar, passarão automaticamente a fazer parte 
de sua composição.

§ 2º -  Salvo a exceção prevista no parágrafo anterior,  as 
alterações  que  se  fizerem  necessárias  na  composição  ou  na 
estrutura da Região Metropolitana serão estabelecidas por lei 
complementar.

Art.  2º  -  Fica  instituída  a  Microrregião  dos  Lagos, 
integrada pelos Municípios de Araruama, Armação dos Búzios, 
Arraial  do  Cabo,  Cabo  Frio,  Iguaba  Grande,  São  Pedro  da 
Aldeia, Saquarema e Silva Jardim, com vistas à organização, ao 
planejamento e à execução de funções públicas e serviços de 
interesse comum.
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Parágrafo único - Aplica-se a este artigo, no que couber, o 
disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 1º desta 
lei.

Art.  3º  -  Consideram-se  de  interesse  metropolitano  ou 
comum as funções públicas e os serviços que atendam a mais 
de um município, assim como os que, restritos ao território de 
um deles,  sejam de  algum modo  dependentes,  concorrentes, 
confluentes ou integrados de funções  públicas,  bem como os 
serviços supramunicipais, notadamente:

I  -  planejamento  integrado  do  desenvolvimento 
econômico e social da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
ou  comum  às  microrregiões  e  aglomerações  urbanas, 
compreendendo a definição de sua política de desenvolvimento 
e fixação das respectivas diretrizes estratégicas e de programas, 
atividades, obras e projetos, incluindo a localização e expansão 
de empreendimentos industriais;

II  -  saneamento  básico,  incluindo  o  abastecimento  e 
produção  de  água desde sua  captação  bruta  dos  mananciais 
existentes no Estado, inclusive subsolo, sua adução, tratamento 
e  reservação,  a  distribuição  de  água  de  forma  adequada  ao 
consumidor final, o esgotamento sanitário e a coleta de resíduos 
sólidos e líquidos por meio de canais, tubos ou outros tipos de 
condutos  e  o  transporte  das  águas  servidas  e  denominadas 
esgotamento,  envolvendo  seu  tratamento  e  decantação  em 
lagoas para posterior devolução ao meio ambiente em cursos 
d'água, lagos, baías e mar, bem como as soluções alternativas 
para os sistemas de esgotamento sanitário;

III - transporte coletivo rodoviário, aquaviário, ferroviário 
e metroviário, de âmbito metropolitano ou comum, através de 
uma ou mais linhas ou percursos, incluindo a programação de 
rede viária, do tráfego e dos terminais de passageiros e carga;

IV - distribuição de gás canalizado;
V  -  aproveitamento,  proteção  e  utilização  racional  e 

integrada  dos  recursos  hídricos,  incluindo  o  transporte 
aquaviário, e o controle da poluição e preservação ambiental, 
com vistas ao desenvolvimento sustentável;
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VI - cartografia e informações básicas para o planejamento 
metropolitano; e

VII - habitação e disciplina do uso do solo.
Art.  4º -  A Região Metropolitana do Rio de Janeiro será 

administrada  pelo  Estado,  na  qualidade  de  órgão  executivo, 
que  será  assistido  por  um Conselho  Deliberativo  constituído 
por  13  (treze)  membros,  cujos  nomes  serão  submetidos  à 
Assembleia  Legislativa  e  nomeados  pelo  Governador,  com 
mandato de dois anos, sendo:

I  -  dois  representantes  da  Capital  do  Estado,  indicados 
pelo Prefeito para a Região Metropolitana;

II - quatro representantes dos Municípios que compõem a 
Região Metropolitana, indicados em lista sêxtupla pelos demais 
Prefeitos da Região;

III - dois representantes da Assembleia Legislativa, por ela 
indicados em lista quádrupla;

IV  -  um  representante  da  sociedade  civil  indicado  por 
Decreto do Governador do Estado;

V - um representante de entidades comunitárias indicado 
por Decreto do Governador do Estado;

VI  -  dois  representantes  do  Poder  Executivo,  indicados 
pelo  Governador  do  Estado,  preferencialmente  dentre  os 
Secretários de Estado com atribuições inerentes ao tema.

VII - um Vereador representante das Câmaras Municipais, 
componentes da Região Metropolitana, eleito pela maioria das 
Câmaras.

§  1º  -  A presidência  e  a  vice-presidência  do  Conselho 
Deliberativo  serão  exercidas  por  dois  dos  seus  membros, 
escolhidos  por  processo  de  votação  direta  de  todos  os  seus 
componentes.

§ 2º - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas 
sempre  por  maioria  simples,  condicionada  sua  execução  à 
ratificação pelo Governador do Estado.

Art.  5º  -  São  atribuições  do  Conselho  Deliberativo  da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro:

I  -  Elaborar  o  Plano  Diretor  Metropolitano,  a  ser 
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submetido à Assembleia Legislativa, que conterá as diretrizes 
do planejamento integrado  do desenvolvimento  econômico e 
social,  incluídos  os  aspectos  relativos  às  funções  públicas  e 
serviços de interesse metropolitano ou comum;

II -  Elaborar programas e projetos de interesse da Região 
Metropolitana, em harmonia com as diretrizes do planejamento 
do desenvolvimento estadual  e nacional,  objetivando, sempre 
que possível, a unificação quanto aos serviços comuns;

III  -  Elaborar  e  atualizar  o  Plano  de  Desenvolvimento 
Integrado  da  Região  Metropolitana  e  programar  os  serviços 
comuns;

IV - Elaborar seu Regimento Interno.
Parágrafo único -  A unificação da execução dos serviços 

comuns poderá ser efetuada pela concessão ou permissão do 
serviço  pelo  Estado,  na  forma  do  disposto  no  artigo  175  da 
Constituição Federal.

Art. 6º - Compete ao Estado:
I  -  a  realização  do  planejamento  integrado  da  Região 

Metropolitana  e  o  estabelecimento  de  normas  para  o  seu 
cumprimento e controle;

II  -  a unificação,  sempre que possível,  da execução dos 
serviços  comuns  de  interesse  metropolitano,  na  forma  do 
parágrafo único do artigo 5º desta lei;

III - a coordenação da execução dos programas e projetos 
de interesse metropolitano;

IV  -  o  estabelecimento,  através  da  Agência  Reguladora 
dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - 
ASEP/RJ,  de  normas  gerais  sobre  a  execução  dos  serviços 
comuns  de  interesse  metropolitano  e  o  seu  cumprimento  e 
controle;

V - exercer as funções relativas à elaboração e supervisão 
da execução dos planos, programas e projetos relacionados às 
funções  públicas  e  serviços  de  interesse  comum, 
consubstanciado no Plano Diretor Metropolitano;

VI  -  promover,  acompanhar  e  avaliar  a  execução  dos 
planos,  programas  e  projetos  de  que  trata  o  item  anterior, 
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observados  os  critérios  e  diretrizes  propostos  pelo  Conselho 
Deliberativo;

VII  -  a  atualização  dos  sistemas  de  cartografia  e 
informações básicas metropolitanas.

Art. 7º -  Ao Estado compete, ainda, conforme o disposto 
no  artigo  242  da  Constituição  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 
organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse metropolitano, 
previstos nos incisos II, III, IV e V do artigo 3º desta lei, e, ainda, 
na  hipótese  em que,  abrangendo a  dois  ou mais  municípios 
integrantes  ou  não  de  regiões  metropolitanas,  aglomerações 
urbanas e microrregiões, a prestação dos serviços for realizada 
através de sistemas integrados entre si, bem como a fixação das 
respectivas  tarifas,  obedecidos  os  preceitos  estabelecidos  no 
artigo 175 da Constituição Federal e demais normas aplicáveis à 
espécie.

§ 1º -  O Estado poderá transferir parcialmente, mediante 
convênio, aos Municípios integrantes da Região Metropolitana,

a aglomerações urbanas e a microrregiões, diretamente ou 
mediante concessão ou permissão, os serviços a ele cometidos.

§  2º  -  Ficam  ratificados  e  validados  todos  os  ajustes 
celebrados entre o Estado e os Municípios da Microrregião dos 
Lagos, destinados à regulação e concessão dos serviços públicos 
de saneamento.

Art.  8º  -  Os  órgãos  setoriais  estaduais  deverão 
compatibilizar  seus  planos,  programas e  projetos  relativos às 
funções  públicas  e  serviços  de  interesse  comum  na  Região 
Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro  com  o  Plano  Diretor 
Metropolitano.

Art. 9º -  Os planos, programas e projetos dos Municípios 
que  compõem  a  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro 
deverão observar o disposto no Plano Diretor Metropolitano.

Art.  10  -  O  Poder  Executivo,  na  qualidade  de  órgão 
executivo  da  Região  Metropolitana,  exercerá  a  sua  atividade 
através da sua Administração Direta e Indireta.

