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Ministério Público Eleitoral,
segundo reportagem publi-
cada no jornal O Estado de Mi-

j . nas de 4/12/2000, estima que,
na maioria dos 853 municí-

pios mineiros, o número de
cadeiras nas câmaras municipais ultrapassa os
limites do texto constitucional, e Minas Gerais
teria 2.500 vereadores sobrando. Belo Horizon-
te, por exemplo, de acordo com a recontagem
de 1996, possuía 2.091.448 habitantes. Seguin-
do-se o critério da proporcionalidade
populacional absoluta adotado pelo Ministério
Público, a Capital do Estado deveria ter, no
máximo, 35 edis e não 37, como de fato ocorre.

No texto constitucional, a questão é tratada
em dois lugares. No parágrafo 4° do artigo 5°
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, foram estatuídas as regras específicas
para vigorar no pleito de 1988 e, por isso mes-
mo, na Legislatura 1989/92:

t4rt.5°— ..................................................
$4 ' -  O número de Vereadores por município

será fixado, para a representação a ser eleita em
1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral,
respeitados os limites estípulados no art. 29, IV da
Constituição ".

A partir das eleições de 1992, a regra geral
para a determinação do número de vereadores pas-
sou a ser a contida no inciso IV do artigo 29 da
Lei A Iaior:

/- 1 rt. 29 - O Município reger-se-á por lei or-
ánzca, votada em dois turnos, com o interstício mí-

nimo de de dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municípal, que a promulga-
rã, atendidos os princípios estabelecidos nesta Cons-
tituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:

IV— número de Vereadoresproporcionalàpo-
pulação do Município, observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;

h) mínimo de trinta e três e máximo de quaren-
1z e um nos Municípios de até cinco milhões de habi-
/ci1ltC5,

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin-
quenta e cinco nos A funicípios de mais de cinco mi -
I/)õeS de l,ahiiantes,"

O mencionado dispositivo atribuiu ao mu-
nicípio a competência exclusiva e indelegável
para fixar o número de vereadores, indicando
os parâmetros que a Câmara Municipal deve
observar no exercício dessa prerrogativa. O
preceito institui o princípio da propor-
cionalidade entre o número de edis e a popula-
ção, além de estabelecer limites máximo e mí-
nimo de cadeiras para cada uma das três faixas
populacionais que menciona.

Ao determinar esses limites, a Constituição
deixou aos legislativos municipais certa margem
de poder discricionário para ajustar a quantida-
de de seus membros à realidade local. E assim
vem acontecendo, ou seja, respeitando-se os
parâmetros da Lei Maior, as câmaras têm fixa-
do numa legislatura para a seguinte o respecti-
vo número de cadeiras, observando uma
proporcionalidade relativa. É desejável que,
no exercício dessa competência que lhes é pri-
vativa, elas atentem para a situação econômica
e social do município e observem o princípio
da moralidade, insculpido no artigo 37 da Car-
ta Magna da República.

Ocorre que, desde 1996, alguns promoto-
res de Justiça têm proposto na Justiça Comum,
nas respectivas comarcas onde atuam, ações ci-
vis públicas ou ações populares, com o objeti-
vo de reduzir o número de vereadores, argu-
mentando que tem ocorrido o desrespeito à
regra constitucional da proporcionalidade con-
tida no inciso IV do artigo 29 da Constituição
Federal.

A tese defendida por eles é a de que o tex-
to obriga a aplicação de um critério de
proporcionalidade absoluta. A isso acrescen-
tam a lógica de que o número de vereadores
na composição da Câmara Municipal deve ser
ímpar.

Para exemplificar a aplicação desses dois
princípios, vejamos o que acontece nos municí-
pios compreendidos na faixa de até um milhão
de habitantes. Para eles, o texto constitucional
prevê um mínimo de 9 e um máximo de 21
vereadores. Nesse intervalo, excluídos os nú-
meros pares, teremos as seguintes possibilida-
des para composição numérica das câmaras: 9
(mínimo), 11,13, 15,17,19 e 21 (máximo).

Ficam, então, definidos 7 grupos de com-
posição numérica, ilustrados no quadro a seguir:
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Composição numérica

9	11	13	15	17	19	21

gi	g2	g3	94	g5	g6	97

Partindo-se da hipótese de que o grupo g7
« 21 vereadores corresponde à população de
um milhão de habitantes - limite superior de-
terminado pela alínea "a" do inciso IV do arti-
go 29, já citado - e aplicando-se simples regra
de três, tem-se que o grupo 6 (g6) deve
corresponder a 857.142 habitantes:

7	1.000.000

6—x

7x = 6.000.000

x = 6.000.000 : 7

x = 857.142 habitantes

Desse modo, g6 x 1.000.000: 7 corresponde a
857.142 habitantes. Esse seria, portanto, o limi-
te superior do sexto grupo (gó).
Prosseguindo o raciocínio para gS:

7x = 5.000.000

x	5.000.000 : 7
x = 714.285

Seguindo a mesma argumentação, chegarí-
amos às conclusões sintetizadas na tabela 1, na
página ao lado.

