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1.    Não obstante geralmente relegada como fonte 

explicativa, a demografia é uma questão fundamental dos grupos animais e, 

em especial, dos grupos humanos. À diferença daqueles, a característica 

básica dos grupos humanos é terem superado os limites que os 

constrangiam a dimensões diminutas. Costuma-se atribuir essas dimensões 

a fatores ecológicos, mas os grupos animais – excetuados cupins, formigas, 

abelhas – permaneceram o que são porque, ao contrário das sociedades 

humanas, não souberam organizar adequadamente o poder.  

 

    Foi com o estabelecimento de grupos de famílias, cada 

uma com seu único macho, que o homem se emancipou daquela primitiva 

condição. Mais do que o ato fundador da família, a regra da exogamia é o 

ato instituidor da política. Contudo, não basta instituir a família para criar a 

sociedade política: é preciso além disso que, ao lado daquela, se erija uma 

outra regra, quanto à investidura no poder e seu exercício.  

 

     Entretanto, quando observamos os assim chamados 

“primitivos modernos”, vemo-los já constituídos em grupos com uma 

forma definida de autoridade. Mas esses ainda são grupos enclausurados 

em suas pequenas dimensões. Há portanto um segundo momento definidor 

da sociedade política: aquele em que se criam laços com clans, fratrias e 

tribos vizinhas; nesse estágio a mulher deixa de ser presa de guerra: é 

devido a um pacto que ela abandona sua família e seu grupo e vai integrar a 

família e o grupo do marido. Isto pressupõe a regulação dos contactos entre 

os grupos vizinhos, a redefinição do inimigo e o estabelecimento de 



alianças. Ao contrário da guerra – atividade excludente baseada na força, 

em que se radicalizam conflitos – mostra-se a política como processo 

inclusivo baseado no reconhecimento e na aliança.  

 

   Observa Fustel de Coulanges: “A religião não dizia ao 

homem, mostrando-lhe outro homem, eis teu irmão. Dizia-lhe: eis um 

estrangeiro; ele não pode participar dos atos religiosos de teu lar; não 

pode se aproximar do túmulo de tua família, tem deuses diferentes de ti e 

não pode unir-se a ti por uma prece comum; teus deuses repelem a sua 

adoração e consideram-no como inimigo”. 
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   Foi preciso de início superar a separação das famílias para a 

constituição dos grupos sociais mais extensos. “Suponhamos que as 

famílias se hajam agrupado em gentes ou linhagens, as gentes em tribos e 

as tribos em cidades; [....]. Somente o reconhecimento de deuses comuns a 

muitas famílias permitiu pois o nascimento da cidade: a sociedade não se 

desenvolveu senão na medida em que a religião se alargava”. 
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2.    A soberania – capacidade incontrastável de impor regras 

e correspondentes sanções aos seus membros – é atributo do círculo social 

mais amplo. É ao círculo social soberano – a sociedade em sua plena 

expressão política – que se deu o nome de polis. Aquilo que posteriormente 

se denominou “Estado” não passa da representação política da sociedade 

soberana (como disse Pontes de Miranda), capaz não só de impor a ordem 

internamente, mas de agir unitariamente perante os demais Estados. 

 

    Mesmo nos grupos nômades, sem fixação permanente a 

um único espaço físico, já havia uma nação, distinta por suas características 

comuns e pela submissão à mesma autoridade. A polis grega – de que 

Atenas foi a melhor expressão – sob o ponto de vista físico tinha um corpo, 

formado por um agrupamento urbano (ruas, praças, casas, templos), a que 

se acrescentava a área rural correspondente. Os romanos chamaram de urbs 

esse corpo, designando como civitas o correspondente conjunto político; é 

moderna a expressão “cidade-Estado”, com que pretendemos designar a 
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 Fustel de Coulanges, La cité antique, cit. cf. edição portuguesa: A cidade antiga 

Lisboa, A. M. Teixeira & Cia., 1954, 8ª. ed., v. 2, p. 136. 
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 Fustel de Coulanges, A cidade antiga; colhi esse texto em citação de E. Gilson, 

segundo o qual o mesmo se encontra no livro III, capítulo III, onde entretanto, na edição 

em português de A. M. Teixeira & Cia., não o encontrei (v. E. Gilson, Les 

métamorphoses de la cité de Dieu, cf. edição brasileira: Evolução da cidade de Deus, 

São Paulo, Herder, 1965, p. 18). 



polis grega. De modo análogo, utilizamos o termo “cidade” para designar 

tanto o conjunto físico quanto o social, e o termo “município” para referi-lo 

em suas relações políticas e jurídicas.   

 

     

3.   A fonte original da autoridade está nela mesma: em sua 

capacidade de fato de impor normas. Mas é antiga a controvérsia sobre os 

limites do poder soberano. Quando Creonte quis impor sua lei a Antígona, 

esta lhe respondeu: “Não foi, com certeza, Zeus que as proclamou, nem a 

Justiça, que tem trono entre os deuses dos mortos, as estabeleceu para os 

homens”.  

 

    Essa controvérsia não finda com o advento da Idade 

Moderna, da constitucionalização e da democracia: apenas assume uma 

nova feição, na medida em que a exigência de fundamentação se transfere 

do poder estatal para o poder constituinte. O princípio democrático – que 

juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana – se põe à base 

não só do Direito privado (com a autonomia da vontade) mas também do 

Direito público – assim se enuncia: “quod omnes tangit, ab omnibus 

approbetur”. 
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4.     Vindo na sequência da confederação, em que os círculos 

confederados preservavam as respectivas soberanias, a federação foi a 

forma jurídica de se alargar o círculo soberano, pela fusão, em uma só, de 

duas ou mais sociedades soberanas. A par desse expediente, a guerra – 

modo de exercício da dominação – também fundiu soberanias, sujeitando-

as ao poder militar mais forte.   

 

    Em sua fórmula clássica, apresenta-se a federação como 

o sistema que coordena uma instância superior, soberana, e várias 

instâncias governativas inferiores que, tendo abdicado de sua soberania em 

favor daquela, conservaram as prerrogativas de governo reconhecidas no 

pacto federativo. Essas entidades políticas menores não renunciaram, 

porém, à sua participação na conformação e atuação da entidade superior, o 

que se percebe não só na existência do Senado (casa legislativa formada 

por representantes das entidades federadas) mas também no processo 

eletivo, na medida em que funcionam como distritos eleitorais.   

 

                                                 
3
 O que diz respeito a todos deve ser aprovado por todos.  



    A mera situação de vizinhança suscita relações e 

interesses exclusivos que, segundo o princípio democrático, aos próprios 

vizinhos interessa administrar, configurando-se, a partir daí, uma unidade 

de vida. Também a esse círculo pode ser reconhecida a qualidade de 

entidade política, na medida em que: a) lhe é atribuído um determinado 

número de bens e de poderes; b) se circunscreve um território no qual se 

encontram esses bens e se exercem esses poderes; c) lhe é assegurado o 

direito de eleger os exercentes dessas competências. A possibilidade de 

autogoverno, entretanto, não supre a falta de representação política no 

organismo federativo – a União – não permitindo à comuna igualar-se às 

genuínas entidades federadas, ainda que seus habitantes integrem o colégio 

eleitoral dessas entidades.  

 

    São duas as características da sociedade moderna que, a 

par de determinar as soluções jurídicas pertinentes aos municípios, devem 

ser consideradas no momento de se formularem as respectivas políticas: a) 

o elevado índice de urbanização; b) a concentração, em outros polos de 

poder, das decisões econômicas e midiáticas. Isto significa que, 

independentemente dos vínculos históricos, culturais, sociais e políticos 

entre os habitantes da cidade (nos quais se inclui sua memória), a 

autonomia municipal tornou-se a porção de autogoverno reservada aos 

municípios em razão dos interesses nascidos da contiguidade, aquilo que se 

designou como “peculiar interesse” ou como “interesse local”.   

 

 

5.     Chamo de “inicialismo” o hábito (que é um vício 

metodológico) de reconhecer nas instituições apenas as características 

determinadas pelas suas origens, deixando de lado outros elementos 

relevantes, como sua funcionalidade e finalidade.  

 

    É a partir dessa finalidade e funcionalidade, 

independentemente da sua origem, que se deve estabelecer o conteúdo e 

limites dos poderes políticos municipais, como parte da distribuição 

constitucional de competências, da técnica de governo e da garantia dos 

direitos fundamentais, dentre os quais ressaltam os direitos políticos. 

 

    O que se designa hoje como federação é na verdade uma 

forma de distribuição de poder, situada ao longo de uma linha de 

descentralização política, que tem o Estado unitário (união forte) num dos 

extremos e, no outro, a Confederação (união fraca). Assim, inexiste um 

modelo único de repartição das competências entre as várias instâncias 

federativas.  Sendo um mecanismo de divisão de poder, a federação admite 



várias fórmulas de repartição de competências, que buscam o ponto ideal 

de convergência – cultural, jurídica, política e financeira – entre as 

autonomias locais e o foco central. 

 

   As Constituições refletem essa multiplicidade. Se 

fôssemos buscar, nelas, o texto mais representativo de sua individualidade, 

o que melhor refletisse sua história e a evolução de suas instituições, seria o 

que trata do exercício territorial do poder.    

     

   Sob o ponto de vista meramente geográfico, à União, 

aos Estados e aos municípios correspondem unidades territoriais, que se 

superpõem: o território da União compreende o território dos Estados, e o 

território de cada Estado compreende o dos municípios que nele se situam. 

 

   Esse traçado geográfico, todavia – imagem ou desenho 

físico do país – não esgota sua realidade. Dele decorrem necessidades 

administrativas e pretensões políticas. O modo pelo qual são consideradas 

as pretensões políticas locais caracteriza o modelo de organização política 

do país.   
 

   Em Estados tradicionalmente unitários, como o 

brasileiro, em que não prevalece, nas cidades, aquilo que as levou a serem 

designadas como “comunas”, 
4
 a autonomia municipal pode ser elemento 

valioso de desconcentração de poderes e de sua divisão vertical, como se 

pretendeu com a Constituição de 1988.  

 

 

6.    Assentadas acima as premissas desta reflexão, podemos 

a partir de agora ensaiar alguns passos nesse itinerário: qual o conteúdo, os 

limites e a forma de exercício da autonomia municipal que podem 

representar, nesta conjuntura, a melhor contribuição para a democracia 

brasileira?  

 

    Talvez possamos sintetizar esse objetivo nessa outra 

pergunta: qual o tipo de organização do município que, regente o interesse 
                                                 

 
4
 E que fez Afonso Arinos dizer: “o federalismo brasileiro decorre do período colonial, 

das correntes do povoamento fixadas anarquicamente no interior imenso, ao acaso de 

duas atividades econômicas dispersivas responsáveis pela distribuição precoce de 

núcleos de civilização isolados e rarefeitos, sem comunicação nem transportes 

verdadeiros” (Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília, Senado Federal, 1999, 

p. 58). 

 

  



nacional, melhor satisfaz à participação política e aos interesses vitais dos 

seus habitantes?   

 

    Respondendo a essa pergunta, impõe-se desde logo uma 

retificação, a partir da observação da realidade municipal: hoje em dia, 

determinados por sua posição geográfica e condição financeira, são vários 

os tipos de municípios existentes: pequenas comunidades sem atividade 

econômica específica, unidades administrativas artificialmente compostas 

por povoações rarefeitas (v.g. o município de São Sebastião, no Estado de 

São Paulo), cidades médias, grandes metrópoles, extensas conurbações. 

Basta essa observação para denunciar a inadequação do modelo único que, 

nos termos da Constituição brasileira de 1988, igualiza juridicamente essas 

diferentes realidades sóciopolíticas.  

  

    Voltemos ao ethos grego: não obstante contextualizada 

pela vivência cultural comum (o universo hermenêutico criado a partir de 

Homero e Hesíodo), a vida da entidade autárquica designada como 

“cidade” abrangia todos os aspectos práticos da existência. Na cidade 

moderna isso já não acontece: reduzem-se a dados individuais da 

proximidade os elementos humanos da convivência, absorvidos pela 

unitariedade da tecnologia e da informação. Cabe ao cientista social, ao 

cientista político e ao jurista, perguntar se é possível, nesse mundo marcado 

pelo monolitismo da globalização, revalorizar antigos aspectos da 

convivência comunitária que enriquecem a via humana. 

   

    Podemos dizer que a esses objetivos de credenciamento 

político e comunitário sempre obedeceu entre nós o movimento 

autonomista, desde a frustrada tentativa na década de (18)30, 
5
 passando 

pela outorga da distinção federativa efetuada pela Constituição de 1988, e 
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 Das observações feitas por Raymundo Faoro sobre essas mudanças, cedo abortadas, 

destaco essas passagens: “Duas medidas consagram a autonomia local, medidas 

arrancadas à reação e partejadas com dor: o Código de Processo Penal (29 de 

novembro de 1832) e o Ato Adicional (12 de agosto de 1834). O Código de Processo 

Penal, a mais avançada obra liberal e a mais duramente criticada nos dez anos 

seguintes, deu fisionomia nova aos municípios, habilitando-os a exercer, por si mesmos, 

atribuições judiciárias e policiais, num renascimento do sistema morto desde o fim do 

século XVII [.....] O salto era imenso: da centralização das Ordenações Filipinas à 

cópia do localismo inglês  [....] O Ato Adicional, arrancado não às convicções mas ao 

medo dos moderados, procura organizar um feixe de poderes, concentrados nas 

províncias, de cuja aliança se firmaria o império. O esquema visa desmontar, pela 

descentralização, quase federativa, mas adversa à federação, o centralismo bragantino, 

ao tempo que foge da fragmentação municipal” (Os donos do poder. Porto Alegre, 

Globo, 3ª. ed., 1976, v. 1, pp. 305-307).  



chegando, mais recentemente, ao estatuto da cidade (lei 10.257, de 

10.7.2001). 

 

  Em síntese, não obstante as tendências concentradoras 

observadas no comportamento da União – particularmente quanto à 

repartição das receitas e competências tributárias – e de uma jurisprudência 

(principalmente do Supremo Tribunal Federal) apegada ao modelo 

concentrador, são as mesmas, mutatis mutandis, as questões políticas 

fundamentais enfrentadas pela União, Estados e Municípios, em que é 

possível distinguir basicamente os seguintes objetivos: a) revigorar a 

participação cidadã, b) mediante a vitalização dos mecanismos 

democráticos de participação em que ressaltam os partidos políticos, c) na 

perspectiva de se restabelecer a supremacia do político diante do 

econômico. 

 

 
    


