
DA PROCURADORIA JURÍDICA

Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de
autoria da totalidade dos vereadores, que “dá nova
redação ao art. 13 da Lei Orgânica do Município de
Jaboticabal” – Composição da Câmara – Modifcação
do número de vereadores – Observância da Emenda
Constitucional  nº  58/09  –  Ausência  de  eventuais
vícios  de  constitucionalidade  material  e  formal  –
Considerações gerais.

EM  análise  do  Projeto  de  Emenda
Constitucional Municipal (LOM) nº 5/2014, de autoria da
totalidade dos vereadores, que “dá nova redação ao art. 13
da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Jaboticabal  destaco
inicialmente  que,   para  que  o  número  de  vereadores
estipulado pela Emenda Constitucional  nº  58/09 passe a
vigorar no Município, de fato, deve haver uma adequação
da  Lei  Orgânica  Municipal  –  LOM  ao  novo  número  ali
indicado.

Com efeito, vale ainda ressaltar que o
número indicado na LOM é o  teto  máximo,  sendo certo
que,  se  o  Município  tem  um  número  inferior  àquele
disposto  na  Emenda  Constitucional  nº  58/09,  poderá  ou
não  alterar  sua  LOM,  não  sendo  a  sua  aplicação
automática e nem obrigatória.

Esse,  aliás,  é  o entendimento do TSE
(Resolução nº 22.556, Consulta nº 1.421) acerca do tema:
“Consulta.  Emenda  Constitucional  que  regulamenta



número  de  vereadores.  Aplicação  imediata  desde  que
publicada  antes  do  fm  do  prazo  das  correspondentes
convenções partidárias”.  Nesse mesmo sentido,  cite-se  a
Resolução  nº  22.823  (Consulta  nº  1.564)  e  REsp.  nº
30.521.

Na lição ainda válida de José Nilo de
Castro, “(...) somente a Lei Orgânica Municipal é que pode
fxar o número de Veereadores, nos termos da Constituição
Federal  e esta fxação,  sob pena de nulidade,  há que se
fazer  antes  do  processo  eleitoral,  numa legislatura  para
vigorar na subsequente”.

Assim,  para  que  o  Município  tenha  o
número  de  vereadores  estipulado  na  Emenda
Constitucional  nº  58/09,  verdadeiramente,  deve  ser
alterada sua LOM, cabendo à Câmara Municipal apreciar o
tema e deliberar sobre a necessidade de revisão.

A  autonomia  do  Município  é
incontestável  nesse  sentido,  o  que  signifca  dizer  que  o
presente projeto de lei não padece de vício material.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho assim
ensina: “Como Estado federal que é, o Brasil é composto de
Estados  federados  que  gozam  (...)  de  autonomia.
Autonomia  signifca  etimologicamente  autogoverno  (mais
exatamente, governo de si próprio de acordo com regras
por si próprio estabelecidas).

Mas  na  linguagem  usual  do  Direito
Público  signifca  governo  de  si  próprio  dentro  de  um



âmbito fxado (e limitado) por um poder mais alto, o poder
soberano”.

Portanto,  essa  autonomia  autoriza  a
livre  fxação  do  número  de  vereadores  do  Município,
dentro dos limites previstos na Constituição Federal.

Desta  forma,  poderá  a  Câmara
Municipal defagrar o processo de emenda à Lei Orgânica
do  Município  por  meio  do  presente  projeto  de  lei,  de
autoria  da  totalidade  dos  vereadores,  para  fxar  o  novo
número  de  vereadores,  de  acordo  com  a  proporção
determinada pela Constituição Federal.

Não se poderá usar outro instrumento
de  fxação,  como  já  decidiu  o  TSE:  “Recurso  especial.
Modificação  do  número  de  cadeiras  da  Câmara  de
Vereadores.  Decreto  legislativo.  Impropriedade  da  via
legislativa  eleita.  1.  A  teor  do  disposto  no  art.  29  da
Constituição  Federal,  o  veículo  próprio  a  fiiação  do
número de cadeiras  nas  câmaras de vereadores é a  Lei
Orgânica  do  Município.  Impropriedade  da  disciplina
mediante decreto legislativo” (Ac. no 15.102, de 10/3/98,
Ministro-Relator Maurício Corrêa, do TSE; nesse sentido:
Ac.  no  2.177,  do  TSE).  Em  sentido  contrário:  Ac.  no
11.270,  do  TSE,  de  17/11/94,  Ministro-Relator  Marco
Aurélio.

Portanto,  a  rigor,  ausentes  estão
eventuais vícios de constitucionalidade material e formal,
pois cabe à Câmara Municipal desencadear o processo de
emenda  à  Lei  Orgânica,  visando  adequar  o  número  de
vereadores  do  Município,  observados  os  critérios



declarados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  e  de  acordo
com a disciplina estipulada atualmente pelo TSE, por meio
de resolução e em conformidade à Constituição Federal.

Dessa  maneira,  em  face  de  todo  o
exposto, nada impede que prospere o presente projeto
de emenda à LOM do Município.

Esse  é  o  meu  atual  entendimento
acerca do assunto em tela.

Jaboticabal/SP, 29 de Abril de 2015.