Art.  11  -  Fica  criado  o  Conselho  Deliberativo  da 
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Microrregião dos  Lagos,  constituído  por  11  (onze)  membros, 
cujos  nomes  serão  submetidos  à  Assembleia  Legislativa  e 
nomeados pelo Governador, com mandato de dois anos, sendo:

I  -  três  representantes  dos  municípios  que  compõem  a 
Microrregião  dos  Lagos,  indicados  em  lista  sêxtupla  pelos 
demais Prefeitos da Região;

II  -  um  representante  da  sociedade  civil  indicado  por 
Decreto do Governador do Estado;

III - um representante de entidades comunitárias indicado 
por Decreto do Governador do Estado;

IV - dois representantes da Assembleia Legislativa, por ela 
indicados em lista quádrupla;

V  -  dois  representantes  do  Poder  Executivo,  indicados 
pelo Governador do Estado;

VI  -  dois  Vereadores  representantes  das  Câmaras 
Municipais da Microrregião dos Lagos, eleitos pela maioria das 
Câmaras.

§  1º  -  A presidência  e  a  vice-presidência  do  Conselho 
Deliberativo  serão  exercidas  por  dois  dos  seus  membros, 
escolhidos  por  processo  de  votação  direta  de  todos  os  seus 
componentes.

§ 2º - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas 
por maioria simples,  condicionada sua execução à ratificação 
pelo Governador do Estado.

Lei nº 2.869/97:
Art.  8º  -  No prazo que a lei  federal  venha a permitir,  a 

tarifa limite poderá ser reajustada, de acordo com os critérios 
contratuais, independentemente do disposto no artigo 9º desta 
Lei,  e  desde  que  seja  aprovada pela  Agência  Reguladora  de 
Serviços  Públicos  Concedidos  do Estado do Rio  de  Janeiro  - 
ASEP/RJ,  e  seja  dada  ciência  aos  usuários  com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo  único  -  A Agência  Reguladora  dos  Serviços 
Públicos  Concedidos  do Estado do Rio  de Janeiro  -  ASEP/RJ 
terá  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  se  manifestar  sobre  o 
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pedido de reajuste.
Art.  9º  -  As  tarifas  contratualmente  fixadas  serão 

ordinariamente revisadas a cada 5 (cinco) anos,  com base no 
custo dos serviços, incluída a remuneração do capital.

§  1º  -  Na  ocorrência  de  fato  econômico  que  altere  o 
equilíbrio  econômico-financeiro  da  contratação,  as  tarifas 
poderão ser  revisadas  para mais  ou para menos,  mesmo em 
prazos  inferiores  ao  fixado  no  caput  deste  artigo,  dando-se 
prévia  ciência  aos  usuários  com  antecedência  mínima  de  30 
(trinta) dias.

§ 2º - O limite da tarifa sofrerá revisão, para mais ou para 
menos, sempre que ocorrer a criação, alteração ou extinção de 
quaisquer  tributos  ou  encargos  legais,  após  a  assinatura  do 
contrato,  quando  comprovado  seu  impacto,  salvo  o  imposto 
sobre  a  renda,  e  desde  que  seja  aprovado  pela  Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio 
de Janeiro - ASEP/RJ, dando-se prévia ciência aos usuários com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§  3º  -  A  metodologia  de  revisão  das  tarifas 
contratualmente  fixadas  levará  em  conta  a  necessidade  de 
estímulo  ao  aumento  da  eficiência  operacional  através  da 
composição de custos, considerada sua evolução efetiva, e da 
produtividade das concessionárias ou permissionárias.

Art.  10  -  Para  fins  de  revisão,  as  concessionárias  ou 
permissionárias  apresentarão  à  Agência  Reguladora  dos 
Serviços  Públicos  Concedidos  do Estado do Rio  de  Janeiro  - 
ASEP/RJ, uma proposta de revisão das tarifas contratualmente 
fixadas,  para  vigorar  subsequentemente  como  tarifas  limites 
instruída com as informações que venham a ser exigidas pela 
referida Agência.

§  1º  -  A  Agência  Reguladora  dos  Serviços  Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ terá o prazo 
de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o pedido de revisão.

§ 2º - O prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá 
ser suspenso por uma única vez, caso a Agência Reguladora dos 
Serviços  Públicos  Concedidos  do Estado do Rio  de  Janeiro  - 
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ASEP/RJ  determine  a  apresentação  pelas  concessionárias  ou 
permissionárias de informações adicionais, voltando o prazo a 
fluir a partir do cumprimento das exigências.

Art.  11  -  O  serviço  público  de  saneamento  básico 
compreende todo o ciclo da água e englobará:

I  -  o  abastecimento  e  produção  de  água,  desde  sua 
captação bruta dos mananciais existentes no Estado, inclusive 
subsolo, a sua adução, tratamento e reservação;

II  -  a  distribuição  de  água  de  forma  adequada  ao 
consumidor final;

III - o esgotamento sanitário e a coleta de resíduos sólidos 
e  líquidos  por  meio  de  canais,  tubos  ou  outros  tipos  de 
condutos;

IV  -  o  transporte  das  águas  servidas  e  denominadas 
esgotamento,  envolvendo  seu  tratamento  e  decantação  em 
lagoas para posterior devolução em cursos d'água, lagos, baías 
e mar, bem como as soluções alternativas para os sistemas de 
esgotamento sanitário;

Art. 12 -  O Estado do Rio de Janeiro, através da Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio 
de Janeiro - ASEP/RJ, deverá estabelecer critérios de regulação 
para os setores referidos nos incisos I a IV do artigo 11 desta 
Lei,  conforme definição  do  Plano  de  Serviço  de  Saneamento 
Básico  para  a  Região  Metropolitana  do  Estado  do  Rio  de 
Janeiro.

Art.  13  -  As tarifas  do  serviço  público  de  produção  de 
água, fixadas contratualmente pelo Estado na forma dos artigos 
12, 14, 19 e 30 da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, 
constituirá o limite máximo a ser cobrado pela concessionária 
produtora à concessionária distribuidora, observado o disposto 
nesta Lei.

Parágrafo  único  -  O  serviço  público  de  produção 
corresponderá ao abastecimento de água, compreendendo sua 
captação,  tratamento e adução,  para posterior distribuição ao 
público consumidor final.

Art. 14 -  As tarifas do serviço público de distribuição de 
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água  e  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto  sanitário,  fixadas 
contratualmente na forma do artigo 13 supra, também deverão 
constituir  o  limite  máximo  a  ser  cobrado  dos  usuários  pela 
concessionária  distribuidora,  observado  o  disposto  nesta  Lei, 
incluindo-se como seu custo a tarifa de produção.

Parágrafo único - O serviço público de coleta e tratamento 
de esgoto sanitário compreenderá seu transporte e disposição 
final.

Art.  15  -  Na  hipótese  de  prestação  de  serviços  de 
distribuição  de  água  e  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto 
sanitário, cujo objeto abranja também a produção de água e seja 
prestado pela mesma pessoa jurídica,  será fixada tarifa única 
que corresponda a contraprestação pela totalidade dos serviços 
prestados.

§  1º  -  A concessionária  responsável  pela  prestação  dos 
serviços  públicos  na  forma  prevista  no  caput  deste  artigo, 
deverá ter controle em separado que identifique os custos de 
cada  um  dos  segmentos  que  compõem  o  ciclo  da  água 
elencados nos incisos I a IV do artigo 11 desta Lei.

§  2º  -  Observado  o  disposto  no  artigo  19  desta  Lei,  a 
Agência  Reguladora  dos  Serviços  Públicos  Concedidos  do 
Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ deverá levar em conta os 
aspectos  específicos  de  cada  sistema  na  fixação,  revisão  e 
reajuste da tarifa.

Art.  16  -  O  reajuste  das  tarifas  do  serviço  público  de 
saneamento básico,  englobando a produção e  distribuição de 
água e a coleta e tratamento de esgoto sanitário, será realizado 
em observância ao critério previsto no art. 8º desta Lei.

Art.  17  -  As  tarifas  do  serviço  público  de  saneamento 
básico, englobando a produção e distribuição de água e a coleta 
e tratamento de esgoto sanitário, contratualmente fixadas, serão 
revistas a cada 5 ( cinco ) anos, com base no custo dos serviços, 
incluída a remuneração do capital, aplicando-se o disposto nos 
artigos 9º e 10 desta Lei .

Art. 18 -  Não serão considerados para efeitos de revisão 
das tarifas limite os investimentos custeados pelos usuários, ou 
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por terceiros, inclusive aqueles com instalações e conexões.
Art. 19 - A estrutura tarifária, contendo os limites tarifários 

que poderão ser  praticados pela concessionária na produção, 
distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, deverá estar 
indicada de forma clara e transparente no respectivo contrato 
de  concessão  e  individualizada  por  região,  classe  de 
consumidor  e  faixa  de  consumo,  vedada  a  pessoalidade  na 
concessão de qualquer benefício tarifário.

