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O OPDENAIYMO JURÍDICO-INSTITUCIONAL,
DAS REGIÕES MgrROPOLITANAS:

Uma Proposta para a Nova Constituição *

1. INTRODUÇÃO

A partir dos anos 50, cortc fruto da dinamização
do crescimento industrial, associada à falta de incenti-
vos às atividades agrícolas e à política de gastos públi
cos posta em prática no Brasil, desencadeou-se no País
um processo acelerado de migração rural-urbana. A dinâmi
ca econômica e demográfica impulsiona o crescimento das
grandes cidades, que se expandem para além de seus lirni
tes administrativos. Tem origem um novo padrão de estni
turação urbana, delineando-se, no caso dos grandes cen
tros económicos brasileiros, o processo de rretropoliza-
ção -

Caracteriza-se a netropolização corro o processo
de formação de urna região urbana que se comporta corro
uma só cidade, em cujo território, submetido a diversas
administrações municipais, as relações cotidianas tornam-
-se cada vez mais estreitas.

No Brasil, estão institucionalizadas nove regiões
metropolitanas, que têm carro núcleos centrais as cidades
de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Ale
gre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.	-

As metrópoles brasileiras são concentrações rela
tivanente grandes de atividades econômicas e em seu pro-
cesso de crescimento demográfico o papal das migrações
tem sido fundamental.

Em consequência, constata-se una super-concentra
ção populacional nas nove regiões metropolitanas, cuja
área corresponde a pouco renas de 0,5% do território na
cional.

Entre 1950 e 1980, enquanto a população brasilei
ra cresceu 2,3 vezes, passando de 51,9 milhões para
121,2 milhões, a população das regiões metropolitanas
cresceu 3,8 vezes: de 9,2 milhões de habitantes em 1950,
passou para 35,1 milhões em 1980.



Os impactos desta superconcentração são altamente
expressivos, não só a nível da deterioração da qualidade
de vida nessas aglomerações, mas também considerando que,
ao gigantismo destas regiões corresponde o esvaziamento
populacional do interior. Acrescente-se que a concentra-
ção econômica e dencgráfica provoca também a concentração
de gastos públicos nestes espaços, o que é agravado pelo
fato de que quanto maior a aglomeração urbana (acima do
porte nédio) mais altos são os custos dos serviços urba-
nos. A concentração de investimentos realfltenta o proces-
so de concentração de atividades, fechando-se o círculo
vicioso.

Importa salientar que as economias e deseconomias
de agloneração geradas por estas concentrações são dife
rentenente apropriadas pelas classes sociais e pelos muni
cípios integrantes das Regiões Metropolitanas, podendo-se
citar caro um dos principais conflitos decorrentes da me
tropolização a repartição desigual, em ternos interm-unici
pais, dos custos e dos benefícios da urbanização.

Outros conflitos destacáveis são: a acentuação
dos impactos da urbanização acelerada sobre o rreio-arrbien
te; o aprofundarrento do conflito rural-urbano retratado
na desarticulação do setor rural frente às pressões no
sentido do parcelarrento do solo; a desarticulação de espa
ços e valores consolidados a partir de referências e vín-
culos locais/tradicionais e sua rearticulaçãõ para/ao in
tegrar-se à metrópole que constitui o núcleo central de
estruturação da região, seu centro sfltólico e pólo difu-
sor de nrodemidade.

A complexidade com que se apresentam os problemas
nas regiões metropolitanas impõe o aprofundarrento das in
terrelações políticas e administrativas corro condição ne
cessária à produção e distribuição dos serviços urbanos,
exigindo um modelo específico de gestão, visando estatele
cer a ordenação e a integração de todos os agentes públi-
cos (municipais, estaduais e federais) com atuação nessas
regiões.
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2. EXPOSIÇÃO DE MJTROS

O conceito de Região Metropolitana surgiu, pela
primeira vez, na Constituição Federal de 1967, tendo si
do =tido na redação do art. 164 da Emenda Constitucio-
nal n9 01, de 1969, do seguinte teor:

"Art. 164 - A União, mediante Lei Corrplenentar,
poderá, para a realização de serviços comuns, estabelecer
regiões metropolitanas, constituídas por municípios que,
independentemente de sua vinculação administrativa, façam
parte da mesma comunidade sócio-econômica".

