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A gestão regional está relacionada com a União, os Estados e os Municípios, por isso é necessário um exame minucioso da Constituição

para apurar limites e possibilidades da atuação de cada um desses entes federados. Apesar de não ser obrigatória, no regime

constitucional atual, a integração de esforços para executar funções públicas de interesse comum, é uma questão que precisa

e deve ser enfrentada, sendo indispensável uma base técnica sólida que justifique o estabelecimento da região metropolitana.

regiões metropolitanas
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Antes do surgimento das grandes metrópoles, mostrava-se des-

necessária a realização de um planejamento urbano de olhar regional,

extravasando os limites das administrações municipais. Na verdade, o

simples fato de o Brasil ter sido durante muito tempo um país essen-

cialmente rural reduzia as preocupações quanto ao desenvolvimento

urbano ordenado. Pouquíssimas cidades apresentavam população ur-

bana considerável. A própria cidade de São Paulo, grande megalópole

nos dias de hoje, tinha apenas 30 mil habitantes por volta de 1870.

Entretanto, à medida que a industrialização criou raízes no País, o

êxodo rural proveu intenso processo de urbanização. As migrações

foram o combustível do crescimento urbano acelerado percebido no

Brasil e, em Belo Horizonte, não foi diferente. Com 352.724 morado-

res em 1950, Belo Horizonte atingiu 693.328 em 1960 e, em 1970,

essa cifra passou a ser de 1.235.030 habitantes, tornando-se uma

metrópole.

O intenso crescimento esgotou o território da Capital, fazendo com

que a mancha urbana belo-horizontina se derramasse sobre as cida-

des vizinhas. Houve, portanto, uma progressiva conurbação, que con-

figurou um tecido urbano único entre os municípios de Belo Horizonte,

Contagem, Betim, Sabará, Ibirité, Santa Luzia e Ribeirão das Neves.

Essa conurbação evidencia dificuldades na solução de problemas

urbanos de interesse regional. A gestão integrada em regiões metro-

politanas é uma necessidade inevitável, porque muitos dos serviços

públicos são de caráter supramunicipal. O olhar local é insuficiente

para enxergar a paisagem metropolitana, e as funções públicas de

interesse municipal passam a exigir uma gestão especial de funções

de interesse comum metropolitano.

Conceito � Constata-se que o fenômeno da metropolização desobede-

ce às fronteiras municipais, concentrando em uma região altas densi-

dades demográficas, geralmente associadas a níveis elevados de in-

dustrialização. A geografia incumbe-se de explicar tais processos, e o

Direito, por sua vez, trata de reconhecer tal realidade nos planos dou-

trinário e normativo. Para os juristas, o objeto privilegiado de estudo

são as implicações da conurbação, quais sejam, as dificuldades da ação

de múltiplas instâncias governamentais na região metropolitana, com

competências específicas e às vezes conflitantes. Buscam-se, assim,

soluções de planejamento e gestão voltadas para a metrópole, sendo

as funções públicas de interesse comum metropolitano aquelas reali-
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zadas com o fim de racionalizar seu ordenamento interno e resolver

os problemas que, se deixados à iniciativa de cada município, correm o

risco de não serem resolvidos totalmente.

A constatação do fenômeno da metropolização convoca a ciência

jurídica a criar um arcabouço institucional capaz de dotar a administra-

ção pública de instrumentos necessários à sua operação. Essa é uma

das perspectivas que confundem o real e o virtual metropolitanos.

De um lado, o aspecto real diz respeito às características peculia-

res que definem a região metropolitana, tais como a intensa urbaniza-

ção, a conurbação, a concentração industrial e comercial e os movi-

mentos pendulares da população. De outro, o aspecto virtual se refere

à identificação do fenômeno metropolitano com a finalidade da

positivação dessa realidade, ou seja, corresponde à vinculação da na-

tureza jurídica da região metropolitana com a justificativa final que leva

o jurista a admitir a existência de um aparato supramunicipal no con-

texto regional metropolitano.

