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1 - DA VISÃO CLÁSSICA DA CIDADE À NA
CROV1SÃO METROPOLITANA

Historicamente, as cidades nascem de
grupos isolados, auto-suficientes. O constante processo
de evolução imprime nessas comunidades fechadas caracte-
rTsiicas novas, que acabam por faz-Ias extrapolar seus
tradicionai.s limites de cunho at mesmo histrico, foi -
clorico e msLico, principalmente em torno das grandes
cidades.

Sobre esse evoluir das cidades, JOSÉ
RUBENS COSTA, Assessor Jurrdico da Superíntendencia de
Desenvolvimento da Regiao Metropolitana - PLAMBEL,em seu
parecer "Regies Metropolitanas - Ajc tos institucio -
nais", afirma:

"A viso clssica da cidade, ( ... ),a

* Especialista em Direito Administrativo pela UFMG.Con -
sultora Geral da Assemblei.ã Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
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tem como um espaço físico, densamente cdi
ficado, para abrigo de uma popu1aço se -
dentr ia".

"As cidades deixaram de ser	vistas
como espaços territoriais estratificados
e passaram a ser encaradas como um siste-
ma (te intercmbio de relações".

Essa evolução	marcada pelo fenme-
no de extrapolação dos problemas locais, que vo ganhando
corpo e avançando por toda uma "mancha de 6ieo" que vai
progressivamente, apagando as linhas divisrias dos muni-
cípios que passam, na verdade, a constituir unidades s6 -
cio-economicas de proporçoes muitas vezes gigantescas.

Aparece aquele paradoxo e complexo fenme
no da imantaço da cidade grande, que atrai a si as cida-
des vizinhas, ao mesmo tempo que sobre estas se projeta e
delas aos poucos alcança a intimidade.

De comunidades rigorosamente contidas nos
limites da cidade clássica, chega-se ao fen6meno metropo-
litano, onde as comunidades se misturam para compor uma
comunidade maior, com toda a carga e reflexo de problemas
que, ultrapassando os limites territoriais, muitas vezes
sem deixar raízes na prpria origem, levam srias conse -
qHncias	grande comunidade.

o fenmeno das cidades que se misturam
e que, por nao mais se comportarem dentro dos seus pr6 -
prios limites, quer culturais,quer economicoS,ou sociais,
vao rompendo as barreiras.

JOSÉ RUBENS COSTA, no parecer supra-meu -
cionado, lembra que 

já 
nao prevalece mais a visao clssi-

ca do "intramuros da cidade".
Esta realidade, pelos problemas que apre-

senta, demanda tratamento prprio, que 
há 

de ser dado sob
um prisma que possibilite mesmo uma macrovisao da trama
que se desenrola na metr6pole, sob uma 6tica supra-local,
para aferição das questes surgidas da inter-relaço das
localidades, das comunidades. -

Assim, longe vão os tempos em que os con-
glomerados formavam uma comunlio de economias hermticas,
sem recíprocas relações econmicas e sociais com os viu-
nhos, formando niícleos estanques.

02



A evolução industrial e a aceleração
do processo de urbanização aos poucos deformaram em to -
dos os aspectos a realidade das comunas, de forma que es
tas se identificam, diminuindo sensivelmente a margem de
peculiar interesse desses nicleos urbanos, fazendo com
que vários deles "ultrapassassem um grande e inico coo -
glomerado humano, uma s malha, urbana, num fenomeno de-
nominado mega16polis". (Paulo B. de Araííjo Lima - "As Re
gies Metropolitanas e seus Aspectos Institucionais","Re
vista de Direito Administrativo - RDA", Vol. 129,	julJ

set 1977, FGV, Rio de Janeiro.)
Nesta linha de avanço, de inter-rela

çoes, de interdependncia, aparece, pois, a figura da re
gio metropolitana, um fenmeno relativamente recente no
Brasil, mas 

já 
largamente inserido na realidade das gran

des cidades do mundo.
Definindo regioes metropolitanas, os

estudiosos pouco divergem em suas concepções.