Parágrafo único -  A concessionária  poderá apresentar  à 
Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos  Concedidos  do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro  -  ASEP  /RJ,  em  conjunto  com  a 
proposta  de  revisão  das  tarifas  contratualmente  fixadas, 
sugestão  de  revisão  da  estrutura  tarifária,  que  deverá  ser 
apreciada  no  mesmo  prazo  e  nas  mesmas  condições  fixados 
para a apreciação da revisão das tarifas.

Art. 20 - Caso haja descumprimento dos prazos conferidos 
na  presente  Lei  ou  no  contrato  de  concessão  pela  Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio 
de  Janeiro  -  ASEP /RJ,  as  concessionárias  ou permissionárias 
poderão  colocar  em  prática  as  condições  constantes  da 
respectiva proposta de reajuste ou revisão das tarifas.

§ 1º -  Pronunciando-se a Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP /RJ 
fora  do  prazo  a  ela  conferido,  as  concessionárias  ou 
permissionárias estarão obrigadas a observar, a partir de então, 
as  condições  constantes  do  pronunciamento,  operando-se  as 
compensações necessárias, no prazo que lhes for determinado.

§  2º  -  Caso  a  Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP /RJ não aprove 
o  valor  da  tarifa  reajustada  ou  revisada  proposto  pela 
concessionária  ou  permissionária,  deverá  ser  apresentada  à 
concessionária  ou  permissionária  a  respectiva  decisão, 
devidamente  fundamentada,  expondo  de  maneira  clara  e 
precisa  as  razões  do indeferimento  do pedido e  indicando o 
valor correto do limite de reajuste ou revisão que poderá ser 
praticado.
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Art.  21  -  O  Estado  poderá,  desde  que  comprovado  o 
relevante  interesse  público  e  assegurado  o  retorno  adequado 
aos  investimentos  a  serem  realizados,  determinar  à 
concessionária dos serviços públicos de distribuição e de coleta 
e tratamento de esgoto, dando-lhe prazo razoável, que passe a 
prestar  o  serviço  concedido  em determinadas  áreas  que  não 
tenham  sistema  de  distribuição  e  estação  de  tratamento  em 
funcionamento,  ou  que  passe  a  atender  às  necessidades  de 
usuários especiais.

§  1º  -  O  não  atendimento  pela  concessionária  à 
determinação,  por  qualquer  outro  motivo  que  não  seja  o 
comprovado  compromisso  de  fornecimento  para  outros 
usuários  de  toda  a  água por ela  adquirida  ou produzida  na 
hipótese do artigo 15 desta Lei, implicará na imediata perda da 
exclusividade contratual sobre a área objeto da determinação, 
podendo o serviço, a critério do Estado, passar a ser prestado 
mediante nova concessão para a área ou subconcessão parcial 
da  já  existente,  em  condições  de  prestação  dos  serviços 
correspondentes àquelas oferecidas à concessionária.

§  2º  -  Na  hipótese  prevista  no  parágrafo  anterior,  será 
assegurado  à  concessionária  distribuidora  e  à  concessionária 
produtora, inclusive em ocorrendo o disposto no artigo 15 desta 
Lei, o recebimento de remuneração adequada pela utilização de 
seus  sistemas  de  produção  e  de  distribuição,  obrigando-se  a 
nova concessionária ou subconcessionária, conforme o caso, a 
arcar com seu respectivo pagamento.

§ 3º -  A determinação do Estado, para ser eficaz, deverá 
delimitar, obrigatoriamente, a área a ser atendida.

Em síntese,  o  autor  entende que os  dispositivos  citados ferem os 
princípios democrático e do equilíbrio federativo (arts. 1º; 23, I, e 60, §4º, I, 
da Constituição Federal); a autonomia municipal (arts. 18 e 29); princípio 
da não intervenção dos Estados nos Municípios (art. 35); as competências 
municipais (arts. 30, I, V e VIII, e 182, caput e §1º); competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (arts. 23, VI e 
225).  Ademais,  afirma que o fato  de a Lei  Complementar  questionada 
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concentrar  o  poder  de  decisão  do  Conselho  Deliberativo  sobre  a 
administração  dos  serviços  comuns  da  região  metropolitana  e  da 
microrregião formada é violadora, também, da autonomia municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sustentou, nas 
suas informações, que a competência para criar regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões pertence ao Estado, e daí decorre 
que a regulação necessária também cabe a ele.

Na mesma linha foram as informações prestadas pelo Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, acrescentando, no que tange especificamente 
ao serviço de saneamento básico, que as condições técnicas, geográficas, 
econômicas e financeiras demandam que um único ente preste o serviço, 
caso  contrário  vários  Municípios  podem  ficar  sem  a  adequada 
distribuição de água e coleta de esgoto.

A  Advocacia-Geral  da  União  levantou  preliminar  de  não 
conhecimento ao argumento de que genérica a impugnação. Ainda em 
preliminar, afirmou a perda parcial do objeto, pois houve alteração na Lei 
Complementar nº 87/97, no sentido de garantir a efetiva participação de 
representantes  de  todos  os  Municípios  envolvidos  na  região 
metropolitana e na microrregião por ela formadas. No mérito, defende 
que a Lei Complementar atende ao § 3º do art. 25 da Constituição Federal. 
Ao  final,  opina  pelo  não  conhecimento  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade ou pela sua improcedência.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que a análise do 
Decreto  24.631/RJ  (questionado  na  ADI  1906/RJ)  perdeu  o  objeto,  em 
razão de alteração posterior. Os arts. 1º, 2º, 4º e 11 da Lei Complementar 
nº 87/97 também sofreram alterações posteriores, o que causa a perda do 
objeto quanto a eles. No mérito, o que é interesse local ou comum não 
pode  ser  determinado  previamente,  mas  o  maior  ou  menor  grau  de 
repercussão dos problemas ou das soluções é que determina as esferas de 
interesse. Não há definição do que seja propriamente interesse municipal. 
Uma vez que o interesse comum não desconsidera o interesse local, já que 
aos  Municípios  foi  garantida  a  representação  por  meio  de  pessoas 
indicadas  pelos  seus  prefeitos,  não  há  falar  em  usurpação  de 
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competência. Assim, opina pela improcedência do pedido.
Iniciado  o  julgamento  de  mérito,  proferiram  votos  os  eminentes 

Ministros Maurício Corrêa (Relator);  Joaquim Barbosa;  Nelson Jobim e 
Gilmar  Mendes,  com  pedido  de  vista  do  Ricardo  Lewandowski  para 
melhor exame da matéria.

Feito este breve relato, passo a proferir o meu voto.
O tema que esta Suprema Corte enfrenta nesta ADI 1842 diz respeito 

à  caracterização  da  autonomia  municipal  e  competência  estadual  na 
criação, administração de serviços públicos e organização administrativa 
das chamadas “regiões metropolitanas”, termo utilizado pelo dispositivo 
do § 3º do art. 25 da Constituição Federal. O ponto específico em debate é 
saber  como  o  Estado,  ao  criar  uma  região  metropolitana,  uma 
aglomeração  urbana  ou  uma  microrregião,  deve  organizar  a 
administração destes entes, sem que isso interfira ou, ao menos, elimine a 
autonomia dos Municípios, princípio que compõe critério normativo da 
estabilidade do princípio federativo, o qual é mais abrangente.

É  preciso  destacar,  então,  que  a  determinação  das  competências 
(regras que permitem a ação para a transformação do mundo jurídico a 
partir dos critérios dados pelo próprio sistema – regras de competência 
são  regras  de  permissão  para  alterar  situações  jurídicas1)  depende  da 
compreensão, ainda que em uma análise superficial das funções políticas 
daquelas  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno  que  compõem  a 
federação brasileira.

O Município brasileiro  é uma inovação constitucional  importante, 
pois,  no direito comparado, as entidades equivalentes são,  geralmente, 
detentoras apenas de autonomia administrativa. Já o Município brasileiro 
compõe a plenitude do sistema federativo, inclusive com toda estrutura 
da separação dos poderes e organização político-administrativa. Nessas 
circunstâncias,  caso a Constituição não declarasse explicitamente a sua 
autonomia plena,  tal  característica do Município igualmente decorreria 
do texto constitucional.

De  outra  ótica,  porém,  o  art.  25,  §  3º,  da  Lei  Maior  faculta  aos 

1 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garçón Valdés, 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
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Estados,  mediante  lei  complementar,  a  criação  de  outras  formas 
administrativas,  quando  envolvidos  interesses  de  vários  Municípios 
limítrofes.  Todavia,  as  chamadas  “regiões  metropolitanas”, 
“aglomerações  urbanas”  e  “microrregiões”  não  compõem  a  estrutura 
federativa,  nem  a  Constituição  empresta  qualquer  tipo  de  autonomia 
política ou administrativa para tais formas de organização, de modo que 
devem ser compreendidas no contexto estratégico de administrar aquilo 
que o texto da Carta da República denominou “interesse comum”. Nessa 
lógica,  tais  figuras  são  apenas  critério  de  facilitação  da  gestão  dos 
interesses  do  próprio  Município,  e  sua  criação  é  de  competência  do 
Estado em razão da necessidade da gestão de problemas e necessidades 
comuns entre entes da  federação em igual nível.