Tal dispositivo estabelece, assim, a possibilida-
de de instituição de Regiões Metropolitanas exclusivanen-
te por Lei Conplenentar Federal, com o objetivo de promo-
ver a realização de serviços comuns em municípios que fa-
çam parte de unia mesma comunidade sócio-econômica. Conce-
bidasde tal forma, cato regiões de serviços, as Regiões
Metropolitanas não dependem das divisões administrativas
e territoriais entre os Estados-membros.

Em curiprinento desse artigo, foi editada a Lei
Complenentar n9 14/73, que criou as Regiões Metropolita-
nas de são Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife,
Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Posteriormente, a
Lei ODmplenentar Federal nQ 20/74 criou a Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro.

Foram arrolados cato de "interesse metropolitano"
os seguintes serviços comuns:

- planejamento integrado do desenvolvinento econômico e
social;

- saneamento básico, notadamente abastecimento de água,
rede de esgotos e serviços de limpeza pública;

- uso do solo metropolitano;
- transportes e sistema viário;
- produção e distribuição de gás conbustivel canalizado;

e
- aproveitamento dos recursos hídricos e controle da po-

luição ajtiental.

Por tal Lei, a gestão das Regiões cabe a Conse
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lhos Deliberativo e Consultivo, com apoio de entidade me
tropolitana, sendo que foi atribuída aos Estados-Mentros
a competência para criação de tais órgãos e entidades res
ponsáveis pela gestão metropolitana. Nos tenros da Lei
Complementar nÇ 27/75, o Conselho Deliberativo é composto
além do Governador do Estado, por mais 3 rreirbros por ele
indicados, 1 nentro indicado pelo Prefeito da Capital e 1
membro indicado pelos demais Prefeitos dos municípios que
constituem a Região. As atribuições básicas conferidas ao
Conselho Deliberativo são de elaboração do Plano de Desen
volvirnto da Região e programação dos serviços comuns,
bem corro de coordenação e unificação da execução desses
serviços.

Já o Conselho Consultivo, também presidido pelo
Governador do Estado, é composto por um representante de
cada município, cabendo-lhe opinar, quando solicitado, so
bre questões metropolitanas, bem corro sugerir a elabora -
ção de planos e a adoção de medidas necessárias.

Deixou-se em aberto, para os Estados-?rnbros, a
escolha do tipo de entidade metropolitana a ser institui-
da, pelo que as experiências de organização foram as mais
diferenciadas. Além disso, foi estabelecido que a unifica
ção dos serviços comuns seria efetuada quer pela conces-
são do serviço a entidade estadual, quer pela constitui-
ção de empresa de âxrbito metropolitano, quer mediante ou
tros processos estabelecidos em convênios.

No tocante aos recursos destinados à gestão da Re
gião Metropolitana, para consecução de seus objetivos, a
Lei Complementar n9 14/73 limitou-se a estabelecer que as
despesas de manutenção dos Conselhos deveriam ser provi-
das pelo Estado, sendo que, no seu art. 69, garante-se
aos municípios integrantes da Região preferência para ob-
tenção de recursos federais e estaduais, sob as formas de
financiamento e de garantias para empréstimos.

Antes de se proceder a maiores considerações so
bre o modelo de gestão metropolitana idealizado pela Lei
Complementar nQ 14/73, cate ressaltar que há uma total
inadequação formal das Regiões Metropolitanas, tal corto
caracterizadas por aquela Lei, face ao sistema político
do Pais.
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Isto porque, não tendo sido concebidas no texto
constitucional como um quarto nível de governo, e nem co
no entidades políticas intermediárias, as Regiões Metropo
litanas não têm autonomia política, não se revestem de
personalidade jurídica de direito público e não implicam
em nova divisão administrativa, pelo que não têm receita
autônona, faltando-lhes, portanto, suporte financeiro
próprio. Nesse contexto, as Regiões Metropolitanas apre-
sentam a natureza jurídica de instituições administrati-
vas, prestando-sé corro meros instrumentos de instituciona
lização do planejamento federal e estadual.

Contudo, não foram garantidos instrumentos jurídi
cos capazes de permitir condições eficazes de atuação e
de coordenação.

Faltam mecanismos institucionais capazes de pro-
mover uma adequada articulação entre o Estado e os Munici
pios, principalmente entre os agentes setoriais desses
dois escalões governamentais mais diretamente envolvidos
com a problerrútica metropolitana, sendo que não têm sido
cumpridos os dispositivos legais que determinam a inser-
ção, nos orçamentas estaduais, de rubricas próprias de
programas metropolitanos em todas as funções orçamentá-
rias. Além disso, deve-se criticar o tratamento uniforme
que foi dado a realidades distintas, bem corro a inexistên
cia de critérios coerentes para determinação dos municí-
pios integrantes de cada Região, além da indistinção en-
tre etapas e parcelas dos serviços de interesse comem.

Na realidade, o que ocorreu foi que a Lei Comple-
mentar n9 14/73 deturpou a disposição original do art.
164, da Constituição Federal, que, ao conceber a Região
Metropolitana corro modalidade de relacionamento compulsó-
rio entre os municípios envolvidos, supunha corto necessá-
ria a previsão de integração e coordenação plena entre as
ações de tais municípios. A idéia inicial era a de tornar
obrigatório um regime deassociações entre os municípios
integrantes das regiões, tendo em vista a realização de
serviços canuns, visando engendrar uma forma de organiza-
ção internunicipal voltada para a prestação de determina-
dos serviços comuns. No entanto, a Lei Complementar nQ
14/73, ao estabelecer as Regiões Metropolitanas - tidas
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agora corre regiçSes de desenvolvimento -, além de não in-
dicar una estrutura definida para tanto, apenas induz a
participação dos municípios envolvidos. Deve-se ressaltar
que, ademais, o art. 164 da Constituição sequer faz refe-
rência aos Estados-Membros corre titulares do interesse rre
tropolitano (que seria intermunicipal, e não intra-esta -
dual ,mesmo porque poderiam ser criadas regiões envolvendo
municípios que pertencessem a mais de um Estado), o que
foi determinado por aquela Lei Complementar.

No que toca aos Conselhos criados para gerir as
regiões, deve-se dizer que não são representativos, já
que o Conselho Deliberativo tem a maioria de seus membros
indicados pelo Governador do Estado, enquanto o Consulti-
vo, composto por todos os Prefeitos, além de não ter po
der decisório, apresenta desproporção na representação
dos municípios. A par da falta de representatividade, de-
ve-se acusar a ile9itinidade dos Conselhos, já que ex-
cluem a participaçao dos legislativos locais, competentes
para a apreciação de matérias de conteúdo obrigacional, o
que é o caso de diversos "serviços comuns" de interesse
metropolitano. Não há, ainda, qualquer canal de participa
ção conunitaf ia. Com isto, pode-se afirmar que as delibe-
rações dos Conselhos não têm eficácia normativa, sendo ne
cessária a edição de leis municipais com o mesmo conteúdo,
a fim de que se sane tal vício de legalidade - o que não
tem ocorrido.

Outro aspecto relevante, corro foicolocado, é que
a Lei Complementar se omite com relação à atuação dos ór
gãos federais na área metropolitana (à lei estadual não
poderia estabelecer obrigação de compatibilização); o De-
creto Federal nQ 85.916/81 não é suficiente nesse sentido,
já que não contempla mecanismos que possam garantir a ar
ticulaçâo da atuação nas áreas metropolitanas, sendo oj.1e
não tem havido centralização dos recursos financeiros em
orçamento próprio para as Regiões Metropolitanas.

