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Prefácio: 
A vida e o direito na metrópole

Dados recentes do IBGE1 informam que as 28 regiões metropo-
litanas, aglomerações urbanas e regiões integradas de desenvolvimento 
(RIDEs) com mais de um milhão de habitantes no país já alcançam 
99.800.325 milhões de pessoas, representando 47,49% da população 
brasileira (estimada para 210.147.125 milhões)2. No total existem hoje, 
definidas legalmente pelos estados-membros, 74 regiões metropolitanas3. 

O Brasil experimentou acelerado processo de metropolização na 
segunda metade do século XX4. O surgimento e crescimento das metró-
poles, além de veloz, foi desordenado, prevalecendo “a difusão do padrão 
periférico” e “significativa concentração da pobreza”5.  Marta Gronstein 

1 IBGE divulga as estimativas da população dos municípios para 2019. Agência IBGE 
notícias, 28/08/2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agen-
cia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-es-
timativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019. Acesso em 06 de out. 2019.

2 Disponível em: https://www.google.com/search?q=composi%C3%A7%C3%A3o+-
das+Regi%C3% B5es+Metropolitanas+de+31+de+dezembro+de+2018&rlz=1C-
1GCEU pt-BRBR823BR823&oq=composi% C3%A7%C3%A3o+das+Regi%-
C3%B5es+Metropolitanas+ de+   31+ de+dezembro+de+2018&aqs=chrome.. 
69i57.1316j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em 06 de out. 2019

3 Disponível em: https://mundogeo.com/2019/05/15/ibge-atualiza-municipios-que-
-integram-recortes-territoriais-brasileiros/ Acesso em 6 de out. de 2019.

4 No início da década de 1950, apenas Rio de Janeiro e São Paulo superavam a marca 
de um milhão de habitantes. GRONSTEIN, Marta Dora. Metrópole e expansão 
urbana. a persistência de processos “insustentáveis”. São Paulo Perspec. vol.15 no.1 
São Paulo Jan./Mar. 2001. Disponível na internet em http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000100003. Acesso em 06 de outubro 
de 2019.

5 “Em apenas quatro décadas – entre 1950 e 1990 – formaram-se 13 cidades com 
mais de um milhão de habitantes e em todas elas a expansão da área urbana assu-
miu características semelhantes, isto é, não resultou de determinações ou projetos 
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aponta, como os dois componentes genéticos da metrópole brasileira, 
a precariedade (na infraestrutura e nos serviços públicos oferecidos) e a 
ilegalidade (nos padrões informais que caracterizam o crescimento da pe-
riferia que, quase sempre, são a marca das regiões metropolitanas no país)6.

Esse cenário geopolítico-social traz para o direito enormes desafios. 
Dentre as ferramentas sociais, o direito talvez seja uma das principais 
para a superação dos problemas de desigualdade, falta de planejamento, 
informalidade, pobreza e degradação ambiental, que marcam as regiões 
metropolitanas brasileiras. Instrumentos jurídicos bem desenhados, pensa-
dos especificamente para essa realidade, podem se revelar particularmente 
úteis para cumprir esses desideratos. 

Em outro lugar, já apontei que o direito urbanístico, ao lado dos 
direitos ambiental e previdenciário, é um dos grandes ramos do direito 
público do século XXI, em cuja “esfera serão travados alguns dos prin-
cipais debates jurídicos relacionados à vida coletiva deste século”7. No 
âmbito do direito urbanístico, despontam os estudos acerca das questões 
jurídicas da metrópole, catapultados ainda, mais recentemente, pela edição 
do estatuto da metrópole (Lei n.º 13.089, de 12 de janeiro de 2015). De 
se mencionar igualmente a edição da Lei Complementar estadual n.º 184, 
de 27 de dezembro de 2018, do Rio de Janeiro, que instituiu a região 
metropolitana do Rio de Janeiro (a segunda maior do país) e que veio 
após intensa disputa judicial travada acerca da lei anterior, a Lei comple-
mentar estadual n.º 87, de 1997. A controvérsia que se inaugurou ainda 
nos anos noventa do século passado levou o Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento da ADI 1842 (acerca da referida lei complementar de 
1987), a fixar balizamentos para a criação de regiões metropolitanas e a 
gestão de serviços públicos de interesse comum.8   

articulados visando a extensão da cidade, mas, ao contrário, prevaleceu a difusão 
do padrão periférico, condutor da urbanização do território metropolitano, per-
petuando, assim, o loteamento ilegal, a casa autoconstruída e os distantes conjuntos 
habitacionais populares de produção pública, como seus principais propulsores”. 
GRONSTEIN, Marta Dora. Cit.