Em 1996, os promotores de Justiça pre-
tendiam que seu sistema de cálculo se aplicasse
aos vereadores que seriam eleitos naquele mes-
mo ano. Alguns deles iam além e defendiam a
aplicação imediata da proporcionalidade abso-
luta aos edis em pleno exercício dos respecti-
vos mandatos.

Nesse último caso, a decorrência lógica se-
ria desconsiderar todo o período de mandato

já exercido por aqueles que ficassem como ex-
cedentes nos quadros fixados segundo a tabela
acima.

Entre os vários problemas causados por um
tal entendimento, estaria a discussão jurídica a
respeito da validade dos atos praticados pelo
Legislativo municipal que tivesse excedentes, si-
tuação, praticamente, da totalidade das câma-
ras municipais.

No que se refere à aplicabilidade da tese
do Ministério Público aos edis eleitos no últi-
mo pleito, cumpre observar que se mostra
também muito problemática. Quando a justi-
ça deferiu, de forma definitiva, o registro dos
candidatos, foi superada essa etapa do pro-
cesso eleitoral e os concorrentes adquiriram o
direito à vaga postulada, desde que obtives-
sem o número de votos necessários para
ocupá-la e satisfizessem as demais condições
para a diplomação e posse.

É sabido que a quantidade de candidatos
de cada partido ou coligação às eleições pro-
porcionais é calculada, nos termos do artigo 10
da Lei n° 9.504, com base no número de cadei-
ras da respectiva Casa Legislativa. Ultimada essa
fase do processo eleitoral sem impugnação, re-
alizado o pleito, a pretensão de se reduzir o
número de cadeiras torna-se intempestiva e fere
direito líquido e certo dos eleitos.

Qualquer tentativa de impedir, por meio de
recurso ao Judiciário, a diplomação e a posse
dos vereadores, estaria fulminada por irreme-
diável preclusão.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem-
se manifestado reiteradas vezes contrário à tese
defendida pelo Ministério Público.

A exemplo disso, instada a manifestar-se
concretamente sobre a questão, aquela Corte
assim decidiu, ao apreciar a Apelação Cível

As proposições que
tramitam no
Congresso Nacional
apontam para a
redução do número
de vereadores e a
transferência, para a
Justiça Eleitoral, da
competência de
determinar o número
de vereadores por
câmara municipal
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HABITANTES
DE

142.858

285.715

428.572

57-1.429

714.286

857.143

Tabela 1

ATÉ
142.857

285.714

428.571

571.428

714.285

857.142

1.000.000

VEREADORES

9

13

15

17

19

21

n° 90.624/8 - Comarca de Mateus Leme, em
25/3/98:

"Câmara Municipal - Fixação do número
de vereadores - Exame de constitucionalidade
- Competência da Justiça Comum - Limites
constitucionais - Proporcionalidade.

- Por força do controle difuso que lhe é
dado exercer, é da Justiça Comum, e não
da Justiça Eleitoral, a competência para exa-
minar a constitucionalidade de dispositivo
legal que fixe o número de vereadores do
município.

- Cabe à Câmara Municipal determinar, por
meio de lei orgânica e dentro dos limites pre-
vistos nas Constituições Federal e Estadual, o
número de vereadores do município. A Carta
Maior não prescreve, contudo, nenhuma fór-
mula para que se efetue o cálculo definitivo.
Assim, uma vez respeitados os limites estabele-
cidos, nenhuma inconstitucionalidade se confi-
gura, porquanto outros parâmetros, eventual-
mente empregados na condução da matéria, são
apenas subjetivos e não encontram respaldo na
legalidade".

Desde então, mais de uma centena de ações
civis públicas foram propostas pelos promo-
tores de Justiça para reduzir o número de ca-
deiras nas câmaras de várias cidades mineiras.
Contudo, esbarraram no entendimento contrá-
rio do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.

A magistratura mineira entende que a Cons-
tituição Federal, embora estabeleça que o nú-
mero de vereadores se l a proporcional à popu

lação do município, fixa apenas os limites míni-
mo e máximo de cadeiras para cada faixa
populacional descrita no já citado inciso IV do
artigo 29. O TJMG argumenta, ainda, que o
Ministério Público não tem legitimidade para
questionar o número de vereadores, pois as
câmaras têm autonomia para fixá-lo.

Entendimento semelhante tem sido firmado
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Assim se manifestou aquela Corte, ao decidir, em
outubro de 1999, sobre a ApCv n° 55.183.5:

"Esse número, se situado entre os limites
mínimo e máximo, jamais poderá ser modifi-
cado por via de sentença judicial, porque isso
importaria ingerência na esfera da autonomia
municipal, assegurada pela Constituição. Se o
número atual de vereadores afigura-se exces-
sivo - e aparentemente o é, no caso, em face
dos dados oferecidos na inicial sobre a popu-
lação de Presidente Epitácio -, é questão que
deve ser reservada à decisão do próprio
Legislativo municipal. Os cálculos oferecidos
pelo Ministério Público seriam apenas
referenciais sobre a necessidade da alteração
do número de vereadores, para menos, mas
não obriga a edilidade a adotá-lo, vale dizer, o
Judiciário não pode substituir o legislador
municipal."