Eros Grau (1974) propôs um conceito que agrega os aspectos real

e virtual da região metropolitana:

�O conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante

densidade demográfica, que constitui um pólo de atividade econô-

mica, apresentando uma estrutura própria definida por funções

privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma

mesma comunidade socioeconômica em que as necessidades

específicas somente podem ser, de modo satisfatório, atendidas

através de funções governamentais coordenadas e

planejadamente exercitadas. Para o caso brasileiro, adite-se que

será ela o conjunto, com tais características, implantado sobre

uma porção territorial  na qual se distinguem várias jurisdições

político-territoriais, contíguas e superpostas entre si � Estados e

Municípios.�

Repare que a natureza jurídica da região metropolitana é compos-

ta de dois critérios de ordem estrutural e um de ordem funcional. A

existência de uma comunidade socioeconômica e o conjunto de muni-

cípios por ela abrangidos são aspectos estruturais necessários para

qualificar uma região como metropolitana. Já o critério funcional é

representado pelo objetivo de execução dos serviços comuns aos mu-

nicípios. Em relação à forma, há a necessidade de lei complementar
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estadual para o reconhecimento e a instituição de uma região metro-

politana.1

Instituída a região metropolitana, faz-se a seguinte indagação: como

fica a identidade jurídica originária do município inserido no contexto

metropolitano? Ele perde sua autonomia ou simplesmente a modifica?

Alaôr Caffé Alves (1981) esclarece:

�Os municípios integrantes de regiões metropolitanas não dei-

xam de ser municípios, porém, sob uma nova forma e segundo

novas exigências jurídicas. Vale afirmar que o ato legal constitutivo

da região metropolitana condiciona, em outro nível de compreen-

são jurídica, o aparecimento de um novo município, o município

metropolitano, que sem deixar de ser município refoge, ao mes-

mo tempo, da sua concepção jurídica tradicional.�

Assim, pode-se alegar que é um equívoco afirmar que a criação da

região metropolitana concorre para a usurpação da autonomia muni-

cipal. Os argumentos que justificam a administração metropolitana se

baseiam na verificação de que a ação individual do município seria inca-

paz de atender às necessidades metropolitanas, que, no conceito for-

necido por Eros Grau (1974), �são aquelas que demandam funções

governamentais que exigem, para sua execução, coordenação entre

várias unidades administrativas com ingerência, direta ou indireta,

relativamente à necessidade que objetivam atender.� O estabelecimento

de uma administração regional visaria, então, criar condições mais

favoráveis à prestação das funções públicas de interesse comum me-

tropolitano.

Logo, a principal razão que evocaria a consubstanciação da �ges-

tão metropolitana� se refere à percepção de que certas funções, que

em princípio seriam de competência local, só teriam tratamento ade-

quado se fossem executadas de forma integrada. Tais funções não

mais seriam de interesse exclusivamente local por afetarem todos os

habitantes da região metropolitana. Daí surgiria a necessidade de se-

rem planejadas e operadas de forma concatenada por uma gestão

mantida por todos os municípios metropolitanos, pelo Estado e pela

própria União, já que os maiores beneficiários da administração inte-

grada serão os cidadãos usuários dos serviços públicos comuns.

Assim, o interesse metropolitano se constituiria como interesse

conjunto de todas as esferas governamentais atuantes na região me-
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tropolitana. Nesse caso, o problema básico que o Direito enfrenta em

relação às áreas metropolitanas seria o da gestão integrada das fun-

ções públicas de interesse comum metropolitano. A chamada �ques-

tão metropolitana� corresponderia justamente à necessidade de se

encontrar uma solução institucional adequada à gestão metropolita-

na, compatível com o pacto federativo brasileiro e com a descentrali-

zação de competências estabelecida pela Constituição Federal de

1988.

O que dizem as Constituições � A cooperação intergovernamental

ganhou novos contornos com a Constituição Federal de 1988. A par-

tir da constatação da existência de funções públicas abrangentes, co-

muns aos três entes da Federação, o legislador constituinte originário

inseriu, no título �Da Organização do Estado�, a permissão para os

Estados, mediante lei complementar, instituírem regiões metropolita-

nas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupa-

mentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o plane-

jamento e a execução de funções públicas de interesse comum (artigo

25, § 3º).

Na prática, a Constituição Federal autoriza os Estados membros a

instituírem uma unidade de gestão regional, com um corpo jurídico-

administrativo próprio, que, embora não possa ser considerado novo

ente político, uma vez que o federalismo brasileiro não comporta um

quarto ente federado, será responsável por uma série de competências

administrativas intergovernamentais, destinadas a integrarem a or-

ganização, o planejamento e a execução de funções públicas de inte-

resse comum.