"Por regiões metropolitanas enten -
dem-se aqueles munici:pios que gravitam
em torno de grande cidade, formando com
esta uma unidade s6cio-econmica,com re-
ciprocas implicações nos serviços urba -
nos e interurbanos. Assim sendo, tais
serviços deixam de ser de exclusivo inte
resse local, por vinculados estarem a to
da comunidade metropolitana. Passam a
constituir a tessitura intermunicipal da
quelas localidades, e por isso mesmo, de
vem ser planejados e executados em con -
junto por uma administração unificada e
aut6noma, mantida por todos os munici -
pios da regio".(Senador Eurico Resende,
"apud" Jos Afonso da Silva iri "Direito
Urbanistico Brasileiro".Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1981, pg. 195)

Eros Roberto Grau conceitua regiões
metropolitanas, em sentido arplo, como "o conjunto terri
tonal intensamente urbanizado, com marcante densidade
demogrfica, que constitui um p10 de atividade econ6mi-
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ca, apresentando uma estrutura pr6pria definida por fun-
çoes privadas e fluxos peculiares, formando,em razao dis
So, uma mesma comunidade s6cio-econmica em que as neces
sidades especrficas somente podem ser, de modo satisfat
rio, atendidas atravs de funções governamentais coorde-
nada e planejadamente exercitadas". (Regiões Metropolita
nas: Uma Necessria Reviso de Concepçes"."Revista dos
Tribunais", Ed. Revista dos Tribunais, ano 68,março 1979,
vol. 521, pg. 12).

Para Jos Afonso da Silva a essncia
da região esta "na comunidade, integrada em um espaço
fortemente urbanizado, pelo que ela se apresenta como re
giao urbana e no puramente territorial. Por isso,se ma-
nifesta como uma comunidade de interesse urbanTstico es-
pecial". (in 'Direito Urhanrstico", Ed. Revista dos Tri-
bunais, Sao Paulo, 1981, pg. 195)

Para Eurico Andrade Azevedo, a "re -
giao metropolitana caracteriza-se por um conjunto	de
aglomerações urbanas em torno da cidade grande, com a
qual desenvolvem uma srie de re1açes,que passam a cons
títuir um sistema s6cio-economico próprio ciue,no conjun-
to, mais importante do que a simples soma de suas par-
tes". ("Instítuiço de Regiões Metropolitanas no Brasil",
"Revista de Direito Pb1ico", Editora Revista dos Tribu-
nais, ano 1, out/dez de 1967, vol. 2, pg. 191)

11 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS REGIÕES
METROPOLITANAS EM FUNÇO DE SER
VIÇOS COMUNS

Esta realidade, constatada como fen
meno dinmico e inevitável nos dias atuais,passou a cons
tituir um verdadeiro desafio, demandando soluções inova-
doras e adequadas	sua complexibilidade e dimensão.

Dessa perplexidade fala PAULO B. De
ARAÚJO LIMA na seguinte passagem:

"Este fato, inesperado pela rapidez
com que despontou e se imps como nova
realidade, como que apanhou de surpresa
os velhos esquemas juridico - administra-
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tivos de descentralização polTtica h
anos tidos como perfeitos e acabados pe-
las naçes organizadas, a exigir provi -
dncias urgentes".(Artigo 

já 
citado).

JACKSON ROCHA GUIMARÃES e GUTEMBERG
DA MOTA E SILVA percebem a questão com a mesma preocupa-
ção, referindo-se as regiões metropolitanas como "fenSme
no recente que ainda desafia a argiícia dos juristas pá -
trios " . ("Os Serviços Comuns Metropolitanos e a Autono -
mia Municipal", "Revista de Informação Legislativa",Bra-
slia, ano 21, n9 83, jul/set 1984).

Como resposta ao problema, _a Consti-
tuiço permitiu a institucionalizaço das regiões metro-
politanas, atravs de lei complementar, suscitando todo
esforço dos juristas, dos polTticos e dos tcnicoS na
busca de soluções.

Com efeito, a Constituição da Rep -
blica, em seu art. 164, permitiu a ínstituiço de re -
gies metropolitanas atravs de leis complementares, em
função de serviços comuns de interesse metropolitano. To
davia, a nossa Carta Federal nao concebeu as regiões co-
mo entidades polTticas.

Em face desse permissivo constitucio
nal, foi editada a Lei Complementar n9 14, de 8 de junho
de 1973, que criou as oito primeiras Regiões Metropolita
nas no Brasil, a saber: São Paulo, Porto Alegre,Belo Ho-
rizonte, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Belm
Posteriormente, a Lei Complementar n9 20, de 19 de julho
de 1974, estabeleceu a Região Metropolitana do Rio de Ja
neiro.

Tais leis complementares arrolaram
os serviços de interesse metropolitano e o fizeram, com-
portando-se dentro dos limites constitucionais.

Sobre esta possibilidade, afirma SgR
GIO FERRAZ:

"Doutra parte, porm, a Constituição
nao só criou o conceito de serviço de iri
teresse metropolitano,como tambm atri -
buiu a União competncia para preenchi -
lo contenudsticamente". (As Regioes Me-
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tropolitanas no Direito Brasileiro', R.
de Direito Piíhl ico,Ed.R' ,ano 111, ihri 1/
junho, 1970, vol.	)

- A instituciona1izaço das rtgioes sc
fez assim em função de serviços comuns arrolados, daí a
importância de sua definição.

SERVIÇOS COMUNS - CONCEITO

A idia de serviços comuns não esta
presa ao pressuposto de que ocorram em todos ou em mais
de um municTpio da região metropolitana. Eles se definem
pela sua destinaçao ao contexto metropolitano, bem assim
pelos seus reflexos neste contexto.

Ë esta a tnica que se depreende das
definiçoes de serviços comuns de vrios estudiosos do
assunto.

Conclui EURICO DE ANDRADE AZEVEDO
acompanhando os urbanistas, ao avaliar os critrios defi
nidores de serviços comuns, que "o fundamental	que os
problemas tenham uma dimensão metropolitana, isto e, pas
sem a fazer parte de um sistema especial cuja significa
çao maior do que a simples soma de suas partes e cuja
soluço nao consiste na simples transformação quantitati
vã, mas na criação de um novo tipo de estrutura, com no-
vos elementos e novas formas de integraço". (Artigo j
citado, pgs. 195/196)

Na conceituaço de JOSÉ AFONSO	DA
SILVA, "serviços comuns de interesse metropolitano	sao
pois, essencialmente serviços locais que, por força da
institucionalização da região metropolitana se transfor-
ma em serviços interlocais ( ... )". (Obra citada,pg.195)

JOSÉ RUBENS COSTA, em seu parecer
citado, conclui:

"... pode-se afirmar que os serviços
comuns tipificam o interesse metropolita
no que se distingue, assim, do serviço
exclusivo de um municTpio que tipifica o
interesse local ou seu peculiar interes-
se, que s8 encontra expressão em	outra
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norma constitucional". (Art. 16, 111)

Esses serviços devem ser planejados
e realizados atravs de uma aço unificada, e o que reco-
menda ALAOR CAFFÉ ALVES:

"Existem serviços comuns a vários mii-
nicpios que, pela natureza de sua implan
taçao ou operação resultam em conexoes e
interferncias reci:procas entre os dife -
rentes municiipios, ultrapassando seus li-
mites institucionais e exigindo açao uni-
ficada e planejada ao nve1 metropolita -
no". (Competncia Municipal e o Planeja -
mento Metropolitano", Ed. Revista dos Tri
bunais, ano IV, out/dez de 1970, vol. 14)

TITULARIDADE E GESTÃO DOS SERVIÇOS CO
MUNS

No se definiu claramente a titulari
dade desses serviços comuns, nem se indicou a unidade po
lítica competente para geri-los. Desta forma, a questão
da institucíonalizaçao das regies metropolitanas,na pr
tica, assume, vezes, carter po1mico, dividindo as
opiniões dos estudiosos, defendendo uns a titularidade
do Estado, outros, do Município em relação ao interesse
metropolitano. A polmica 

dá 
lugar ainda ao questionamen

to da pr6pria regiao metropolitana como titular dos ser-
viços comuns, indicando inclusive a necessidade de apri-
moramento do modelo federativo para absorver as regiões
como entidades políticas.

Todavia, com base nas disposições da
legislação complementar e, certamente, no uso dos pode -
res reservados ou remanescentes, os Estados assumiram a
administração das Regiões Metropolitanas, passando, de
certa forma, a titularizar os serviços comuns. Alias, ou
tro nao poderia ser o caminho, 

já 
que pela atual Consti-

tuição inexiste outra pessoa de direito publico que pos-
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sa titularizar o interesse metropolitano, salvo se inte-

restadual , si tuaçati esta que os serviços comuns, extrapo

lando os 1 im i Les de um Estado e atingindo a i ur i sd i çae de
outro • se transterem para a t'ompetencia da entidade poi r

tica mais ampla - a Uniati.

Mas se para nos, uma rigorosa anali-

se do nosso sistema de repartição de competencia pode

deixar clara a titularidade do Estado em relação aos ser

viços comuns metropolitanos, para aqueles defensores ra-
dicais da autonomia municipal, o raciocínio afronta	os
princTpios basilares de nossa Federaçao - o que Se	tios
afigura como argumento de retrocesso.

Assim, entendemos deva a nova Cons L

tuiçao se ocupar especificanwnre de definir a	entidade

política titular do interesse metropolitano, o que só p

dera repercutir favoravelmente ainstitucionalizaçao das

regioes. A nova Constituição poder, inclusive, avançar
no sentido de unia solução nova na linha do estahelecimtii

to de uma quarta esfera do poder poltico, já que o muni
t'lpio nan e necessariamente a	l Lima entidade	ltt)i t ia
da federaçao.