A tendência centralizadora da organização políti-
co-administrativa brasileira tem feito com que grande
parte das ações sobre o quadro metropolitano seja defini
da a nível federal, sem que as entidades envolvidas na
gestão sejam ouvidas sequer sobre sua conveniência. A pre
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sença do governo federal nem sempre ocorre diretanente,
por vezes sua intervenção se manifesta por vias indiretas;
os recursos federais são frequentemente destinados a pro-
gramas específicos e setoriais, que muitas vezes não cor-
respondem às necessidades locais, e sem que haja partici-
pação da entidade metropolitana na decisão sobre os inves
ti.nentos na Região.

Na realidade, são poucos os exemplos de efetiva
prestação dos serviços comuns arrolados pela Lei eonple -
rrentar, por entidades instituídas em conformidade com
tal texto legal. Por outro lado, há resistência dos Muni-
cípios ao planejamento metropolitano, ao qual opóem poli
ticas locais elaboradas com base na autonomia municipal,
definida na fórmula do "peculiar interesse local".

Corro resultado de tal situação, os planos rretropo
litanos têm-se prestado meramente corro documentos referen
ciais; na realidade, os programas executados têm sido a
queles para os quais os órgãos setoriais federais, estadu
ais e municipais disp5em de recursos, o que tem provocado
séria desarticulação de atuações.

Corro se pode perceber, a questão das Regiões Me-
tropolitanas deve ser enfrentada urgentemente, merecendo
constar da pauta de prioridades da próxima Constituinte.
São diversos e graves os problemas que têm sido gerados
pelo ordenamento jurídico-institucional vigente, fazendo
com que se agravem ainda mais as condições de vida nas me
t.rópoles brasileiras.

Muitas têm sido as propostas elaboradas para a re
formulação do processo de gestão metropolitana. Após estu
dá-las profundamente, o PLAMBEL entendeu por bem formular
iina proposta própria, concebida fundamentalmente a partir
da avaliação da experiência da Região Metropolitana de Be
lo Horizonte, já que nenhuma das outras propostas conheci
das tratava da questão de forma satisfatória, solucionan-
do todos os vícios apontados.

Ressalte-se, porém, que não é exclusiva do Plantel
a proposta de que seja conferida àutonomia política às Re
giões Metropolitanas -a entidade está inovando tão sonen-
te no que toca à concepção nesta dos atributos e dos limi
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tes de tal autonomia.

Assim é que, contorne aponta o respeitado jurista
José Afonso da Silva, no seu "Direito Urbanístico Brasi-
leiro" (ed. Revista dos Tribunais, S.Paulo, 1981, 1 ed.,
pág. 205), já em 1969 as conclusões da Comissão de Orqani
zação Administrativa das Áreas Metropolitanas, do "V Con
gresso Hispano-Luso-Americano-Filipino de Municípios",
realizado em Santiago do Chile, apontaram coiro solução a
dequada do problema metropolitano a instituição a nível
constitucional do Governo Metropolitano, caro esfera de
poder político.

No Brasil, posição semelhante tem sido, já há rrui
to, sustentada pelo renomado jurista Eros Roberto Grau
("Direito Urbano", ed. Rev. Tribunais, S.Paulo, 1983, 1
ed.), e pelo já citado Professor José Afonso da Silva (op.
cit.), atos propondo o aperfeiçoamento do sistema federa
tivo brasileiro, pela criação de nova entidade político-
administrativa com caracteres próprios - a Região Metropo
litana -, dotada de personalidade jurídica de direito pú-
blico interno.

A proposta do PLANEEL avança um pouco mais em re
lação às que já foram mencionadas, já que incorpora una
preocupação fundamental quanto à legitimidade política e
à representatividade sócio-econômica da administração me
tropolitaria.

Apresentada no Sirnçx5sio Nacional Sobre Problemas
das Regiões Metropolitanas, realizado em Belo Horizonte
em novembro de 1984, a proposta do PLN4BEL foi muito bem
recebida, sendo que o documento conjunto das entidades na
tropolitanas reunidas ('Mensagem de Belo Horizonte") reco
nhece na autonomia política das Regiões a única solução
para o enfrentamanto das questões metropolitanas.

&n outro seminário realizado em São Paulo, em ju
nho do mesmo ano, chegou-se às mesmas conclusões, quais -
sejam:
- a estrutura atual é incipiente para viabilizar unia efi-
caz atuação do Poder Público nas Regiões Metropolitanas;

- há necessidade de se atribuir, ao nível de Constituição
Federal, personalidade jurídica às Regiões Metropolita-
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nas dai-ido-lhes autonomia política, administrativa e fi
nanceira;

- é fundairental que se garanta maior presença aos Municí-
pios no processo de gestão nas Regiões Metropolitanas,
corro poder deliberativo, devendo-se também proceder à
abertura de canais institucionais capazes de promover
maior democratização do processo de tarada de decisão,
através da participação e representação popular mais
efetiva e autêntica;

- as Regiões Metropolitanas devem ter unia Cãmara com com
potência legislativa e um órgão executivo, cabendo aos-
Estados-Membros a sua criação e organização específica,
de acordo com critérios fixados na Constituição Federal
e em Lei Corrplerrentar;

- para que possam executar os serviços públicos de inte-
resse regional, as Regiões Metropolitanas devem contar
com recursos próprios.

Não foram outras as conclusões do "1 Encontro Na
cional de Municípios Integrantes de Regiões Metropolita-
nas", realizado em Curitiba em outubro de 1985. Caio se
pode perceber, existe unanimidade de idéias e consenso
em tomo da proposta, por parte dos técnicos, dirigentes
metropolitanos e municipais, que têm-se visto inipossibili
tados de corresponder às expectativas e às necessidades
das populações metropolitanas em grande parte devido	à
inadequação do modelo de ordenamento jurídico-institucio-
nal das Regiões.

3. A PROPOSTA DO PLPSMBEL

Para que se aperfeiçoe o processo de gestão espe
cífica das Regiões Metropolitanas, sobretudo do ponto de
vista da legitimidade política e da preservação do espíri
to federativo, é preciso devolver aos Municípios integran
tes de une mesma comunidade sdc io-econõmica a autonomia
para a gestão, em conjunto, dos serviços e atividades que
forem interdependentes ou comuns a eles, ao invés de se
transferir exclusivamente aos Estados-Mentiros a competên-
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cia para a administração desses serviços e atividades.

Além disso, una reformulação ijrediata do ordena~
mento jurídico-institucional das Regiões Metropolitanas
deve assegurar fundamentalmente:

- a independência e a divisão de competências entre os Po
deres Legislativo e Executivo;

- a efetividade do poder metropolitano, entendido coiro a
capacidade de fazer valer suas decisões, inclusive pela
atribuição de eficácia normativa às deliberações dos
órgãos gestores;

- a legitimidade política da administração metropolitana,
fundada na delegação popular obtida em eleições livres,
bem cato na representatividade sócio-econômica das Re
giões.

Por outro lado, qualquer nova proposta que se for
mule, deve ter sempre em vista:

- as desigualdades políticas, sociais, políticas e econô-
micas entre os municípios integrantes das Regiões;

- a participação diferenciada dos Municípios nos ônus e
nos benefícios decorrentes do processo de netropoliza -
ção, bem cano a participação diferenciada dos grupos
econômicos e classes sociais que habitam nas Regiões,
nos õnus e benefícios decorrentes desse processo.

Nesse contexto, o PLANEEI prcpõe que seja assegu-
rada constitucionalmente a autonomia política das Regiões
Metropolitanas, em matérias de sua competência, pelo que
devem ser as nesnas inseridas no contexto do Estado Fede-
rativo Brasileiro, cati todas as implicações que tal pro-
posta acarreta.

Assim, deve caber à União Federal, mediante legis
lação complementar à Constituição, estabelecer normas ge-
rais que possibilitem a reunião de i4anicipios de um mesmo
Estado em Regiões Metropolitanas, e que estabeleçam as re
giras básicas para organização e funcionamento dos siste -
mas  de administração metropolitana.