A institucionalização de unidades administrativas regionais apare-

ce pela primeira vez na Carta Constitucional de 1967, que, em seu

artigo 164, autorizou a União a estabelecer regiões metropolitanas

para a realização de serviços comuns. Entretanto, o mesmo instituto

da região metropolitana adquire, devido a várias razões, novos moldes

com a Constituição Federal de 1988. Uma delas é o fato de a figura da

região metropolitana vir acompanhada, na Carta Magna atual, de ou-

tras possibilidades de ação administrativa regionalizada, como a cria-

ção de microrregiões e aglomerações urbanas.

Além disso, tais unidades regionais figuram no atual texto consti-

tucional no título �Da Organização do Estado�, diferentemente da Cons-

tituição de 1967, que abordava o tema no título �Da Ordem Econômi-
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ca e Social�. Essa inovação abre novos caminhos no âmbito da

hermenêutica constitucional da matéria, inclusive no que concerne ao

enquadramento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões no pacto federativo brasileiro.

É preciso sublinhar, entretanto, que uma antiga controvérsia

inserida no tema da administração regional de assuntos de interesse

comum � a contraposição entre o interesse local e o interesse co-

mum regional � torna-se mais vigorosa na Constituição Federal de

1988, uma vez que os Municípios agora são qualificados como entes

federados, equiparados aos Estados membros e à União. Em que pese

o fato de as funções públicas de interesse comum serem realidades

que ensejam órgãos supramunicipais de gestão compartilhada, assim

como planejamento integrado, o estabelecimento de uma fórmula

institucional capaz de viabilizar a interação harmônica das diversas

instâncias de governo presentes na região é um problema natural-

mente visível. Uma pergunta básica a ser feita é a seguinte: como

institucionalizar a gestão regional sem comprometer a autonomia mu-

nicipal?

Não se pode desconsiderar que, no regime constitucional atual, a

integração de esforços para a execução das funções públicas de inte-

resse comum não é obrigatória, mas está vinculada à livre iniciativa de

cooperação entre os entes federados. Alaôr Caffé Alves (1994) des-

creve com propriedade os problemas decorrentes desse pressuposto,

os quais se aplicam às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas

e microrregiões:

�Como a região metropolitana não possui corpo legislativo pró-

prio para dar conta, de forma autônoma, da edição de normas

jurídicas originárias (leis) disciplinadoras do interesse regional

metropolitano, não há outra saída senão a de contar com as ca-

sas legislativas do Estado e dos Municípios metropolitanos para

esse mister. Contudo, os Legislativos dessas unidades governa-

mentais são autônomos, na conformidade com as disposições

constitucionais. Daí a dificuldade de se estabelecer um condomí-

nio legislativo para alcançar a unidade necessária objetivando a

organização, o planejamento e a execução das funções públicas

de interesse de todos, referidas a problemas urbanos igualmente

unitários e complexos.�
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Com efeito, a Constituição Federal não confere preponderância da

autoridade metropolitana sobre o poder local, conforme observa, co-

mentando especificamente sobre as regiões metropolitanas, José Afon-

so da Silva (1993):

�A região metropolitana não se erige em entidade estatal inter-

mediária entre o Estado e os Municípios. Na nossa organização

constitucional federativa não há lugar para uma nova ordem polí-

tica. A região metropolitana será apenas uma área de serviços

especiais, de natureza meramente administrativa. A sua admi-

nistração poderá ser feita por entidade autárquica (autarquia) ou

paraestatal (empresa pública, sociedade de economia mista) ou

até mesmo ser atribuída a um órgão do Estado (Secretaria de

Estado) ou colégio de representantes do Estado e dos Municípios

(comissão ou conselho), (...), mas o que não se admite é a cons-

tituição da região metropolitana ou da administração como enti-

dade política, ou mesmo político-administrativa, rivalizando com o

Estado e com o Município em poderes e prerrogativas estatais.�

Vale ressaltar ainda que o tema das funções públicas de interesse

comum guarda estreita ligação com as chamadas competências con-

correntes, ou seja, as competências comuns à União, aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municípios. O sistema de repartição de compe-

tências adotado na Constituição de 1988 é complexo, envolvendo com-

petências privativas, repartidas horizontalmente, e competências con-

correntes, repartidas verticalmente, sem prejuízo da possibilidade de

participação das ordens parciais na esfera de competências próprias

da ordem central, por meio de delegação. As matérias relacionadas à

gestão regional tangenciam os três entes federados, fazendo-se ne-

cessário exame minucioso do texto constitucional para a apuração

dos limites e das possibilidades da atuação da União, dos Estados e

dos Municípios no território da região.