6 Ob. cit.
7 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo: 15 anos depois. 

Reflexões críticas e desafios para os próximos 15 anos. In: Baptista, Patrícia; Bran-
dão, Rodrigo. (Org.). Direito Público. Coleção Direito UERJ 80 anos. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2015, v. 8, p. 385-409;

8 ADI 1842, Ementa: “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região 
metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitu-
cionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 
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É nesse contexto que se apresenta, mais do que oportuna, a coletânea 
Direito Público no entorno da Metrópole, que se debruça sobre temas 
jurídicos caros à Administração Pública dos entes parciais, particularmente 
dos municípios, e à dinâmica metropolitana. São estudos com um pé na 
realidade, preocupados com os problemas da vida real, muitos deles vi-
venciados na dura realidade da Administração de municípios populosos, 
com graves problemas e recursos escassos. 

O que faz beleza e a riqueza do direito público é que ele almeja 
exatamente isso: servir de norte ou auxiliar na solução das questões que 
impactam na vida cotidiana das pessoas. No caso, as pessoas em questão são 
os quase cem milhões de brasileiros que experimentam cotidianamente a 
deficiência nos serviços públicos e na infraestrutura das grandes cidades 
brasileiras e, em especial, de suas periferias. Estudar e refletir sobre o di-

24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro. (...) 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. (...) Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal 
do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto 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 absoluto.”
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reito público da metrópole, assim, é, ao fim e ao cabo, se preocupar com 
toda essa gente. Foi isso o que fizeram, com rara competência, os autores 
dos textos que compõem a coletânea que ora convido o leitor a apreciar.

Patrícia Baptista
Professora de Direito Administrativo 

da Faculdade de Direito da UERJ
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Apresentação

O direito não é ciência isolada de laboratório, com repercussão na 
sociedade; é ciência pós-facto, que nasce da sociedade, sob clamor da re-
gulação da relação interpessoal. Assim, clama pelo poder público que atue. 
Essa gênese tão aprofundada na teoria da justiça é imperativa, sob pena 
do direito tentar regular o inexistente e cair na armadilha da inexatidão 
social. Ainda assim, por mais decorrente do empirismo que seja, permite 
que seja refletida tanto em termos passados quanto em possibilidades 
futuras. Essa reflexão, quando feita por doutrinadores e operadores do 
direito tem enorme serventia às gerações vindouras como repositório 
de maturação do passado. 

No entanto, geralmente, tais desenvolvimentos doutrinários de-
correm quase que exclusivamente de grandes centros de pensamento 
e estudos, principalmente inseridos em centros urbanos. Não que sua 
reflexão seja enviesada pelo gigantismo que os insere, a abstração doutri-
nária permite voos sem tais amarras. Mas o pragmatismo dos envolvidos 
nos problemas do entorno desses grandes centros merece destaque como 
particularização da pesquisa a cenário bastante específico. 

Essa foi a tônica que norteou a pesquisa conjunta realizada que 
permitiu nascer essa obra. 

Essa obra reúne artigos de operadores do direito, professores, dou-
trinadores sob os auspícios de fomento de iniciativa científica nucleada 
na parceria entre a Procuradoria-Geral do Município de Nova Iguaçu 
(PGM-NI) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
que foram expostos ao debate conjunto com a sociedade da Baixada Flu-
minense, em especial do Município de Nova Iguaçu, como maior polo 
desse entorno da metrópole do Rio de Janeiro, que, deve se refletir como 
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polo propagador a outros municípios que lhe são limítrofes e parceiros 
em realidades sociais próximas.

