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Estatuto da Metrópole e 
Desafios ao Direito à Cidade 

Metropolitana 



Direito à cidade - um dos direitos humanos 
fundamentais:  
 
“O direito à Cidade não pode ser concebido como simples direito 
de visita ou retorno às cidades tradicionais...pode ser apenas 
formulado como renovado e transformado direito à vida urbana.  
A liberdade da cidade é muito mais que um direito de acesso 
àquilo que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo 
com o desejo de nossos corações. A questão do tipo de cidade 
que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que 
desejamos nos tornar.  
A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e às nossas cidades é 
um dos mais preciosos de todos os direitos humanos”.  
David Harvey/Henry Lefebvre. 



O Direito à Cidade Metropolitana não é só uma 
ampliação do Direito a Cidade à escala metropolitana. 
 
De um lado amplia direitos e deveres por parte do 
estado e da sociedade.  
 
De outro, aponta a ressignificação do sujeito desse 
direito em direção à uma cidadania metropolitana, 
sobretudo o direito dos periféricos e dos excluídos 
territorialmente das melhores condições e 
oportunidades dos centros  metropolitanos.  



Questão metropolitana no Brasil 
• a Cidade Metropolitana se constitui envolvendo vários 
municípios, desconhece limites politico-administrativos e 

bacias hidrográficas. 
 

• FPIC – politica publica cuja realização isoladamente seja 
inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. 

 
• As FPICs extravasam os limites municipais tanto na provisão 

de serviços públicos (mobilidade e saneamento) quanto na 
regulação (meio ambiente e uso do solo). 

 
• Uso do solo (parcelamento do solo/parâmetros de uso e 

ocupação) é FPIC de papel articulador das demais pode 
operar o desenvolvimento integrado metropolitano por tratar 

da gestão deste espaço. 
• Diagnóstico: Produção de um espaço conurbado, 
fragmentado, desordenado, zoneamentos desconexos 
conflitantes, FPIC descoordenadas: governança frágil.  



Evolução da instituição de RM no Brasil 
Regiões metropolitanas existentes na 

década de 1970 
 
 Criação por Lei Federal 

 
 Critérios nacionais 

 
 Regime político autoritário 

 
 Planejamento “Tecnocrático” 

Fonte: Elaboração própria a partir de 
dados de DEAP, 2014. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de 
dados de IBGE, 2013 e DEAP, 2014. 



Regiões metropolitanas existentes na 
década em 2014 

 
Proliferação de regiões metropolitanas 
 (66 RM’s) 

 
Grandes diferenças de critérios para a 
instituição das regiões metropolitanas 

 
Fragilidade de mecanismos de governança 
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Evolução da instituição de RM no Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de 
dados de DEAP, 2014. 

Fonte: Elaboração própria a partir de 
dados de IBGE, 2013 e DEAP, 2014. 

Quantidades Aglomeração 
Urbana 

Região 
Metropolitana RIDE Total 

Instituídas 5 71 3 79 

Municípios 64 1.200 45 1.309 

População 3.584.805 97.051.091 5.562.682 106.198.578 



As Regiões Metropolitanas atualmente: 
 
 Correspondem a cerca de 50% da população Brasileira, 
concentrados em apenas 7% do território nacional (IBGE-
2010) e conurbam cidades/municípios que crescem de 
forma dispersa; 
 
 Concentram 88,7 % dos domicílios em aglomerados 
subnormais (IBGE-2010) 
 
 Concentram 60% do déficit habitacional; 

 
 Concentram 65% do total de receitas em abastecimento 
de água e esgotamento sanitário (SNIS-2012); 

 
 Concentram 90% dos indivíduos com renda per capita de 
até três salários mínimos; 

 
Apresentam taxas de 35 homicídios por 100 mil 
habitantes 
(mais de cinco vezes a média mundial-ONU); 



 Desafios ao Direito à Cidade Metropolitana: 
 Integrar as políticas públicas (HIS/MOB/Acesso à 

Terra, etc.) para promover o reconhecimento dos 
direitos da Cidadania Metropolitana. 
 

 implementar sistemas de governança 
interfederativa (horizontal e vertical) e promover a 
Gestão Plena da região metropolitana: criação por 
Lei complementar estadual + mecanismo de 
governança interfederativa + plano aprovado por lei 
estadual 
 

 PDUI – diretrizes e instrumentos para o 
desenvolvimento da região ou aglomeração metrop. 