Nessa  perspectiva,  se  o  Município  tem  autonomia  político-
administrativa, quando seu interesse concorre, confunde-se ou converge 
com o de outros Municípios, cabe ao Estado tentar geri-lo. Qual a sua 
função, o que compete aos Municípios? Se fosse um mero papel residual 
de  gestão,  alocação e  administração,  não haveria  motivo  para a  nossa 
Carta Política atribuir-lhe toda a estrutura político-administrativa, com a 
separação dos  Poderes Legislativo, Executivo e todos os seus corolários 
(eleição,  representatividade,  competências,  orçamento  e  arrecadação 
próprios,  proteção  de  minorias  políticas  etc).  A  Constituição  dá  ao 
Município liberdade de autodeterminação dos seus interesses, dentro, é 
claro,  dos  limites  preestabelecidos  pelo  sistema  federativo  por  ela 
determinado.

Essa distribuição de competências e poderes diz respeito à realização 
daquilo que a Constituição estabelece como interesse nacional (União), 
interesse local (Municípios) e o que tem aspecto que ultrapassa o local, 
mas  não  alcança  toda  a  Federação.  Daí  a  competência  residual  dos 
Estados, conforme estabelece o art. 25, § 1º, da Constituição, tendo como 
uma de suas consequências a competência de implementar o modelo de 
gestão daquilo que ultrapassa o interesse meramente local e atinge outros 
espaços  locais,  que  dizem respeito  à  vida  política  e  administrativa  de 
outros Municípios.
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Seguindo a mesma lógica de estratégia de administração, quando a 
necessidade de gerenciamento ultrapassa a inter-relação dos interesses 
locais,  a  União  pode  articular  ações  com  vista  a  reduzir  diferenças  e 
desigualdades sociais presentes em um mesmo complexo geoeconômico e 
social. É a ideia de “região”, presente no art. 43 da Constituição, que está 
além  do  espaço  político  e  geográfico  do  Estado  Federado  (daí  a 
articulação  das  ações  ser  de  competência  da  União,  assim como é  de 
competência  dos  Estados  a  realização  de  interesses  comuns  dos 
Municípios que compõem uma região metropolitana, uma aglomeração 
urbana ou uma microrregião.

A competência residual do Estado é de fácil compreensão a partir de 
uma rápida retomada do início do federalismo nos Estados Unidos da 
América. O interesse restrito de uma esfera da vida social incumbe ao 
Município. O interesse confluente desses âmbitos mais restritos da vida 
política  incumbiria  ao  Estado,  compondo  os  interesses  que  seriam 
comuns  às  localidades.  O  federalismo  aparece  na  história  como  uma 
inovação política decorrente da necessidade de unificação do território 
americano. Os Estados americanos surgem como Estados independentes, 
que governam o espaço territorial composto por cidades que se formam 
no processo de colonização.

Inicialmente os Estados americanos eram os espaços territoriais que 
delimitavam as colônias. Estas, ao se tornarem independentes, formaram 
uma confederação. Quando, por necessidades políticas próprias (que por 
ora  não  vem  ao  caso  discutir  ou  descrever),  esses  Estados  se  viram 
compelidos  a  se  unir  sob  uma  única  organização  política  de  caráter 
abrangente, criou-se a ideia de união, mas com a preocupação de garantir 
a autonomia política dos Estados. No que tange aos Municípios, estes não 
aparecem na Constituição dos Estados Unidos da América e não formam 
um modelo uniforme de governo local. Em geral, o governo municipal se 
refere ao governo de uma cidade em que há um conselho que exerce um 
Poder Legislativo e um prefeito que exerce o Poder Executivo e ambos 
(prefeito e conselho) representam a comunidade local.

Esse  é  um  ponto  importante.  Apesar  de  não  ter  previsão 
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constitucional e, portanto, não ser modelo político obrigatório de governo 
local,  os governos municipais são expressões da tradição americana da 
autodeterminação política das comunidades, de acordo com os interesses 
e  necessidades  locais,  o  que  dá  concretude  à  convivência  pública 
comunitária.

Essa característica do governo local americano é causa do sentimento 
ambíguo naquele país no que se refere à autonomia do governo local2. 
Duas  visões  sobre  o  governo  local  despontam nos  Estados  Unidos.  A 
primeira,  pessimista,  que  vê  nas  cidades  uma  fonte  de  degeneração 
moral, de violação dos direitos de minorias e primazia do interesse local 
contra o interesse nacional. A outra, otimista, que entende o governo local 
como  modelo  concreto  de  autogoverno,  democracia,  participação  e 
controle popular  do poder.  Essas  duas concepções  justificariam aquela 
ambiguidade na percepção sobre o governo local. Por um lado, entende-
se  que  o  poder  local  é  uma  concessão  do  poder  estadual,  sendo 
submetido  e  limitado  por  este,  inclusive  no  que  tange  a  questões  de 
realização de políticas públicas e sobre receita e orçamento.  Por outro, 
questões sobre controle local do ensino público e sobre a preservação do 
modo de vida local (por exemplo, políticas de zoneamento territorial) são 
reconhecidamente parte da esfera da autonomia local3. É de se ressaltar, 
no entanto, que há um reconhecimento da autonomia de governos locais 
no que diz respeito a assuntos locais e que os estados e as cortes estaduais 
americanas têm preservado essa esfera de decisão governamental4.

Na  tentativa  de  assegurar  essa  vida  política  concreta,  com 
participação política efetiva e controle próximo dos agentes políticos, o 
federalismo brasileiro formalizou o Município como parte da Federação, 
como entidade não apenas administrativamente autônoma, mas também 
politicamente, sem deixar margem à dubiedade do papel do poder local 

2 A esse respeito, veja-se FRUG, Gerald E. Municipal Corporation. In: HALL, Kermit L. The 
Oxford Companion to the Supreme Court of the United States.  2nd. ed., Oxford University Press, 
2005, p. 655-657.

3 Cf. FRUG, Gerald E. Municipal corporations. In: HALL, Kermit L. The Oxford Companion 
to the Supreme Court of the United States. 2nd. ed., Oxford University Press, 2005, p. 655-657.

4 Cf.  BRIFFAULT,  Richard.  Our  localism:  Part  I  –  the structure  of  local  government  law. 
Columbia Law Review. Vol. 90, n. 1, january 1990, p. 1-116.
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tal  como  ocorre  nos  Estados  Unidos.  Nos  Municípios  acontecem  as 
relações sociais concretas.

Em tal  contexto, pode-se compreender nação como uma abstração 
que  ganha  concretude  quando  a  vida  social  e  política  ultrapassa  as 
relações locais,  porquanto é no Município que se operam as interações 
sociais face a face, que se adquire uma identidade social, que a interação 
social sai da esfera privada da família, que os interesses e necessidades 
públicos podem ser sentidos concretamente e que se percebe a ideia de 
bem comum, além de outros exemplos.

Essa  mesma  relação  entre  autonomia  política  e  autonomia  de 
governo é realçada por Stephen Bailey e Mark Elliott quando falam das 
duas condições ideais para a efetividade do governo local no contexto do 
Reino Unido:

“Primeiro,  autoridades  locais  devem  possuir  poder,  
independência  e  recursos  financeiros para  governarem de  modo 
próprio,  ao  encontro  das  necessidades  particulares  de  suas 
áreas e das expectativas de seus concidadãos, e atuando como 
um  contrapeso  ao  poder  central.  Segundo,  a  qualidade  da  
democracia  local deve  ser  tal  que  capacite  a  participação  dos 
indivíduos, garanta a capacidade de resposta das instituições 
locais e remova a necessidade – presente ou percebida – de um 
alto  nível  de  interferência  central  nos  negócios  do  governo 
local5”.

O Município, portanto, na sociedade moderna, é a forma política da 
comunidade.  A  preservação  da  autonomia  político-administrativa 
municipal é uma forma de proteção da autodeterminação política, pois no 
espaço  do  Município  o  cidadão  comum  está  próximo  dos  seus 
representantes,  tem  a  chance  de  conhecê-los  pessoalmente,  pode 

5 BAILEY,  Stephen  and  ELLIOTT,  Mark.  Taking  local  government  seriously:  democracy, 
autonomy and the Constitution.  Cambridge Law Journal, vol. 68(2), july 2009, p. 439 – grifos no 
original. (“First, local authorities must possess sufficient power, independence and financial resources 
to  govern  in  a  way  which  is  distinctive,  meeting  the  particular  needs  of  their  areas  and  the  
expectations of their citizenry, and acting as a counterweight to the power of the centre. Secondly, the  
quality of local democracy must be such as to enable the participation of individuals, vouchsafe the  
responsiveness of local institutions and remove the need – actual or perceived – for a high level of  
central interference in the business of local government”.)
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demandar as suas necessidades pessoais e discutir as coletivas. Não é por 
acaso que a Constituição reserva ao Município a competência para tratar 
daquilo que é o interesse local (art. 30 da Lei Maior).