Lii - NOVOMODELO DE FEDERALISMO

Percebemos, por conseguinte, que, a
partir dos fenmenos fticos 

já 
citados e da institucio-

nalizaço desta realidade,com introdução necessria de

novos conceitos e novas concepções, imprime-se nova fi -
sionomia ao federalismo brasileiro.

Consoante o Prof. PAULO NEVES DE CAR
VALHO, alterou-se o conceito cLssico da federação, para
ceder lugar a outro, baseado no inter-relacionamento de
6rbitas do Poder, no desempenho de relevante papel de in

tegraço, sendo as regi3es metropolitanas formas ricas de
aglutinação, racionalizadoras da utilização de esforços

e recursos materiais (Anais do II Congresso Brasileiro
de Direito Administrativo, Niter61, pg. 840).

O Prof. RAUL MACI-IACO l-IORTA,citado na
obra "Os Serviços PihI i cos Metropolitanos e a Autonomia
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Municipal ", pgs. 9/10 e 17/18, entende que a região me -
tropolitana um instrumento de relações intergovernamen-
tais,como a peça mais nova da fecunda experincia brasi -
leira do federalismo cooperativo, mediante a qual se bus-
ca alcançar o desenvolvimento econmico e a justiça so -
cial, isto , o bem estar das populações situadas na mes-
ma comunidade scio-econmica, dentro do fim dominante da
Ordem Econmica e Social da Constituição da República.

Esta viso	compartilhada por	EROS

ROBERTO GRAU:
"O artigo 164 de Emenda Constitucio -

nal n9 1/69 adiciona um conteiído novo ao
sistema federativo brasileiro, na medida
em que nele introduz urna modalidade de re
lacionarnento compuls6rio entre unidades
político-administrativas nas regiões me -
tropolitanas". ("Analise Critica e Imple-
mentaçao da Região Metropolitana". "Revis
ta Brasileira de Estudos Políticos", Im -
prensa Universitria - UFMG, Vol. 40, ja-
neiro de 1975).

Segundo o entendimento de EURICO	DE

ANDRADE AZEVEDO:
"A regio metropolitana urna nova for

ma de unidade territorial com existncia
de fato e que precisa de regulamentação
de direito". (Artigo 

já 
citado)

Mostra-se evidente a tendncia a urna
progressiva evolução no sentido de ajustar o federalismo
institucional a uma realidade incontestve1 e que esta a
forçar novas construções doutrinarias, jurisprudenciais e
políticas, atentas a uma situaçao de que nao se pode di -
vorciar.

Este esforço tem tido corno resultado
o avanço do federalismo na linha da cooperaçao, com proje
tos definidos em varias esferas de governo, particularmen
te na escala dos problemas metropolitanos.

Assim, de qualquer forma, fica clara
a necessidade de que a "unidade territorial com existn -
cia de fato", de que fala Eurico de Andrade Azevedo (Arti
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go j citado), seja absorvida em todas as	suas nuanças
pelo novo sistema constitucional, ainda que em	prejuizo
do c1ssico conceito de autonomia municipal.

IV - AUTONOMIA MUNICIPAL

Inegvel que o municipio brasileiro
uma expressão territorial, física, administrativa e, so

bretudo, politica e que sua expresso política, se traduz
na autonomia municipal. Por outro Lado, como em seu aspec
to formal, as regioes metropolitanas se definem como um
conjunto de municípios autnomos, eis que, apesar de toda
polarização e conurbaço,conservam a sua individualidade;
j que nao h fusão de municipios; deve prevalecer o prin
cipio da autonomia, assegurado em nosso sistema federati-
vo.

Os autores nao divergem muito quanto
definiçao juridica de autonomia. O Prof. Raul Machado

Horta, em sua tese "A Autonomia do Estado-membro no Direi
to Constitucional Brasileiro", BH, 1964, pg. 16, reunin-
do uma srie de definiçoes sobre o termo, conclui ser	o
seu elemento predominante a capacidade de ediçao de nor -
mas pr6prias, conforme a origem etimolgica da palavra
"nomos " . Entretanto, apesar de reconhecida a peculiaridade
do regime federativo brasileiro pela autonomia municipal,
nao fci1 determinar o seu conteido, que se traduz na
f6rmula do 'peculiar interesse", adotada pela Constitui -
ço Brasileira, como critrio de sua delimitaço.Por ou -
tro lado, e particularmente dificil definir o peculiar in
teresse no contexto metropolitano.

Todavia,	comum a defesa exacerbada
e inflexível do principio da autonomia dos municipios e
que se pretende manter, de forma absoluta, pela garantia
de um peculiar interesse intocvel, para contestar-se uma
aço integrada na area da grande cidade.

A interpretação deste principio mesmo
no Direito Constitucional vigente deve ser feita conside-
rando-se os novos pressupostos,inclusive constitucionais,
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que se integraram a questão, sob pena de se relegar a pia
no secundário uma nova realidade ftica e jurídica da
maior importancia.

A posição rígida e inflexível de sus-
tentaço de uma autonomia municipal absoluta pode levar
sua incompatibilidade com o sistema considerado como um
todo.	 -

A autonomia municipal nao pode cons -
tituir obstáculo ação metropolitana, antes tem de com
ela conviver. No há de se falar em diminuição do seu con
ceito jurídico-constitucional, mas, sim, de sua delimita-
ço jurídico-constitucional.

Quer-nos parecer que a Constituição
excepciona, neste particular, a autonomia municipal,	em

função de um interesse metropolitano, e, neste sentido
lhe estabelece apenas um novo contorno.

Na verdade, a mentalidade de se ar -
gilir a autonomia municipal, para inibir, atravs de uma
interpretação literal e contraria finalidade da norma
jurídica, a atuaçio satisfat6ria da região metropolitana,
consiste em contrariar a Constituição, que erigiu a re -
giao metropolitana como instrumento de agregação e de
agrupamento para a soluço econ&nica e racional dos pro -
blemas regionais de 2mbito infra-estadual e supramunici -
pai. O hermetismo e a litcralidade na interpretação do
princípio da autonomia municipal desprezam a hermenutica
harmonica que se impoe ter relativamente ao conjunto cons
titucional.

O consagrado HELY LOPES €IRELLES en-
sina, ao tratar da regiao metropolitana, enfrentando a
questão da autonomia municipal.

"Essa nova instituição, meramente ad-
ministrativa, visa a suprir as deficin -
cias tcnicas e econmicas dos Municípios,
diante do enorme custo e complexidade das
obras e serviços ptiblicos que, afetando to
da uma área de densa concentração popula -
cional, como sao as das metr6poles, deixam
de ser de peculiar interesse local e pas -
sam a ser de interesse regional, justifi -
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cando asua transferncia para uma admi -
nistraçao metropolitana". ("Direito Admi -
nistrativo Brasileiro", Ed. Revista dos
Tribunais, Sao Paulo, 1976, pg. 745)

o mesmo critrio que a Constituição
adotou para considerar como da Unio os lagos e as corren
tes de água que banhem mais de um Estado e para conside -
rar como estaduais os lagos em terrenos de seu domínio
bem como os rios que tm nascente e foz no mesmo Estado
(art. 49, II e art. 59 da Constituição).

Estabelecida a dualidade do serviço
estadual, para os assuntos abrangentes de mais de um muni
cpio e do serviço municipal, para as questões de pecu -
liar interesse do Município, a Constituição acrescentou a
essas instituições tradicionais uma instituiçao moderna e
intermediária, que agrupa em função da participação da
mesma comunidade scio-econ6mica, que é a região metropo-
litana.

Conseqüentemente, alm do peculiar in
teresse municipal, cuja autarquia garantida, inclusive
pela organização dos serviços puiblicos locais (art.15,II,
"b", da Constituição), existé, em especiais situações, o
peculiar interesse regional, que se lhe superpõe.

Com efeito, ao dispor sobre regiões
metropolitanas, a Constituição, implicitamente, suprimiu
parte da competncia constitucional dos municTpios, para
transferT-la para as regioes. Outro nao poderia ser o en-
tendimento do art. 164 em face do art.15 da Constituição,
uma vez hierarquicamente nivelados no mesmo texto consti-
tucional.

a pr6pria Constituição que, a	par
de assegurar a autonomia dos Municípios, contempla a re -
giao metropolitana como instrumento para a execuçao	dos
serviços comuns (artigo 164).

Portanto, o conceito da autonomia mu-
nicipal, revelado pela competncia da organizao de ser-
viços locais, deve combinar-se com o que nao e serviço
local, inerenté ao exercTcio da autonomia munici
pal, aquele que i comum, ito	, que pertence a
regiao metropolitana.
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A região metropolitana, pode ser di -
to, aditou o conceito da autonomia municipal, delimitan -
do-o em funçao de serviços comuns metrópole. Assim a au
tonomia municipal , via de regra, um elemento substan -
cial e existencial da nossa Federação; entretanto, nao
absoluta eilimitada. Alm de derivar da organização esta

dual, esta condicionada, em casos especiais, às limita -
çes do interesse metropolitano,que se lhe sobrepoe, como
ocorre em relação aos serviços comuns arrolados e efetiva
mente indissociveis do interesse metropolitano.