 Integrar  ações/investimentos em desenvolvimento 
urbano – FPICs; orçamento e investimentos 
territorializados; 

 
 Instituir mecanismos para suporte financeiro e 
técnico para as RM’s; 

 
 

Desafios 



“Estatuto da Metrópole” 
 

Diretrizes e instrumentos para o direito à cidade 
metropolitana 



 Regula o exercício das funções públicas de 
interesse comum no âmbito do 
desenvolvimento do território 
metropolitano; 

 
 
 Institui Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUI) e outros instrumentos de 
planejamento e gestão interfederativa; 
 
 
 Estabelece critérios para apoio da União 
às RM’s, nas temáticas de desenvolvimento 
urbano; 

Marco Metropolitano: LEI 13089 de 12/01/2015 



 Institui o mecanismo da Gestão Plena para 
governança Metropolitana: 

 
 Instrumento legal de formalização da RM; 
 Estrutura de governança (instâncias técnicas, 
executivas, de controle social e mecanismos de 
articulação orçamentária/financeira);  
 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado-PDUI; 

 
 Harmoniza e integra as estratégias de  
planejamento e gestão do território 
metropolitano: 

 
 Articula os planos diretores municipais bem como 
as políticas setoriais de desenvolvimento urbano; 

Principais Avanços 



 
 Não afeta os investimentos em curso nos 
municípios. Estabelece o PDUI como 
instrumento para o planejamento dos 
investimentos no Território Metropolitano; 

 
 Busca qualificar os investimentos nos 
municípios através de um olhar de 
planejamento urbano integrado; 

 
 Institui  o subsistema de planejamento e 
informações metropolitanas no âmbito do 
SNDU; 

 
 Atua como marco  legal indutor e não 
punitivo; 

Principais Avanços 



 Limita-se às políticas de Desenvolvimento 
urbano; 

 
 As 66 RM´s já instituidas deverão estar de 
acordo com as novas exigências para se 
habilitarem a receber recursos da UNIÃO, fato 
que demandará revisão da legislação que as 
instituiu, quando necessário; 

 
 Promove a articulação alguns de seus 
dispositivos à peças legais em elaboração: 

 
 Sistema de Informações Metropolitanas e SNDU 

 
 

Limites e Desafios 



 
 Estabelece sanção(improbidade administrativa) às 
autoridades políticas e  agentes públicos que 
não cumprirem os dispositivos da lei;  

 Para as novas: aprovar o PDUI em 3 anos a partir da 
data de sua instituição; 

 Para as existentes: aprovar o PDUI até 13/01/2018; 
 Estabelece conteúdos vagos para o PDUI. 

 
 Ainda estabelece improbidade aos prefeitos 
que não  adequarem seus planos diretores 
municipais ao PDUI: 

 Para as RM’s novas e existentes: até 3 anos após a 
aprovação do PDUI;  

 
 

Limites e Desafios 



Acórdão do STF de 2013 (ADIN 1842 – RJ) 
 
Considerou que funções metropolitanas nao 
são estaduais, assim tornam inconstitucionais 
varias leis estaduais: o agrupamento de 
municipios nao é ligado ao municipio isolado 
nem ao estado, não é uma instancia estadual, é 
uma instancia interfederativa titular das 
competencias metropolitanas.  
 
Agrupamento de municipios contíguos não faz 
parte da administração publica estadual, 
embora o Estado tb faça parte, é um instituto 
juridico proprio novo.  
 

Limites e Desafios 



Acórdão do STF de 2013 (ADIN 1842 – RJ) 
 
No RJ estava previsto um Plano Metropolitano elaborado 
pelo Conselho Metropolitano e aprovado pela ALE, o STF 
entendeu que é inconstitucional, não compete a ALE 
aprovar o Plano Metropolitano pois funções 
metropolitanas não são estaduais.  
 
O agrupamento é personalidade juridica de direito 
público, portanto pode constituir uma autarquia. Os 
ministros citam doutrina de Alaor Caffé Alves que define o 
ente metropolitano como “autarquia territorial, 
intergovernamental e plurifuncional”.  
 
O Acórdão não transitou em julgado porque foram 
apresentados embargos de declaração. O Acórdão 
avançou nessas definições mas deixou muita coisa aberta: 
O que é, e quem aprova o Plano Metropolitano? 
 

Limites e Desafios 



Pelo Acórdão do STF, depois de transitado em julgado, o Estado 
do RJ vai ter 2 anos para se adaptar devendo adotar um novo 
modelo de governança. Para as demais RMs não se aplica a elas o 
Acórdão, mas abre-se o precedente para que elas tenham que se 
adaptar também, os atuais serviços estaduais de natureza intra-
urbana deveriam ser transferidos para os agrupamentos de 
municípios. 
 