Essa  mesma percepção sobre  a  questão  da  importância  do  poder 
local está presente na discussão sobre a autonomia dos governos locais na 
Inglaterra, em que se tem discutido políticas nacionais para a efetivação 
da  democracia  local  como  forma  de  dar  respostas  mais  imediatas  à 
população sobre decisões a respeito da prestação de serviços que afetam 
o seu bem-estar, costumes e particularidades econômicas e sociais6. E a 
Carta  Europeia  de  Autogoverno  Local  (European  Charter  of  Local  Self-
Government)  enaltece,  em seu preâmbulo,  o fato  de os  governos locais 
serem o fundamento de qualquer regime democrático.

Cabe  lembrar  que  no  mundo antigo  não  há  confusão  entre  vida 
política e convívio territorial. Na Antiguidade o espaço da vida social não 
é delimitado por limites geográficos, mas, ao contrário, é a extensão da 
vida política que determina o espaço geográfico da comunidade.  Polis, 
para os gregos, não era o espaço geográfico da cidade, mas todo o âmbito 
determinado  pelo  modo de  vida  política  (a  esfera  de  decisão  sobre  a 
forma de  vida  em comunidade)  daqueles  que são tidos  por  iguais  na 
mesma sociedade. A polis é o espaço da decisão política do que é comum 
a  todos  e,  portanto,  do  interesse  de  todos,  da  sua  forma de  vida.  Do 
mesmo modo, os romanos não confundiam  urbe e  civitas: a primeira se 
referia ao espaço físico de formação da cidade, a segunda à esfera da vida 
pública daqueles que têm o status de cidadãos e, portanto, são iguais. Esse 
modelo de pequenas comunidades que se autodeterminam é a inspiração 
de Rousseau para a sua compreensão de democracia: a possibilidade de 
participação direta nas decisões sobre a vontade geral.

Não se  trata  aqui  de  defender  valores  comunitários  fechados,  de 
minimizar  o  papel  do  indivíduo,  mas  de  entender  que  as  relações 
políticas concretas se dão no espaço da convivência social mais próxima, 
para  além  das  esferas  mais  restritas  da  família  e  da  vizinhança.  O 

6 Essa  visão  está  presente  em  BAILEY,  Stephen  and  ELLIOTT,  Mark.  Taking  local 
government  seriously:  democracy,  autonomy and  the  Constitution.  Cambridge  Law Journal,  vol. 
68(2), july 2009, p. 436-472.
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indivíduo  só  se  descobre  como  tal  na  sociedade  moderna  quando 
participa da vida pública.

Natural  que  um  Estado  que  se  pretende  democrático  queira 
privilegiar  a  possibilidade  de  os  seus  cidadãos  estarem próximos  das 
decisões  políticas  fundamentais,  ainda  mais  daquelas  que  afetam 
diretamente  seus  interesses  e  necessidades  imediatas7.  A  autonomia 
política  do  Município  surge,  na  Constituição de  1988,  como forma de 
garantir que o cidadão comum tenha maior proximidade com o poder 
político, que este esteja ao seu alcance direto.

No entanto, não se pode negar que a vida social não se prende a 
conceitos normativos ou teóricos. Os Municípios estão relacionados com 
o fenômeno social das cidades, não apenas da vida em comunidade. Se, 
por  um  lado,  muitos  Municípios  brasileiros  contemplam  essa 
possibilidade de proximidade do poder em razão da convivência em uma 
pequena comunidade, por outro, há Municípios que - fruto do fenômeno 
da  crescente  urbanização  da  era  moderna,  com  grandes  inchaços 
populacionais  –  passam  a  demandar  a  ordenação  das  mais  variadas 
necessidades  –  nem  sempre  confluentes  -  em  um  mesmo  espaço 
geográfico,  razão  pela  qual,  mesmo  sem  traduzirem  forma  de  vida 
compartilhada, tais necessidades exigem dos entes municipais envolvidos 
tomada de posição comum, como pressuposto da viabilidade do convívio 
local.

Aqui a  ideia  de localidade ainda está  presente,  não mais como o 
espaço de uma comunidade que compartilha um  ethos,  mas como um 
conjunto  de  indivíduos  que  precisam  unir  forças  para  administrar  e 
resolver  problemas  comuns.  Mais  uma  vez  o  Município  cumpre  essa 
função. Com o crescimento das cidades como local de encontro ocasional 
dos  mesmos  interesses,  é  necessário  que  as  decisões  levem  em 
consideração  as  necessidades  provenientes  das  dificuldades  da 
convivência  no  mesmo  espaço.  Se  a  convivência  nem  sempre  é  uma 
questão de compartilhamento de valores e formas de vida, é sempre uma 

7 Também nesse sentido, BAILEY, Stephen and ELLIOTT, Mark. Taking local government 
seriously: democracy, autonomy and the Constitution. Cambridge Law Journal, vol. 68(2), july 2009, 
p. 436-472.
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questão de compartilhamento do espaço público para que os interesses 
coletivos e individuais sejam alcançados. A necessidade de decisões locais 
também se impõe,  transformando o Município em uma figura política 
necessária para a vida social dentro do País.

A  questão  é  que  a  sociedade  não  está  adstrita  as  delimitações 
normativas  das  esferas  de  competência  para  a  realização da liberdade 
política,  tal  como determinadas  previamente  por  uma ordem jurídica. 
Muitas  vezes,  aquilo  que  se  referia  a  um  interesse  local  passa  a  ser 
interesse  de  muitos  locais,  de  forma  que  a  gestão  desses  interesses 
extravasa  o  âmbito  restrito  do  Município.  Nesse  sentir,  ressalto,  o 
legislador constituinte  consagrou o “interesse  comum” como algo  que 
ultrapassa  o  interesse  local  e,  logicamente,  não  pode  ser  realizado 
localmente8.

No  caso  concreto  das  ADIs  em  julgamento  (nº  1842  e  demais 
apensadas pelo então Relator, o Ministro Maurício Corrêa – ADIs 1826, 
1843  e  1906),   discute-se  a  interferência  do  Estado  em  questões 
tipicamente locais, mas que têm repercussão e determinam o bem-estar 
de outras comunidades e cidades (Municípios) limítrofes. Ou seja, aquilo 
que é eminentemente local é também determinante fora da esfera restrita 
do  Município.  Nessas  hipóteses,  penso,  a  previsão  de  o  Estado 
administrar os interesses comuns de uma área de mais de um Município 
permite realizar, de forma concreta, um dos objetivos da Constituição da 
República  Federativa  do  Brasil,  art.  3º,  inciso  I  :  “  I  -  construir  uma 
sociedade livre, justa e solidária”.  E, igualmente, preconiza o legislador 
constituinte, com o escopo de realizar tal construção, que interesses locais 
sejam  atendidos  pelos  poderes  locais  (os  Municípios).  Os  que 
ultrapassam esses limites devem ser gerenciados com a participação dos 
Estados, quando são comuns (art. 25, § 3º da Constituição), e da União, 
quando ultrapassam a esfera  dos Estados (as regiões geoeconômicas e 

8 Richard Briffault aponta que, no caso americano, o principal problema não seria a disputa 
entre interesses locais e estaduais, mas a disputa om relação a interesses interlocais. Entende ele que o 
que chama de  “localismo” protege  interesses  de pequenas  elites  locais  e  perspectivas  provadas  e 
individualistas e não o que é de interesse comum. Cf. BRIFFAULT, Richard. Our localism: Part I – the 
structure of local government law. Columbia Law Review. Vol. 90, n. 1, january 1990, p. 1-116.
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sociais de que trata o art. 43 da Lei Maior) ou quando dizem respeito a 
todos os brasileiros (os interesses nacionais).

É de se observar, contudo, que essas competências de administração 
de  problemas  por  um ente  federado  com alcance  mais  abrangente  só 
podem ser realizadas em benefício dos interesses compartilhados pelas 
áreas afetadas. Ou seja, a participação dos interessados nos processos de 
tomada de decisão e a possibilidade do seu controle efetivo,  como sói 
acontecer  em  um  país  democrático,  não  pode  ser  olvidada  de  forma 
alguma. A importância de se ressaltar isso está em entender que, no que 
tange especificamente à compreensão do § 3º do art. 25 da Carta Política, 
a competência de um Estado para gerir os interesses comuns não pode 
desconsiderar a autonomia política e administrativa dos demais Estados 
nem ser realizada em desconformidade com os interesses e necessidades 
locais.

Sem querer me restringir ao caso do Estado do Rio de Janeiro, já que 
esta  ADI  e  as  demais  a  ela  apensadas  repercutem em toda  federação 
brasileira,  o  que se  vê naquele  Estado é  que o  problema da captação, 
tratamento e distribuição de água e esgoto ultrapassa o âmbito local, seja 
em razão de questões técnicas, seja em razão capacidade econômica de 
alguns Municípios, que não detêm condições de arcar com os custos e o 
financiamento  de  tais  serviços,  mesmo na estrita  medida do  que é  só 
interesse local9. Esse é um exemplo de como o art. 25, § 3º, é também um 
modo de realização do preceito constitucional presente no inciso I do art. 
3º: “I -construir uma sociedade livre, justa e solidária;”.

9 Richard Briffault registra que a discussão sobre a autonomia política local também aponta 
para  questões  de  justiça  distributiva.  Veja-se  BRIFFAULT,  Richard.  Our  localism:  Part  I  –  the 
structure of local government law. Columbia Law Review. Vol. 90, n. 1, january 1990, p. 1-116. Diz 
este autor à p. 4 do seu artigo: “A distribuição de poder e responsabilidade entre estados e localidades  
tem consequências diretas para as decisões sobre políticas públicas e nesses casos o poder local tende 
a  ser  associado  com  a  preservação  e  o  reforço  de  desigualdades  econômicas  existentes”  (“The 
allocation  of  power  and responsibility  between  states  and localities  has  direct  consequences  for  
public  policy,  and  in  these  cases  local  power  tends  to  be  associated  with  the  preservation  and  
reinforcement  of  existing  economic  inequalities”).  Nesse  sentido,  indica  que  a  tendência  ao 
“localismo” ignora as  dificuldades das  grandes cidades (ficando atrelados ou modelo do pequeno 
subúrbio americano) e não leva em consideração exatamente os efeitos que os interesses de uma 
localidade tem sobre outras, inclusive os efeitos econômicos e sociais (cf. idem, ibidem, p. 5-6).
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Conforme se  verifica,  a  situação geoeconômica e  social  que a  Lei 
Complementar  nº 87/97 denomina de Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e Microrregião dos Lagos (arts. 1º e 2º) impõe uma estratégia de 
administração de interesses comuns, determinante para a manutenção e 
bem-estar  dos  Municípios  que  integram complexos  geográficos  e  que, 
naturalmente,  não  podem  ser  satisfeitos  apenas  com base  em decisão 
local.

Nessa linha de ideias, inegáveis a responsabilidade e a competência 
do  Estado  para,  por  meio  de  lei  complementar,  criar  as  regiões 
metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões.

Imperioso,  contudo,  atentar  para o fato  de que a competência do 
Estado,  nos  moldes  em  que  delineada  na  Constituição  Federal,  não 
significa absorção da competência dos Municípios quanto à decisão sobre 
interesses locais, mas, sim, participação do Estado, conjuntamente com os 
Municípios, na administração dos interesses que extrapolam a esfera de 
um só Município. O interesse comum, portanto, não deixa de ser local.

Por  seu turno,  entendo que a  autonomia municipal  não deva ser 
encarada apenas pelo viés da álea administrativa, mas também política, 
cujo  escopo  é  propiciar  que  o  poder  e  a  organização  locais  possam 
encampar estratégias próprias de solução de suas necessidades.

De rigor, assim, que se encarregue o Município das decisões sobre os 
interesses locais e, por corolário, dos serviços públicos de interesse local, 
sem  os  quais  não  é  possível  assegurar  o  mínimo  bem-estar  social,  o 
desenvolvimento local em suas diversas acepções.

Há, ainda, recursos e estruturas físicas essenciais à sobrevivência de 
uma população, os quais muitas vezes não se encontram ao seu alcance, 
somando-se a essa realidade indesejável o fato de que poderes locais nem 
sempre têm condições financeiras de arcar, isoladamente, com os custos 
das   necessidades10 sociais  identificadas,  v.g.  saneamento  básico  em 
regiões  metropolitanas.  E,  nesse  sentir,  compreendo  que  a  integração 

10 A preocupação  com  a  incapacidade  de  autofinanciamento  para  a  prestação  de  serviços 
públicos a partir de receita própria também faz parte do contexto do Reino Unido. Veja-se, a respeito, 
BAILEY, Stephen and ELLIOTT, Mark. Taking local government seriously: democracy, autonomy 
and the Constitution. Cambridge Law Journal, vol. 68(2), july 2009, p. 445.
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entre  municípios  torna  factível,  viabiliza,  a  solução  das  demandas  da 
sociedade.

Destaco, ademais, que decisões e necessidades locais constantemente 
interferem na esfera de outros Municípios, a tornar imprescindível que 
interesses comuns sejam gerenciados em esfera mais ampla que a local.

Diante  desses  pressupostos,  entendo  que  o  art.  25,  §  3º,  da 
Constituição Federal concretiza não apenas a administração de serviços 
de interesse comum para a integração dos Municípios envolvidos, mas 
também a realização de uma sociedade livre, justa e solidária, cumprindo 
destacar que solidariedade não é apenas princípio sobre distribuição da 
riqueza, informador que é da estabilidade e da harmonia na convivência 
social.

Nesse  jaez,  constato  que  a  relação  solidária  entre  Municípios 
limítrofes,  que  envolve  economia,  bem-estar  e  estabilidade  social, 
demanda, em determinadas hipóteses, participação de ente político – pelo 
prisma da distribuição das competências – externo ao interesse local. À 
luz da Constituição, tal papel pertence ao Estado, a quem, nesse exercício, 
deve respeitar a autonomia municipal.

Daí  ser imperioso que a região metropolitana criada (o que serve 
para a aglomeração urbana e para a microrregião) tenha um sistema de 
gestão conjunta, na qual contemplados Estado e Municípios envolvidos, 
não necessariamente em situação de absoluta paridade, suficiente que se 
lhes assegure participação efetiva na tomada das decisões.

Quanto  aos  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade para  o 
caso  em  apreço,  penso  que,  embora  inconstitucional  o  modelo  de 
administração  da  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro  e  da 
Microrregião dos Lagos criadas pela LC 87/97/RJ, os serviços vêm sendo 
prestados, já se encontram estruturados e abrangem enorme contingente 
populacional  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  razão  pela  qual  a  mera 
declaração impediria a sua continuidade.

Prudente, na espécie, aplicar o art. 27 da Lei nº 9.868/99,  a fim de 
que  sejam  modulados  os  efeitos  da  decisão,  evitando-se  ocasionar 
drástico impacto social, político e econômico nas regiões afetadas.
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Ante o exposto, prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade 
quanto ao Decreto nº 24.631/1998/RJ e arts. 1º,  caput e § 1º, 2º,  caput, 4º, 
caput e incisos I a VII, 11, caput e incisos I a VI e 12 da LC nº 87/1997/RJ; 
julgo  procedente  a  ação  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da 
expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa”, presente no inciso 
I do art. 5º da lei complementar examinada, bem como dos arts. 4º, § 2º, 
5º, parágrafo único, 6º, I, II, IV e V,  7º, 10 e 11, § 2º, desse mesmo diploma 
e, ainda, dos arts. 11 a 21 da Lei nº 2.869/1997/RJ. Modulados os efeitos da 
inconstitucionalidade  declarada,  sem pronúncia  da  nulidade,  restando 
mantida,  em  caráter  excepcional,  a  vigência  dos  dispositivos  legais 
inquinados pelo prazo de 24 meses.

É como voto.
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28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. GILMAR MENDES

REQTE.(S) :PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
ADV.(A/S) :CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO

ADV.(A/S) :SÉRGIO CARVALHO 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  quando 
apregoado o processo, em uma das últimas Sessões, quase ao apagar das 
luzes,  ponderou o  ministro  Ricardo  Lewandowski  que  tinha  um voto 
longo sobre a matéria,  e eu disse que não estava em condições de me 
manifestar  a  respeito  das  balizas  desta  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade nº 1.842, do Rio de Janeiro.

Versa  a  ação  um  instituto  novo,  que  ainda  exigirá  uma série  de 
ajustes, e o Supremo, evidentemente, está vinculado ao pedido formulado 
na inicial, muito embora, esteja livre quanto às causas de pedir.

Já, a esta altura, debrucei-me sobre a questão e tenho voto escrito, 
que  vou  ler  para  haver  uma  certa  reflexão,  se  não  neste  julgamento, 
posteriormente.  Refiro-me à  sempre  possibilidade  de  recurso,  que,  de 
início,  é  malvisto  pelos  julgadores,  mas  que  deve  ser  encarado, 
principalmente no processo objetivo, sob o ângulo de uma compreensão 
maior, que é o recurso de embargos de declaração.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Eu reajusto meu voto, também, para aderir ao voto do Ministro Gilmar 
Mendes, que declarava a inconstitucionalidade em maior extensão.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  – 
Presidente, quanto à modulação, peço vênia para não a imprimir. Casos 
concretos  devem  ser  solucionados  em  momento  propício,  diante  de 
instrumento  próprio,  não  cabendo  simplesmente  potencializar  certo 
aspecto em detrimento da Carta da República.

Por  isso,  peço  vênia  para  não  implementar  a  modulação,  não 
adentrando esse vespeiro, que é o das consequências da própria decisão 
do Supremo.
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Ministro 
Luiz Fux, talvez na modulação, possa votar, porque o Ministro Eros Grau 
não se manifestou nessa questão.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora, eu verifico, por exemplo, 
o Ministro Jobim votou nesse caso.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE)  - 
Não, o Ministro Jobim não se manifestou sobre isso porque ele deixou no 
Tribunal bem antes de a questão ter sido colocada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A Ministra 
Cármen Lúcia também pode votar pela modulação.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI -  Senhor Presidente, 
Vossa Excelência me permite?

Na penúltima Sessão, eu não participei da votação de mérito, porque 
o Ministro Peluso, a quem eu sucedi, havia participado. 

Todavia, no que se refere à modulação, Vossa Excelência chamou o 
meu voto, e eu votei. Então, naquela oportunidade, ficou, pelo menos, o 
consenso do Colegiado que são duas decisões separadas.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI   -  Isso, 
questões diversas.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3483835.

301



28/02/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -  Senhor  Presidente,  eu não 
votaria  neste  processo,  de  sorte  que,  evidentemente,  não  tenho 
conhecimento nem do seu teor.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Mas, sobre essa questão, a eventual modulação?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -  A eventual  modulação  vai 
trazer  uma  consequência  em  relação  ao  mérito,  que  não  é  do  meu 
conhecimento. 

Então,  eu  gostaria  de  votar  sobre  a  modulação,  só  sobre  a 
modulação,  na  outra  Sessão,  que  eu  quero  conhecer  quais  são  as 
consequências.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - 
Que tal se Vossa Excelência pedisse vista só sobre essa questão?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Está ótimo. Ver quais são as 
consequências disso.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Fica  bem,  é  mais 
seguro.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADV.(A/S) : CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO
ADV.(A/S) : SÉRGIO CARVALHO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Decisão:  Após  o  voto  do  Relator,  Ministro  Maurício  Corrêa, 
Presidente, que afastava a preliminar de inépcia da ação argüida pela 
Advocacia-Geral da União; julgava prejudicada a ação quanto ao Decreto nº 
24.631, de 03 de setembro de 1998, bem como em relação aos artigos 1º, 
2º, 4º e 11 da Lei Complementar nº 87, de 16 de dezembro de 1997, ambos 
do Estado do Rio de Janeiro, por perda superveniente de seu objeto; e, no 
mais, julgava improcedentes as ações, pediu vista dos autos o Senhor 
Ministro  Joaquim  Barbosa.  Ausentes,  justificadamente,  os  Senhores 
Ministros Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso e Nelson Jobim. Plenário, 
12.04.2004. 

Decisão:  Renovado  o  pedido  de  vista  do  Senhor  Ministro  Joaquim 
Barbosa, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução 
nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência, em exercício, do Senhor 
Ministro Nelson Jobim, Vice-Presidente. Plenário, 02.06.2004.

Decisão:  Prosseguindo  no  julgamento,  após  os  votos  dos  Senhores 
Ministros  Joaquim  Barbosa  e  Nelson  Jobim  (Presidente),  julgando 
procedente, em parte, a ação para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão “a ser submetido à Assembléia Legislativa”, contida no inciso I 
do artigo 5º; do parágrafo único do mesmo artigo 5º; do artigo 6º e 
incisos  I, II,  IV e  V; do  artigo 7º  e do  artigo 10,  todos da  Lei 
Complementar nº 87, de 16 de dezembro de 1997, e dos artigos 11 a 21 da 
Lei nº 2.869, de 18 de dezembro de 1997, pediu vista dos autos o Senhor 
Ministro Gilmar Mendes. Não participou da votação o Senhor Ministro Eros 
Grau por suceder ao Senhor Ministro Maurício Corrêa, que proferira voto. 
Plenário, 08.03.2006. 

Decisão: Colhido o voto-vista do Senhor Ministro Gilmar Mendes, que 
julgava parcialmente procedente a ação, nos termos de seu voto, pediu 
vista dos autos o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Não participam da 
votação a Senhora Ministra Cármen Lúcia e o Senhor Ministro Eros Grau, 
por sucederem, respectivamente, aos Senhores Ministros Nelson Jobim e 
Maurício Corrêa. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim 
Barbosa (com voto proferido em assentada anterior) e, neste julgamento, a 
Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente) e os Senhores Ministros Marco 
Aurélio e Carlos Britto. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar 
Mendes (Vice-Presidente). Plenário, 03.04.2008. 

Decisão: O Tribunal rejeitou a preliminar de insuficiência de quorum 
para prosseguimento do julgamento da ação direta, vencido o Ministro 
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Marco  Aurélio.  Votou  o  Presidente.  Colhido  o  voto-vista  do  Ministro 
Ricardo  Lewandowski,  o  Tribunal  julgou  prejudicada  a  ação  quanto  ao 
Decreto nº 24.631/1998, do Estado do Rio de Janeiro, e quanto ao art. 1º, 
caput, e § 1º; quanto ao art. 2º,  caput; quanto ao art. 4º,  caput,  e 
incisos I a VII; e quanto ao art. 11, caput, e incisos I a VI, todos da 
Lei Complementar nº 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro. Por maioria, 
julgou  parcialmente  procedente  a  ação  para  declarar  a 
inconstitucionalidade  da  expressão  “a  ser  submetido  à  Assembléia 
Legislativa”, constante do inciso I do art. 5º; além do § 2º do art. 4º; 
do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do 
art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11, todos da LC nº 87/1997-RJ, bem 
como dos artigos 11 a 21 da Lei nº 2.869/1997-RJ, vencidos o Relator, que 
julgava  improcedente a  ação, e,  em menor  extensão, o  Ministro Marco 
Aurélio,  que  declarava  a  inconstitucionalidade  das  expressões 
“condicionada sua execução à ratificação pelo Governador do Estado” e “a 
ser submetido à Assembléia Legislativa”, contidas, respectivamente, no § 
2º do art. 4º e no inciso I do art. 5º, ambos da LC nº 87/1997-RJ. O 
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente) reajustou parcialmente seu voto. 
Impedido  o  Ministro  Dias  Toffoli.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Luiz Fux e Cármem Lúcia, por sucederem, respectivamente, aos 
Ministros Maurício Corrêa e Nelson Jobim. Em seguida, quanto à proposta 
do Ministro Gilmar Mendes de modulação dos efeitos da decisão para que só 
tenha eficácia a partir de 24 (vinte e quatro) meses após a conclusão 
deste  julgamento,  formulada  em  assentada  anterior,  no  que  foi 
acompanhado, nesta assentada, pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Teori 
Zavascki, e o voto do Ministro Marco Aurélio, que não aderia à proposta, 
pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os 
Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Presidência do Ministro Joaquim 
Barbosa. Plenário, 28.02.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa.  Presentes à sessão 

os Senhores Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, 
Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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06/03/2013 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE JANEIRO

VOTO VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Cuidam os autos de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade  ajuizada  pelo  Partido  Democrático  Trabalhista  – 
PDT com o escopo de ver declarada a inconstitucionalidade de diversos 
artigos  da  Lei  Complementar  nº  87/97  e  da  Lei  nº  2.869/97,  ambas 
editadas pelo Estado do Rio de Janeiro.

Os dispositivos legais impugnados pelo partido Requerente versam 
sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, bem como acerca dos 
serviços públicos de transporte e de saneamento básico no Estado do Rio 
de Janeiro.

Ab  initio,  cumpre  salientar  que  não  participei  do  julgamento  do 
mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, porquanto o saudoso 
Ministro Maurício Corrêa, um de meus antecessores e relator desta ação, 
já havia proferido profícuo voto sobre o tema. Em sessão realizada no dia 
28/02/2013, instado a decidir sobre a necessidade de modulação temporal, 
pedi  vista  para  melhor  analisar  os  efeitos  do  pronunciamento  de 
inconstitucionalidade  nestes  autos  e  avaliar  a  real  necessidade  de  sua 
modulação temporal.

É o breve relato.