A autonomia dos Municrpios que inte -
gram a Região Metropolitana no se afeta juridicamente pe
lã execução dos serviços comuns, porm deixam esses de
exercer a competncia que lhes pertencia originariamente,
em se tratando de serviços considerados de interesse me -
tropolitano.

Este, alias, o entendimento de EROS
ROBERTO GRAU, para quem "a execução dos serviços e obras
metropolitanas por aquela (entidade metropolitana) absolu
tainente no compreende o referido principio (autonomia mu
nicipal) dado que, a partir do momento em quedefinidas
tais atividades como funçes metropolitanas, 

já 
no pode-

rao mais ser entendidos como de interesse local, mas sim
de interesse regional metropolitano". ("Apud JacksonRo -
cha Guimarães e Gutemberg da Mota e Souza, artigo 

já 
cita

do).

V - PECULIAR INTERESSE - INTERESSE ME
TROPOLITANO

A nova noção de autonomia municipal
se sustenta sobre dois pilares: o peculiar interesse e o
interesse metropolitano, que no podem ser encarados	de
maneira simplista e antag6nica.

O Professor SAMPAIO DRIA ensina que
"peculiar no	e nem pode ser equivalente a privativo
Privativo, dizem dicionãrios, e o pr6prio de algum,ou de
alguma coisa, de sorte que exclui a outra da mesma genera
lídade, uso, direito. A diferença esta na idia de exclu-
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so: privativo importa exclusão e peculiar, no'. ("Apud"
Acordao Ap. Civ. 37404 - Canoas)

Segundo EURICO DE ANDRADE AZEVEDO,"a
f6rmula do peculiar interesse, encontrada pela Constitui
çao para definir a competncia do municipio, de rara
sabedoria. Isto porque, sendo uma f6rmula abstrata, per-
mite que se caracterize no tempo e no espaço em função
da predominância do interesse em jogo. Em outras pala -
vras, a conpetncia do município pode variar e varia no
decorrer do tempo em conseqffncia da predominncia dos
interesses regionais sobre os locais, ou destes sobre
a(ueles".'Instituiçao de Regioes Metropolitanas no Bra -
sil" - 'Revista D. PGblico". Instituto de Direito Piíbli-
co da Faculdade de Direito da USP - Ediçao da Editora Re
vista dos Tribunais, ano 1, out/dez de 1967, vol. 2).

Dessa fluidez de conceito fala IRIS

ARAÜJO SILVA:
a frmula do "peculiar interes-

se e um critrio um tanto geral de - dei imi
taçao de competncias, visto que nao
como determinar a exclusividade do inte -
resse municipal em assunto algum. A flexi
bilidade e conseqUente dubiedade da refe-
rida frmula permite que o principio cons
titucional da autonomia, definindo clara
e operacionalmente na Constituição Fede -
ral (aspectos politico, administrativo e
financeiro) acolha exceçoes que 

já 
provo-

caram o esvaziamento do municipio,como es
fera efetiva de poder". ("As Regics Me -
torpolitanas e a Autonomia Municipal" -
"R. Brasileira de Estudos Politicos" -35-

1981).

Ensina HELY LOPES ?IRELLES que 'pe-
culiar interesse no	interesse exclusivo do municipio;
no interesse privativo da localidade; nao e interesse
único dos municipios. Se se exigisse essa privatividade,
essa unicidade, bem reduzido ficaria o 2nibito de adminis
traçao local, aniquilando-se a autonomia de que faz pra-
ça a Constituição. Mesmo porque no h interesse mt1nii-
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pai que o no seja reflexainente da União e do Estado-meni
bro, como tambni não h interesse regional ou nacional
que no ressoe nos municTpios, como partes inlegrant(,s
da Federaço Brasileira atravs dos Estados a que perte-
cem. O que define e caracteriza o peculiar interesse,ins
crito como dogma constitucional,	a predominancia do in
teresse do munícpio sobre o do Estado OU da Uniao".(He-
ly Lopes Meirelies - "Direito Municipal Brasileiro", 2
edição, vol. 1, pg. 64).

No nosso sistema constitucional,pois,
o principio do peculiar interesse nao pode ser analisado
sem que se levem em conta as exceçoes constitucionais que
a ele se colocam.

Atento a esta peculiaridade, SÉRGIO
FERRAZ assim comenta o dispositivo constitucional sobre
região metropolitana:

"O art. 164 no pode ser examinado
desligado do contexto global da Consti -
tuiço. O mesmo diploma que o obriga,con
tem igualmente:

b) a consagração da autonomia muni-
cipal e estadual. (...Y' (Artigo 

já 
cita

do)

Tal raciocínio valido para analise
do dispositivo constitucional de autonomia municipal in-
serido no art. 15. É que, de fato, o peculiar interesse,
pilar da autonomia municipal, hã de conviver com o inte-
resse metropolitano, pois que abrigados pelo mesmo diplo
ma.

Alerta SÉRGIO FERRAZ para a necessi-
dade de conciliar os dispositivos na interpretação:

"A pior modalidade de interpretação
a que leva àafirmação da incongrun -

cia, absurdo ou ineficcia da norma. Es-
sa mcuIa	tanto mais grave quando a re
gra interpretada	de nTvel constitucio-
nal". (Artigo já citado)
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E isto teríamos de admitir se enten -

dssemos que o peculiar interesse se sobrepõe ao interes-

se metropolitano ou o exclui. Quer-nos parecer que,no que
diz respeito s regiões metropolitanas, o peculiar inte -

resse s6 podera afetar os serviços nao alçados pelo inte-
resse metrcolitano,jsto : aqueles nao arrolados 'ia

respectiva lei complementar.

E esta a opinião esposada pela maio

ria dos doutrinadores, quando sustentam que, ap6s a cria-

ço das regiões metropolitanas, ao lado de um peculiar in-
teresse residual de cada um dos municípios dela integran-

tes, passou a existir um peculiar interesse das pr6prias

regiões metropolitanas. E a tendncia que o peculiar in

teresse metropolitano acabe por ocupar espaços antes pre-

enchidos exclusivamente pelos interesses locais.

Alias,	o que mostra EURICO DE ANDRA

DE AZEVEDO, quando diz:

a tendncia dos nossos tempos

a transformação dos interesses primitiva-

mente locais em regionais e nacionais. O

progresso industrial, o incremento do co-
mrcio e as facilidades das comunicações,

com o conseqUente aumento das popula -

çoes, fazem com que um assunto que antes

era de natureza local, passe a ser regio-
nal, estadual e at mesmo nacional".

(Artigo 
já 

citado)

A conclusão lgica de que o interes

se metropolitano prima e absorve o interesse local, como

proclama TOSHIO MUKAY:

Observe-se que a autonomia municipal

nao violada, o que significa dizer que
aquela autonomia constitucionalmente refe

rida ao interesse peculiar, sob o aspecto

jurTdico,	respeitada. Demais disso,	o

objetivo do dispositivo constitucional

permitir a realização de serviços que no
sao do interesse comum, isto , de servi-

ços que nao so do interesse peculiar, vã
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lo dizer, preponderante de cada município
considerado isoladamente,  mas da comiinida

cIo soc i o-economi a composta por elos. Nos
st- seni ido é que se pode talar do um i lhe
resst metropolitano. distinto do interes-
se peculiar do Nttin i C ip i o considerado i so-
1 adament e

'Cabe obscrva r que a Lei Coinp 1 ornou -
lar, ao eIonnr os serviços comuns consi-

o orados de 1 o ter ss e meL ropo Ii tano ,deu po-
deres expressos i entidade me tropo i rana

para gerir tais assuntos e serviços cm si

uaçao de ;)roponcteranc ia sobre os Municí-
pios da leg i ao	'O Regime Jurídico Muni
cipal e as Regioes Metropolitanas'. Stiges
tos Lituririas, S.A., 1476, pgs. M4	e
1 (la, AL. in 'Os Serviços Piíbl icos Metro-
politanos ; 'a Autonomia Municipal")

Nesse mesmo sentido estã EURICO	1)E
ANDRADE AZEVEDO, in "Rev i sta de Direito Admini strat ivo"
v . 1 1 9. pgs 13 e 14, conforme a ci taçao contida na obra,

já mencionada, "Os Serviços PGblicos Metropolitanos e	a
Autonomia Municipal".

O constitucionalista JOSÉ AFONSO	DA
SILVA ensina:

"Assim, por exemplo	explicamos cer-
ta feita - se num nucleo urbano isolado

os serviços de transportes, sistema vi -

rio, saneamento bsico, uso do solo, pro-
duçao e distribuição de gás combustível

canalizado, aproveitamento dos recursos
hídricos e controle da poluição ambien -
tal, planejamento integrado do desenvolvi

mento economico e social, entre outros,ca
racterizam serviços locais de peculiar in
teresse municipal e hão de ser prestados

pelo respectivo Municipio, em uma Area ou

regido metropolitana, eles desbordam des-

sa caracterização, porque ultrapassam	o
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interesse puramente local e municipal, e
incluem-se entre o interesse comum a to-
dos e, assim, hão de considerar-se de in
teresse metropolitano". (Ob. citada,pg.
198)

Coerentemente com o pensamento do
ilustrado constitucionalista, seria inviável o controle
metropolitano sobre o uso do solo, quando, em regra, as
edificaçoes sao feitas dentro dos limites territoriais
de um s6 município da regido metropolitana.

A norma jurídica não se interpreta
segundo a situação de seu objeto, mas, segundo a dimen -
sao de sua finalidade.

Neste sentido, percebe-se muito cla-
ramente a finalidade da norma jurídica da institucionali
zaçao das regiões metropolitanas, que a de elevar o in
teresse metropolitano a um nível supralocal e,melhor di-
zendo, transmetropolitano, dando-lhe a abrangncia	ne-

cessidade da metrpo1e que ele representa.

Desta necessidade metropolitana	e

das estrat&gias para atend-1as, fala EROS ROBERTO GRAU:

'Esto sujeitos os seres humanos a
inmeras necessidades pGblicas. Algumas
existem, no entanto, cuja satisfaço ou
no satisfaço, afeta, direta ou indire-
tamente, a comunidade metropolitana como
um todo, exigindo soluções efetivas	a
fim de que nao restem comprometidas - as
condições de vida na região. Como nao
possivel a construço de um conceito ou-
tolgico de necessidade metropolitana, o
critrio que se presta a distingui-la
das necessidades urbanas encontrado na
consideração do tipo de solução adotado
para satisfaz;-Ia. São necessidades me -
tropolitanas pois, aquelas cujas solu -
çoes apenas possam ser equacionadas a ní
vel regional, visto que no correspondem

s iiu0l s ad i ao d-	o1 nçes	i ai
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isoladas ( ... ) É certo, portanto, que a
manifestação das chamadas necessidades
metropolitanas exige soluçoes que somen-
te podem ser alcançadas atravs do exer-
ciclo de funções governamentais metropo-
litanas ..."("Regioes Metropolitanas -
Cma necessria Revisao de Concepçoes"(Ar
tigo citado) (g.n.)

CONCLUSÕES

As Regioes Metropolitanas brasileiras so criadas por
lei complementar de acordo com o art. 164 da Consti -
tuiçao Federal em funçao de serviços comuns. San ins-
titudas como entidades administrativas.

2) A ausncia de poder político nas regioes metropolita-
nas e a falta de definição expressa da titularidadedo
interesse metropolitano ou dos serviços comuns gera
polemica em torno da questão que tem significado pre-
juízo para a açao metropolitana no que se refere aos
serviços arroLados.

3) A gesto, via de regra, tem sido assumida pelos Esta-
dos, oque se compatibiliza com o atual sistema de re
partição de competncia que indica o Estado-membro co
mo titular dos "serviços comuns', salvo se interesta-
duais, caso em que a competncia se transfere para a
União.

4) A execução de serviços comuns pelo Estado no afeta o
princTpio constitucional da autonomia municipal.

5) O atual sistema constitucional imprimiu a1teraçes im
pircitas ao modelo federativo brasileiro:

- novo conceito de autonomia municipal aditado pela
regra permissiva da criaçao de região metropolita -
na.
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- interpretação do contorno do conceito a partir de du
pio pressuposto em relação e municípios integrantes
de regiões metropolitanas: "peculiar interesse" e in
teresse metropolitano". Os arts. 164 e 15, hierarqui
camente nivelados no mesmo texto constitucional, su-
gerem que "peculiar interesse" se compatibiliza com
o "interesse metropolitano" (pressuposto dos servi -
ços comuns, pois que abrigados pelo mesmo diploma).

- Suspressao de parte da competncia constitucional dos
municípios, com transferncia para as regiões (E.Mern
bro)

6) - A nova Constituição deve-se ocupar em definir clara-
mente a entidade polTtica titular do interesse metro
politano, se nao avançar no sentido de reconhecer po
der político	Regio.

7) Necessrio se faz mesmo	que a nova "unidade territo-
rial com existncia de fato" seja absorvida em todas
as (nuanças) pelo novo sistema constitucional, inciusi
ve política, ainda que em prejuízo do ciassico concei-
to de autonomia municipal.

8) Enquanto prevalecer o atual sistema constitucional, a
regra que o Estado competente para serviços de in-
teresse metropolitano, na arca de sua jurisdição. O 6r
gao metropolitano como entidade administrativa compare
ce como mero instrumento da vontade do Estado, já que
nao pode editar suas próprias normas.

9) Por outro lado, a ação metropolitana nao pode depender
da iniciativa do município na edição de suas normas
pois o interesse local nao pode se sobrepor ao regio -
nal.

lO)A formaçao de qualquer entidade de carater metroplita-
no sG pode se consolidar pela ação do Estado que, alm
de deter poder político, pode aglutinar os interesses
municipais com reflexos na arca metropolitana, que, de
outra forma, estariam precariamente entrelaçados na re
iaçao dos municípios integrantes.
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