Em acórdão datado de 24 de junho de
1999, decidindo sobre a ApCv n° 39.460.5/7,
o mesmo Tribunal assim se manifestou:

"Não incorreu em inconstitucionalidade o
artigo 13, capul, da Lei Orgânica do Município
de Paraguaçu Paulista, ao determinar que, no
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município, o número de vereadores fosse igual
a 15 (quinze), pois assim agindo o fez com base
no artigo 29, inciso IV, letra "a", da Constitui-
ção Federal..."

Em acórdão que teve como relator o mi-
nistro Marco Aurélio, assim se pronunciou o
Tribunal Superior Eleitoral:

.a proporcionalidade prevista no inciso
IV do artigo 29 da Constituição Federal não é
absoluta. Restou mitigada pela determinação
de observância de limites. Tratando-se de mu-
nicípios de até um milhão de habitantes, veri-
fica-se a viabilidade de fixação do número de
cadeiras, considerado o mínimo de nove e o
máximo de vinte e uma. ( ... ) na hipótese de
previsão na Lei Orgânica do Município, har-
mônico com os limites constitucionais, como
é o caso dos autos, não cabe ao Juízo quer a
redução do número de cadeiras, quer o esta-
belecimento até o máximo permitido consti-
tucionalmente. Postura diversa alcança, em úl-
tima análise, não a colocação da lei
inconstitucional em plano secundário, mas, sim,
a prática de um verdadeiro ato político de op-
ção, somente possível de ser implementado
pelo município" (MS n° 1.957 - RS).

A questão encontra-se hoje na dependên-
cia de decisão final do Supremo Tribunal Fe-
deral. Entre as ações aguardando julgamento
na Suprema Corte, destaca-se a ação civil pú-
blica intentada em dezembro de 1996 pela
Promotoria de Defesa do Patrimônio Públi-
co, tendo como objeto a redução do núme-
ro de vereadores de Belo Horizonte de 37
para 35. Cumpre destacar que a ação não
obteve êxito nem na primeira nem na segun-
da instância.

No Congresso Nacional, tramitam diver-
sas propostas de emenda à Constituição alte-
rando o inciso IV do artigo 29 da Constituição
Federal. As principais tendências que se verifi-
cam nessas proposições são a redução do nú-
mero de vereadores e a transferência, para a
Justiça Eleitoral, da competência para determi-
nar a quantidade de edis para cada Câmara Mu-
nicipal.

A nosso ver, a fixação do número de ve-
readores não pode ser tratada apenas a partir
de suas repercussões nas finanças municipais.
Fosse assim, a equação seria muito fácil: uma

Câmara com 13 edis seria mais adequada que
uma com 15; uma com 11, melhor que uma
com 13; uma com 9, melhor que uma com 11;
uma com 2, melhor que uma com 9; e a
inexistência de Câmara, melhor que qualquer das
hipóteses anteriores.

O problema, entretanto, envolve aspectos
mais complexos como o da representação po-
pular ideal que assegure a participação do povo
nas decisões que afetam os destinos da comu-
nidade. Por isso, o constituinte de 1988 confe-
riu ao município a competência exclusiva para
determinar o tamanho de seu Legislativo, ob-
servados certos limites.

Dois municípios com, digamos, 20 
mil 

ha-
bitantes não são iguais. Cada um terá necessida-
de de uma composição de Câmara Municipal
diferente. Há que se levar em consideração o
tamanho do território municipal, a existência de
muitos ou poucos distritos, a distribuição da
população entre a zona rural e os núcleos urba-
nos, o perfil econômico e político local e uma
série de Outros fatores que só quem está bem
próximo da realidade dos munícipes tem con-
dições de avaliar.

Além disso, as restrições impostas pela
Emenda à Constituição n°25 e pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal aos gastos dos legislativos
municipais são, a nosso ver, suficientes para coi-
bir possíveis abusos.

Democracia tem um preço. De tempos
em tempos, recrudesce a tendência de se con-
siderarem os legislativos, mormente os mu
nicipais, órgãos perdulários, corruptos e, por-
tanto, plenamente dispensáveis. A ela se
mam as forças que lutam pela centralização
do poder e pelo confisco das competências
importantes conferidas aos municípios e aos
Estados pela Constituição de 1988. Temos
sérias reservas com relação a essas formas
de pensar.

Se a prática democrática é um processo
contínuo e oneroso, não podemos deixar de
meditar sobre os prejuízos econômicos e mo-
rais do autoritarismo e do centralismo. O pre-
conceito contra a classe política em geral e con-
tra os administradores e legisladores munici-
pais em especial não contribui em nada para o
aperfeiçoamento das instituições e da demo
cracia.

O preconceito contra
a classe política em
geral e contra os
administradores e
legisladores
municipais em
especial não
contribui em nada
para o
aperfeiçoamento das
instituições e do
democracia
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