Passo  a  votar  especificamente  sobre  o  único  tema  pendente  de 
apreciação por este  Pleno,  qual  seja,  a  decisão sobre a  necessidade de 
modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
proferida neste feito.
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In casu, a produção imediata dos efeitos da decisão prolatada impõe 
mudanças  capazes  de  comprometer  a  regularidade  dos  serviços 
prestados  no  âmbito  da  Região  Metropolitana  do  estado  do  Rio  de 
Janeiro. A súbita transferência da gestão dos serviços públicos prestados 
no  âmbito  fluminense,  decorrente  de  uma  imediata  necessidade  de 
adequação ao que decidido por esta Suprema Corte poderá inviabilizar a 
continuidade  dos  serviços  públicos  prestados,  bem  como  ocasionar 
incerteza jurídica e problemas  substanciais aos seus usuários.

Nesse  contexto,  filio-me à  tese  defendida  pelo  eminente  Ministro 
Gilmar Mendes, e que foi acompanhada pelo Min. Ricardo Lewandowski 
em seu brilhante  voto  exteriorizado na  sessão  do  dia  28/02/2013,  cujo 
trecho sobre o tema merece ser transcrito:

Neste caso, está evidenciada a necessidade da modulação 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que 
se  cuida  de  decisão  que  envolve  a  prestação  de  serviços 
públicos relevantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
da Microrregião dos Lagos, os quais não podem sofrer solução 
de continuidade. 

A  declaração  de  inconstitucionalidade  dos  dispositivos 
impugnados  sem  a  modulação  dos  efeitos  teria  como 
consequência  a imediata interrupção da prestação destes,  em 
razão das máculas constitucionais que ostentam.

Tendo  em  conta,  destarte,  a  segurança  jurídica  e  o 
excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser 
cabível  a  limitação dos  efeitos  da  inconstitucionalidade a  ser 
eventualmente declarada por esta Corte, para que o Estado do 
Rio de Janeiro tenha, tal como sugerido pelo Ministro Gilmar 
Mendes,  24  (vinte  e  quatro)  meses,  a  contar  da  data  de 
conclusão deste julgamento, para elaborar um novo modelo de 
planejamento  e  execução  das  funções  públicas  de  interesse 
comum  nas  regiões  metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e 
microrregiões  em  seu  território,  estabelecendo  uma  gestão 
compartilhada entre os Municípios e o Estado, sem que se tenha 

2 

Supremo Tribunal Federal
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a concentração do poder decisório em qualquer um dos entes 
federados, garantida, ainda, a participação popular no processo 
decisório.

Ex positis, voto pela modulação temporal dos efeitos da declaração 
de  inconstitucionalidade  reconhecida  por  esta  Corte,  a  fim  de  que  o 
aludido  provimento  judicial  produza  efeitos  a  partir  de   24  (vinte  e 
quatro)  meses  a  contar  da  data  de  conclusão  deste  julgamento,  de 
maneira que todas as alterações necessárias para a adequação da gestão 
dos serviços prestados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro ao que 
decidido neste processo sejam ultimadas ao término do referido prazo.

É como voto.

3 
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. GILMAR MENDES
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADV.(A/S) : CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTRO
ADV.(A/S) : SÉRGIO CARVALHO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Decisão:  Após  o  voto  do  Relator,  Ministro  Maurício  Corrêa, 
Presidente, que afastava a preliminar de inépcia da ação argüida 
pela Advocacia-Geral da União; julgava prejudicada a ação quanto 
ao Decreto nº 24.631, de 03 de setembro de 1998, bem como em 
relação aos artigos 1º, 2º, 4º e 11 da Lei Complementar nº 87, de 
16 de dezembro de 1997, ambos do Estado do Rio de Janeiro, por 
perda  superveniente  de  seu  objeto;  e,  no  mais,  julgava 
improcedentes as ações, pediu vista dos autos o Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros 
Sepúlveda  Pertence,  Carlos  Velloso  e  Nelson  Jobim.  Plenário, 
12.04.2004. 

Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Joaquim 
Barbosa, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da 
Resolução  nº  278,  de  15  de  dezembro  de  2003.  Presidência,  em 
exercício,  do  Senhor  Ministro  Nelson  Jobim,  Vice-Presidente. 
Plenário, 02.06.2004.

Decisão:  Prosseguindo  no  julgamento,  após  os  votos  dos 
Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim (Presidente), 
julgando  procedente,  em  parte,  a  ação  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembléia 
Legislativa”, contida no inciso I do artigo 5º; do parágrafo único 
do mesmo artigo 5º; do artigo 6º e incisos I, II, IV e V; do 
artigo 7º e do artigo 10, todos da Lei Complementar nº 87, de 16 
de dezembro de 1997, e dos artigos 11 a 21 da Lei nº 2.869, de 18 
de  dezembro  de  1997,  pediu  vista  dos  autos  o  Senhor  Ministro 
Gilmar Mendes. Não participou da votação o Senhor Ministro Eros 
Grau por suceder ao Senhor Ministro Maurício Corrêa, que proferira 
voto. Plenário, 08.03.2006. 

Decisão:  Colhido  o  voto-vista  do  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes, que julgava parcialmente procedente a ação, nos termos de 
seu  voto,  pediu  vista  dos  autos  o  Senhor  Ministro  Ricardo 
Lewandowski. Não participam da votação a Senhora Ministra Cármen 
Lúcia  e  o  Senhor  Ministro  Eros  Grau,  por  sucederem, 
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respectivamente, aos Senhores Ministros Nelson Jobim e Maurício 
Corrêa.  Ausentes,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Joaquim 
Barbosa  (com  voto  proferido  em  assentada  anterior)  e,  neste 
julgamento,  a  Senhora  Ministra  Ellen  Gracie  (Presidente)  e  os 
Senhores  Ministros  Marco  Aurélio  e  Carlos  Britto.  Presidiu  o 
julgamento  o  Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes  (Vice-Presidente). 
Plenário, 03.04.2008. 

Decisão: O Tribunal rejeitou a preliminar de insuficiência de 
quorum para prosseguimento do julgamento da ação direta, vencido o 
Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. Colhido o voto-vista 
do Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal julgou prejudicada a 
ação  quanto  ao  Decreto  nº  24.631/1998,  do  Estado  do  Rio  de 
Janeiro, e quanto ao art. 1º, caput, e § 1º; quanto ao art. 2º, 
caput; quanto ao art. 4º, caput,  e incisos I a VII; e quanto ao 
art. 11,  caput, e incisos I a VI, todos da Lei Complementar nº 
87/1997  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Por  maioria,  julgou 
parcialmente  procedente  a  ação  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da expressão “a  ser submetido à Assembléia 
Legislativa”, constante do inciso I do art. 5º; além do § 2º do 
art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V 
do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11, todos da 
LC  nº  87/1997-RJ,  bem  como  dos  artigos  11  a  21  da  Lei  nº 
2.869/1997-RJ,  vencidos  o  Relator,  que  julgava  improcedente  a 
ação,  e,  em  menor  extensão,  o  Ministro  Marco  Aurélio,  que 
declarava a inconstitucionalidade das expressões “condicionada sua 
execução  à  ratificação  pelo  Governador  do  Estado”  e  “a  ser 
submetido à Assembléia Legislativa”, contidas, respectivamente, no 
§ 2º do art. 4º e no inciso I do art. 5º, ambos da LC nº 87/1997-
RJ. O Ministro Joaquim Barbosa (Presidente) reajustou parcialmente 
seu voto. Redigirá o acórdão o Ministro Gilmar Mendes. Impedido o 
Ministro Dias Toffoli. Não participaram da votação o Ministro Luiz 
Fux,  por  suceder  ao  Ministro  Eros  Grau,  sucessor  do  Ministro 
Maurício Corrêa (Relator), e a Ministra Cármem Lúcia, por suceder 
ao  Ministro  Nelson  Jobim.  Em  seguida,  quanto  à  proposta  do 
Ministro Gilmar Mendes de modulação dos efeitos da decisão para 
que só tenha eficácia a partir de 24 (vinte e quatro) meses após a 
conclusão deste julgamento, formulada em assentada anterior, no 
que  foi  acompanhado,  nesta  assentada,  pelos  Ministros  Ricardo 
Lewandowski e Teori Zavascki, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
que não aderia à proposta, pediu vista dos autos o Ministro Luiz 
Fux.  Ausentes,  justificadamente,  os  Ministros  Gilmar  Mendes  e 
Celso de Mello. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 
28.02.2013.

Decisão: Colhido  o  voto-vista  do  Ministro  Luiz  Fux,  o 
Tribunal, por maioria, acolheu proposta do Ministro Gilmar Mendes 
de modulação dos efeitos da decisão para que só tenha eficácia a 
partir  de  24  (vinte  quatro)  meses  após  a  conclusão  deste 
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julgamento, vencido o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, 
Ministro  Joaquim  Barbosa.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Ministro 
Celso de Mello. Plenário, 06.03.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, 
Rosa Weber e Teori Zavascki. 

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/ Carlos Alberto Cantanhede
Secretário
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