11*1



Os serviços e atividades de interesse comum metro
politano seriam arrolados constitucionalmente, embora d
tona não exaustiva; a experiência já acumulada do plane-
jamento metropolitano indica que devam constar, no mínimo-
uso do solo, habitação, transporte e sistema viário, sanea
mento, aproveitamento dos recursos hídricos e proteção
biental.

O estabelecimento das Regiões, a definição dos Mu
nicípios integrantes, a organização dos sistemas de admi-.
nistração, bem corro a adequação das nonas federais às PC
culiaridades regionais e locais, além da explicitação dos
serviços e atividades de interesse caitam, caberiam aos Es
tados-Membros, através de leis próprias. Cabe ainda aos
Estados garantir nos orçamentos estaduais as especifica-
ções de programas metropolitanos em todas as funções orça
rrentárias, de forma a integrar com o planejamento metro-
politano os recursos dos órgãos e entidades estaduais que
atuam nas Regiões Metropolitanas.

A gestão das Regiões seria conferida, nas suas
funções executivas, a Administração Colegiada, constituí-
da exclusivamente por todos os Prefeitos dos Municípios
integrantes. Já as funções legislativas seriam exercidas
por Assembléia Metropolitana, composta por membros elei-
tos diretamente pela comunidade de eleitores de cada Re
gião, bem cano por representantes das Câmaras Municipais,
aplicados critérios de representatividade.

Ceberia às próprias Regiões Metropolitanas, une
vez estabelecidas, a competência para a definição do pla
nejanento geral e das etapas e parcelas dos já referidos
serviços e atividades, que devam ser cumpridas a nível me
tropolitano, podendo ainda indicar outras atribuições de
acordo com as peculiaridades regionais.

A autonomia das Regiões seria assegurada, a par
da distribuição constitucional de competências especifi-
cas, também pela garantia de recursos financeiros pró-
prios, de fontes diversas. Além do estabelecimento de
transferências sistemáticas de recursos das outras esfe-
ras de governo, dentre as quais poderia ser pensada a
transferência de parcela do ITBI, sugere-se a criação de
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Fundo de Participação das Regiões Metropolitanas em tribu
tos federais, bem corro a criação de imposto rretropolitan,
que tenha por hip5tese de incidência fato econômico rela-
cionado com a realidade metropolitana, corro, por exemplo,
o lucro advindo das transações nttbiliirias. Tal imposto,
além de garantir importante fonte de recursos, constituir-
-se-ia em instrumento significativo para a implementação
de políticas metropolitanas de ocupação territorial.

A convivência dos níveis do peculiar interesse lo
cal e do metropolitano, supra-local, deve ser respeitada
quando da definição das competências metropolitanas. Espe
ra-se, assim, fortalecer enorrrenente os Municípios inte
grantes das Regiões.

Resta indagar qual é a medida da participaçãô do
Estado-Membro no processo de gestão metropolitana.

Sem dúvida, para garantia das autonomias, é mais
adequado à estrutura do Estado Federal que o Estado-Mem--
bro não seja titular do interesse metropolitano, ainda que
parcialmente, sendo preferível que haja rígida distribui-
ção de competências e repartição ccgpatível de recursos,
sem prejuízo da cooperação inter-governamental, por maio
de convênios. De qualquer forma, é de se pensar que devam
os Estados-44eItrOs comportar em sua estrutura organizacio
nal de governo alguma instância, meramente administrativa,
referente às Regiões Metropolitanas, de modo a contribuir
para a necessária integração dos orçamentos, recursos e
planejamentos estadual e metropolitano, diluindo os privi
légios e as distorções hoje existentes.

De toda maneira, é fundamental que qualquer pro-
posta que se formule contribua efetivanente para o forta-
lecimento dos poderes locais, esferas mais íntimas dos an
selos e necessidades das populações, com que se espera
viabilizar o processo de gestão metropolitana, possibili-
tando a minimização dos problemas que têm sido gerados pe
lo intenso crescirrento das cidades.

* ppc)resrA ELABORADA PELA EQUIPE TÉCNICA
DO PLAMBEL
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