Dessa maneira, os excelentes trabalhos aqui reunidos foram aglu-
tinados em três seções que buscam refletir os caminhos trilhados e as 
possibilidades que merecem atenção do entorno da capital carioca. As 
tês seções são: “O direito administrativo da Incerteza”; “Inovações no 
Direito Público” e “Cidadania no Município”.

Seus próprios títulos de seções procuram remeter, não apenas ao 
passado, mas a uma necessidade de se pensar no futuro dessas localidades 
e sua reprentatividade no debate nacional quanto aos desafios do Direito.

A primeira seção reúne quatro excelentes debates, o primeiro re-
fere-se à “Improbidade administrativa: a busca por razões sociológicas” 
(José dos Santos Carvalho Filho), conclamando a um debate que alerta à 
realidade sociológica que deve ser considerada diante do fato, que deixa 
de ser isolado, mas inserido em contexto que merece reflexão. O segundo 
texto: “O Estado de Calamidade Financeira e a Jurisprudência de Crise” 
(Oscar Bittencourt Neto); procura abordar um problema crucial em eco-
nomias menos abastadas diante da metrópole que as margeia, tal debate 
procura trazer à arena realidades exógenas que permitem a particularização 
ao caso concreto da sociedade da baixada fluminense, dentre outras. O 
terceiro capítulo da seção é: “Repartindo o pão alheio: As consequên-
cias em Royalties aos Municípios, em função dos tipos de contratos de 
Exploração de petróleo” (André P. Beirão, Gabriela Nichols e Oscar B. 
Neto); que chama à atenção sob uma riqueza grande e recente surgida no 
país que é a receita dos chamados Royalties do Petróleo e como o Pacto 
Federativo previu a distribuição de custos e receitas pelos diversos entes 
desse pacto, com especial foco aos municípios e seus direitos diante da 
diversidade de contratos possíveis e existentes. O quarto texto da seção 
é “Governo das emoções: o medo e seus impactos na regulação jurídica 
dos riscos” (Rodrigo de Souza Tavares), onde o autor plenamente ade-
rente à áurea da incerteza que denomina a seção, traz relevante reflexão 
decorrente dos riscos diante dos impactos possíveis e esperados.

A segunda seção (“Inovações no Direito Público”) reúne tam-
bém quatro instigantes capítulos, o primeiro, “Direito Administrativo e 
Inovação: limites e possibilidades” (José Vicente Santos de Mendonça), 
originalmente apresentado em fórum científico de debate de dois ramos 
centrais do direito público (Direito Administrativo e Direito Constitucio-
nal) trazendo à luz doutrinária e jurisprudencial como a inovação, como 
a noção fuzzy de inovação ainda carece de ser refletida no ordenamento 
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jurídico e na reflexão doutrinária. O segundo artigo: Comentários sobre 
a desjudicialização da cobrança da dívida ativa (Rodrigo Garcia Veraldo) 
traz uma abordagem evolutiva da cobrança de dívida ativa, desde sua 
previsão normativa de um Estado eminentemente fiscal, passando pela 
crise dessa execução fiscal para abordar a crescente desjudicialização dessa 
execução e como há formas alternativas dessa cobrança judicial da dívida 
ativa. O terceiro capítulo da seção:  jurisdição administrativa municipal 
e direito à informação: reflexões introdutórias acerca da instrumentali-
zação hermenêutica da informação na atuação da Advocacia de Estado 
(Igor Silva de Menezes) se propõe à uma reflexão do papel Advocacia de 
Estado na jurisdição administrativa municipal e do potencial hermenêu-
tico do direito à informação na superação da cultura de sigilo pertinaz 
na administração pública brasileira, principalmente nos Municípios. O 
derradeiro capítulo da seção é “A economia de escala no sistema de re-
gistro de preços” (Wanessa Martinez Vargas) que se propõe a investigar 
as possíveis agressões à economia de escala no âmbito da sistemática do 
registro de preços, de modo a demonstrar que um efetivo controle das 
adesões pelos respectivos órgãos gerenciadores é essencial à conservação 
do ganho de escala inicialmente auferido.

A terceira seção (“Cidadania no Município”) agrega três relevantes 
abordagens. Em seu primeiro capítulo: Efeitos concretos das pactuações 
públicas à luz do federalismo brasileiro: Hospital Geral de Nova Iguaçu 
– o hospital da baixada fluminense (Rafael Alves de Oliveira), o autor 
faz uso sistemático do método do estudo de caso típico do município à 
margem de uma grande metrópole e que bem ilustra como temas reais 
e concretos no exercício da cidadania, como o acesso à saúde pública 
e universal merecem acompanhamento científico diuturno. O caso es-
colhido reflete bem como o município, poder público do pacto federal 
mais próximo do povo, assumiu seu papel de provedor do direito funda-
mental à saúde e como tem enfrentado tal desafio. O segundo capítulo: 
O futuro da previdência social no Brasil (Cristiane Miziara Mussi); é 
assunto pulsante no cotidiano nacional, e, por que não dizer, mundial. O 
envelhecimento populacional – dado a ser comemorado pela vertente 
da garantia de diversas melhorias na qualidade de vida – acaba por se 
refletir na capacidade de provimento de renda quando da inatividade do 
cidadão. Nacionalmente o debate está posto, mas é na esfera municipal, 
como ente federado de ponta de linha que algumas particularidades 
merecem abordagem distinta da nacional, ou mesmo da estadual. Mesmo 
entre municípios há realidades bastante distintas: grandes metrópoles e 
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seu entorno, geralmente, com carências mais acentuadas ainda. O terceiro 
capítulo da seção: Direitos humanos, saneamento básico e meio ambiente: 
um olhar necessário sobre a baixada fluminense (Laura Magalhães de 
Andrade, Dayane de Paula Baring, Diego Gomes Domingos e Larissa Re-
zende Brandão) é decorrente trabalho de Grupo de Pesquisa (“Diálogos 
e Sinergias Ambientais”) ativo na UFRRJ. Assim, da mesma forma que 
os dois capítulos anteriores da seção abordaram o acesso a dois direitos 
fundamentais (o direito à saúde pública e de qualidade e o direito à uma 
vida digna na inatividade em decorrência se sistema previdenciário), esse 
capítulo aborda outro direito fundamental plenamente requerido pela 
sociedade que é o acesso ao saneamento básico e público. Algo que pode 
parecer tão trivial que passa desapercebido em regiões nobres de gran-
des centros, pode ser muito difícil em realidades de municípios menos 
abastados e da periferia, como é o caso da Baixada Fluminense. Assim, 
o capítulo procura abordar a questão de forma construtiva e propositiva 
mesmo em cenários de escassez orçamentária.

Portanto, diante de tão múltipla abordagem dos problemas do en-
torno da metrópole e de enfoques profundos e construtivos, espera-se 
que essa obra decorrente de ação conjunta e fomentada pela Procura-
doria-Geral do Município de Nova Iguaçu, do meio acadêmico, seja da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – com campus na região 
– ou de acadêmicos convidados e, principalmente, do debate conjunto 
com a sociedade que, em última análise, é a destinatária e simultaneamente 
a guardiã desses direitos, espera-se que a obra conjuntamente organizada 
seja excelente e inovador ponto de reflexão e pesquisa.

André Panno Beirão 
Oscar Bittencourt Neto 

Rafael Alves de Oliveira
(Organizadores)
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Qual a preocupação de pesquisas 
relacionadas entre o Direito Público e 
o ente federativo onde, efetivamente, 

as pessoas vivem: o município? 
Pouco ou quase nada recente há 
publicado, nacionalmente, sobre 
essa realidade do dia-a-dia das 

relações entre o munícipio e os 
demais entes federativos.

A questão municipal é tão 
relevante que, em especial para 

aqueles municípios que não 
são propriamente os da capital 

estadual, acabam quase que por 
sucumbirem diante da magnificência 
do estudo das capitais. Eis uma das 
peculiaridades da singular obra que 
se apresenta: ela é obra conjunta de 
parceria entre operadores do direito 

de municípios e de renomados 
professores e pesquisadores do 

direito de renomadas Instituições de 
Ensino nacionais.

d
ire

ito
 p

ú
b

lic
o

 
n

o
 e

n
to

rn
o

 d
a

ISBN 978-65-5059-024-6 