Questões abertas e incertezas: 
Quem aprova o Plano Metropolitano ? (a Acórdão afirma 
inconstitucionalidade da aprovação por lei estadual) 
Como o macrozoneamento metropolitano se articula com 
o zoneamento municipal) 
Se não aprovação por lei como se aplica a delimitação de 
áreas não urbanizáveis (limitantes ambientais ou IE) 
Quais as fontes de receita do agrupamento de municípios 
metropolitanos? (subsídios, taxas, tarifas, contribuição de 
melhoria, etc.) 
Quem legisla sobre o agrupamento (orçamento, pessoal, 
uso do solo, etc) 

Limites e Desafios 



Outras informações sobre o Estatuto da Metrópole 
O projeto inicial é de 2004 (Walter Feldman) ficou parado ate 2009 de 2009 a 
2013 ficou na Comissão Especial relator Dep. Zezeu Ribeiro. Negociou um 
substitutivo de consenso que afinal foi aprovado em 2014 no plenario senado, 
sanção com vetos parciais em 2015, Lei 13.089 de 12/01/2015. 
O EM afirma a possibilidade de uma lei complementar RM Interestadual desde 
que ambos os estados criassem essa mesma região 
Instrumentos de desenvolvimento urbano integrado: PDUI, Planos Setoriais 
Interfederativos, Operações Urbanas Interfederativas, Zonas para Aplicação 
Compartilhada de Instrumentos de Politica Urbana, Consórcios Públicos, 
Compensação por serviços ambientais e PPPs Interfederativas. 
Conteúdos do PDUI:  
• deve abranger território urbano e rural de todos os municípios 
• Diretrizes para projetos estratégicos e ações prioritárias 
• Articulação dos municípios na gestão do uso do solo 
• Articulação Intersetorial 
• Macrozoneamento da Região 
• Delimitação de áreas não urbanizáveis 
• Patrimônio Cultural, ambiental e áreas de risco 



• Audiências publicas em todos os municípios integrantes, ampla publicidade 
e acompanhamento pelo MP 

• Aprovação pela instancia deliberativa da RM (sociedade civil) e aprovação 
em definitivo por Lei Estadual. 

• Revisto a cada 10 anos e compatibilizado com os PDs Municipais e Planos 
Setoriais Interfederativos (Mobilidade e Saneamento, principal) 

• 3 anos de prazo para elaboração do Plano Metropolitano e depois 3 anos 
de prazo para revisão e adaptação dos PDs Municipais sob pena de 
improbidade adm. 

• A União apenas aprovaria a RM que tiver Gestão Plena, a que não tiver será 
tratada como Aglomeração Urbana. 

• Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano terá subsistema de 
informações metropolitanas: dados estatísticos, ambientais, cartográficos, 
geológicos georreferenciados. 

• Parei em 1:01 hs. Da apresentação do Vitor email de 17/03/15 de 
guilherme carpintero. 



Avaliação dos desafios ao Direito a cidade metropolitana 
 

O EM preconiza um planejamento metropolitano, mas com execução dos 
serviços pelo Estado ou os Municípios – conceito de cooperação entre os 

entes da Metrópole e não a criação de novo ente que concentraria 
competências e poderes. 

 
Não leva em consideração o Acórdão do STF que considera inconstitucional a 

estadualização dos serviços metropolitanos. 
 

PEC 13/2014 tramita no Senado propõe: 
 Lei Complementar federal deve disciplinar o instituto do Agrupamento de 

Municípios; 
O agrupamento de Municípios tenha receitas próprias provenientes da participação 

do Estado e dos municípios na arrecadação dos impostos federais ou estaduais 
(FPM/FPE); 

Plano Metropolitano aprovado por decreto legislativo estadual (pela ALE não por lei) 
RMs interestaduais criadas por lei complementar da União e não dos Estados 

integrantes; 
 
 
 
 
 



A tradição brasileira é estadualizar a maior parte das 
funções metropolitanas, o EM propõe um modelo de 

cooperação voluntária interfederativa que é um 
aperfeiçoamento da nossa tradição, mas deve ser 

acompanhada de uma disciplina do que é o 
agrupamento de municípios que assume as 

competências metropolitanas no lugar do Estado e 
Municípios, que continua como um vazio jurídico e 

conceitual a ser aprofundado. 
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