Sendo a questão regional apenas mais um dos interesses da União,

dos Estados e Municípios, consolida-se o complexo problema da conju-

gação das competências de todos os níveis político-administrativos para

a realização das funções públicas de interesse comum.

Ser ou não ser? � A região metropolitana é uma criação jurídica que

visa (re)aglutinar o que está artificialmente separado. O fenômeno da

metropolização não respeita a organização político-territorial dos paí-
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ses, gerando imensa malha urbana sobre o espaço de vários municí-

pios limítrofes.

Na ordem constitucional brasileira, as regiões metropolitanas de-

vem ser instituídas pelos Estados membros, por meio de lei comple-

mentar, visando estabelecer unicidade na gestão das funções públicas

de interesse comum metropolitano.

Tantas são as perplexidades que suscita a instituição de uma re-

gião metropolitana que, embora o Estado, ao abrigo do artigo 25, pará-

grafo 3º, da Constituição Federal, tenha autonomia para instituí-la, é

indispensável base técnica sólida que justifique o estabelecimento des-

se ente regional.

Ressalte-se que o legislador constituinte fez questão de apresen-

tar separadamente a �região metropolitana�, a �aglomeração urbana�

e a �microrregião� no parágrafo 3º do artigo 25. Para Clementina de

Ambrosis (2001), ao distinguir e mencionar separadamente essas

três unidades de gestão regional, o constituinte está identificando e

visualizando diferentes formas de atuação para solucionar problemas

que envolvam competências de dois níveis de poder, o estadual e o

municipal.

Nesse caso, é de se esperar que estejam anexos a projetos de lei

complementar instituidores de regiões metropolitanas, aglomerações

urbanas e microrregiões estudos técnicos acerca dos vínculos funcio-

nais do grupamento de municípios formadores da região.

O simples fato de a Constituição Federal ter citado individualmente

cada uma dessas três figuras de gestão regional, prevendo por conse-

qüência modelos de gestão específicos para cada uma delas, leva a

entender que é inconstitucional, por exemplo, qualificar como região

metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que, na verda-

de, apresenta características de microrregião ou mesmo de aglome-

ração urbana.

Conclusão � Constata-se, assim, que a própria gênese metropolitana

é complexa e conflituosa por ser, ao mesmo tempo e no mesmo espa-

ço, um ente real e virtual. É real do ponto de vista urbano, geográfico,

social e econômico, exigindo planejamento estratégico e gestão espe-

cial. É virtual do ponto de vista político, administrativo, institucional e

jurídico, requerendo amparo legal para se ajustar ao pacto federativo.

É importante ressaltar que são urgentes soluções para as pendên-
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cias metropolitanas, a saber: ser ou não ser, para as que se apresen-

tam em projetos de leis complementares; ser ou não ser, para aque-

las já existentes, por meio do aprimoramento do arcabouço legal e da

efetiva instrumentalização operacional.

O Seminário Legislativo sobre Regiões Metropolitanas promovido

pela Assembléia Legislativa, com significativa participação da socieda-

de e dos agentes públicos estaduais e municipais metropolitanos, alia-

do à decisão do governo que determinou a retomada da questão pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

por intermédio da Superintendência de Assuntos Metropolitanos, vem

demonstrar que o Estado compreende a necessidade de sua presen-

ça, insubstituível na gestão dos negócios públicos metropolitanos �

espaço territorial real e espaço político virtual �, para a retomada de

sua competitividade nos âmbitos nacional e internacional. Tudo isso

em consonância com a intocável autonomia municipal.
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1 O artigo 25, § 3º, da Constituição Federal estipula que �os Estados poderão,

mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urba-

nas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes,

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de

interesse comum.�


