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Ti tu 1 aridade é um conceito
que expressa a idéia daquele que
está habilitado para alguma
atividade ou função. Esta pode
não ser urna expressão muito fa-
miliar aos diferentes grupos de
interessados nas questões metro-
politanas, entretanto, todos eles
devem ser capazes de reconhecer
que: saber quem pode ou deve se
responsabilizar pela gestão
metropolitana é urna questão cen-
tral da qual dependem todas as
outras, ainda que não menos
importantes.

Quando nos perguntamos
quem pode ou deve gerir as
metrópoles, não nos referimos a
figuras tio ipessoais, característica
do modelo presidencial que
adotamos nas unidades político-
administrativas brasileiras, onde
o gestor público acumula funções
de representação e governo, que
é o caso do Presidente da
República, dos Governadores de
Estado e dos Prefeitos.

Sob esta perspectiva esta-
ríamos tentando caracterizar o
responsável pessoal pela gestão
metropolitana a Fim de definir
quem deveria ser o governador ou
prefeito metropolitano, mas ao
contrário disso, quando pro-
hiernat izamos a responsabilidade
de gerir urna metrópole nos
referimos Li dimensão institucional.
isto é. às instituições envolvidas no
processo de definição, plane-
jamento e administração da região
metropolitana.

Sabemos que no Brasil as
regiões metropolitanas não são
entes federados, ou seja, não
possuem autonomia nem
capacidade de auto-organização,
e que a Constituição de 1988
optou pela estad tia lização dessas
regiões, fazendo com que
constitucionalmente os Estados
sejam responsáveis pela criação
e regulamentação das regiões
metropolitanas. O papel do
Estado, contudo, (leve ser
limitado pelo princípio da
legitimidade, pois o Governo
estadual e os membros da
Assembléia Legislativa não são
eleitos apenas pela população
metropolitana e, por isso. não
representam legitimamente os
interesses metropolitanos.

Considerando o princípio da
legitimidade, a gestão metro-
politana, que se refere às funções
públicas de interesse comum aos
municípios envolvidos, deveria
ser regulamentada por um órgão
legislativo próprio e exercida por
um órgão gestor nietropolitano,
ambos escolhidos pelo colégio
eleitoral metropolitano. Mas,
infelizmente, esta idéia tem sido
desconsiderada nos debates sobre
RMs. como se ksse urna hipótese
inconstitucional.

Entretanto, para fazermos uma
leitura adequada do texto
constitucional, no que se refere à
autonomia municipal o às
competências estaduais, preci-
samos conhecer a fundo a teoria

do federal sino e as bases do
federalismo brasileiro. Desta
forma poderemos sustentar que
não há inconstitucionalidade na
criação (te um órgão de gestão
metropolitana, nem mesmo (lo
um órgão legislativo metro-
politano. desde que estes não
tenham competências consti-
tucionais (de auto-organização),
o que só é permitido aos entes
federados.

As regiões metropolitanas no
Brasil Podem ser descen-
tralizações administrativas dos
Estados-Membros, sem ofender a
Constituição nem a forma federal
de Estado, pois obteria apenas
competências ordinárias, con-
cedidas pelo Estado-Membro
através da sua Constituição. Os
Estados-Membros brasileiros têm
dimensões territoriais superiores
a muitos Estados CUFOOUS (lUO
são altamente descentralizados,
como a Suíça. Alemanha, Áustria
e a Bélgica (todos federais), mas
embora tenham a capacidade de
se auto-organizarem através das
constituições estaduais, mantêm
urna estrutura altamente cen-
tralizada, corno se fossem impedidos
de se descentralizarem.

A autonomia municipal pre-
vista na Constituição de 1988 vem
sendo utilizada como principal
argumento da inconstitucio-
nalidade da criação de um órgão
gestor metropolitano. Mas, a
despeito de defendermos a
autonomia municipal, em regiões
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met ropoli t a nas boa parte das
questões que vêm sendo decidi-
das internamente pelos mu-
nicípios são de interesse regional
e por isso não são da sua
competência. De acordo com o
texto constitucional, a capacidade
legislativa do município se
restringe àquelas taxativamente
enumeradas e ao que for questão
de interesse local, não podendo

À
estes sustentarem a capacidade
de decidirem sobro aquilo que
produza impacto no contexto
metropolitano.

Portanto, não há constitu-
cionalmente impedimento ao
Estado cio criar um órgão gestor
metropolitano, por lei com-
plenientar estadual, com compe-
tências para decidir sobre as
funções públicas de interesse

comum aos municípios en-
volvidos, e que obrigue estes
municípios a atenderem às
decisões deste órgão. Ademais, o
Artigo 25, §1' da Constituição
Federal atribuii competência re-
sidual aos Estados-membros, que
significa a possibilidade de
legislar sobre aquilo que a ele não
for vedado. Da mesma forma,
pode o Estado criar um órgão
legislativo metropolitano e
delegar a ele, através da Cons-
tituição estadual, a competência
de legislar sobre as questões de
interesse regional metropolitano.

Podemos perceber com isto
que para as regiões metro-
politanas terem uma gestão
legitima e eficaz, falta mais
ousadia por parte dos legisladores
estaduais cio que base teórica e
constitucional.
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