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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL NO ESTADO DA BAHIA:

RECURSO ELEITORAL n.º 562-12.2016.6.05.0095

O  MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua Procuradoria Regional

Eleitoral  no  Estado  da  Bahia,  nos  autos  em  referência,

deflagrado  a  partir  de  representação  movida  pela  CÂMARA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, vem, fundado nos artigos 121,

§4º, da Constituição Federal e 276, I, do Código Eleitoral,

interpor RECURSO ESPECIAL, consoante razões anexas, visando à

reforma do acórdão proferido por essa Corte.

Requer,  assim,  seja  o  presente  apelo  nobre,  após

admitido  e  regularmente  processado,  submetido  ao  egrégio

Tribunal Superior Eleitoral para julgamento.

Salvador, 29 de janeiro de 2018.

Cláudio Gusmão

Procurador Regional Eleitoral
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RECURSO ELEITORAL n.º 562-12.2016.6.05.0095

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

MM. Relator, 

Egrégio Colegiado,

Ilustre Procurador-Geral Eleitoral:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Vale destacar, inicialmente, que, embora a decisão

hostilizada  tenha  sido  proferida  no  dia  18/12/2017  e

publicada em 22/01/2018, os autos somente aportaram nesta

Procuradoria  Regional  no  último  dia  26/01/2018,  conforme

termo de remessa de fl. 125.

O  presente  recurso,  portanto,  demonstra-se

tempestivo, uma vez que a contagem do prazo para o Ministério

Público tem como marco inicial exatamente a data da recepção

dos fólios na sede do órgão. A  propósito,  vejamos  a

orientação jurisprudencial pacificada nessa Corte Superior:

ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.  SÚMULAS  7  DO  STJ  E  279  DO  STF.
INAPLICABILIDADE.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  PARQUET
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO.
1.  Embora vedado o reexame de fatos e provas
nesta instância especial, não há óbice a que esta
Corte promova nova qualificação jurídica quando
devidamente  exposto,  no  acórdão  de  origem,  o
acervo probatório contido nos autos.
Inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ e 279 do
STF.
2.  O termo inicial para contagem do prazo do
recurso  do  Parquet  corresponde  à  data  de
recebimento  dos  autos  na  Secretaria  ou  órgão
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administrativo  do  Ministério  Público.
Precedentes.
3.   Agravo  regimental  desprovido.  (Recurso
Especial Eleitoral nº 14137, Acórdão, Relator(a)
Min.  Maria  Thereza  Rocha  De  Assis  Moura,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico,
Volume, Tomo  70, Data 13/04/2016, Página 29)

RECURSO ESPECIAL.  ELEIÇÕES 2012.  REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO  DE  SUFRÁGIO.  CONDUTA  VEDADA.  GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA.
1.  Não  há  falar  em  intempestividade  do  agravo
regimental  do  Ministério  Público  interposto  no
primeiro  dia  útil  após  o  prazo  de  três  dias,
contados  da  data  do  recebimento  dos  autos  na
secretaria da PGE.
2.  Segundo  o  entendimento  deste  Tribunal,  "o
prazo  recursal  do  Ministério  Público  Eleitoral
inicia-se  com  o  recebimento  dos  autos  na
secretaria  desse  órgão"  (AgR-REspe  nº  35.847,
rel.  Min.  Aldir  Passarinho  Junior,  DJe  de
26.4.2011)  e a interposição do recurso "não se
conta  da  certidão  que  registra  a  abertura  de
vista, mas da data em que os autos são recebidos
pelo MP" (HC nº 768-97, rel. Min. Henrique Neves,
DJe de 19.4.2013).
[…] 
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  9826,  Acórdão,
Relator(a)  Min.  Henrique  Neves  Da  Silva,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 09/10/2015)

2. DO ACÓRDÃO RECORRIDO

Nos termos do acórdão ora objeto de irresignação, o

Tribunal  Eleitoral  da  Bahia,  por  maioria  de  votos,  negou

provimento ao recurso manejado pelo órgão zonal do MINISTÉRIO

PUBLICO,  nos  autos  em  epígrafe,  confirmando,  assim,  a

sentença zonal que deferiu o pedido de recomposição do número

de vereadores da CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, no

sentido de aumentar de 9 (nove) para 11 (onze) cadeiras.

Vejamos a ementa do julgado da Corte Regional:

Recurso.  Majoração  do  número  de  cadeiras  de
vereadores.  Lei  Orgânica  Municipal  de  2015.
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Publicação tempestiva de Emenda à Lei Orgânica do
Município.  Inteligência  da  Resolução  TSE  nº
22.283/2008. Presunção de presunção [sic] de sua
validade do ato normativo. Desprovimento.
Preliminar de ilegitimidade recursal.
1. Considerando que, nos moldes do art. 72 da Lei
Complementar  n.  75/93,  impõe-se  ao  Ministério
Público  atuar  em  todas  as  fases  do  processo
eleitoral, e que a matéria objeto do feito nele
repercute, não há que se falar em ilegitimidade
recursal do Parquet, rejeitando-se a prefacial.
Mérito
1.A Resolução TSE nº 23.283/2008 prescreve que a
data-limite para a aplicação da emenda que altera
o  número  de  edis  deve  preceder  o  início  do
processo  eleitoral,  ou  seja,  o  prazo  final  de
realização das convenções partidárias.
2.Não  havendo  declaração  de  sua
inconstitucionalidade, a publicação tempestiva da
alteração da Lei Orgânica do Município, levada a
efeito por meio de processo legislativo próprio,
revela-se suficiente para o acréscimo do número de
cadeiras da Câmara de Vereadores.
3.Recurso improvido. (fls. 112/112-verso)

3. DO BREVE HISTÓRICO DA DEMANDA

Cumpre,  inicialmente,  traçarmos  um  resumido

panorama do feito.

Na espécie, verifica-se que a recorrida, em petição

ajuizada no dia 02/10/2016 – ou seja, um dia depois das

eleições  -,  noticiou  à  instância  zonal  que  havia  sido

promulgada,  no  dia  28/09/2015,  pelo  órgão  legislativo

municipal uma emenda à respectiva Lei Orgânica, “alterando a

redação de alguns artigos, e dentre eles, passou a constar no

§  3º  do  artigo  28,  alusivo  à  recomposição  do  número  de

vereadores, nos termos previstos no art. 29, IV, “b', da

Constituição  Federal,  PASSANDO  A  CONTAR  COM  11  (ONZE)

INTEGRANTES”  (fl. 02). Acrescentou, outrossim, que “[…]  a

estimativa da população residente em Presidente Dutra é de

15.699, dados esse [sic] informado pelo IBGE com data de

referência em 1 de julho de 2016”, requerendo, enfim, fosse
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determinada a ampliação do número de edis daquela casa (fl.

03 e 06). 

Após  regular  tramitação  e  oitiva  da  Promotoria

Eleitoral,  sobreveio  a  sentença  que  julgou  procedente  o

pedido, ao fundamento de que “[…]  conforme a documentação

apresentada pelo autor do pedido, a Lei Orgânica foi alterada

antes  do  prazo  fixado  pela  legislação  para  o  aumento  do

número de vereadores, quando o município de Presidente Dutra

alcançou o número de habitantes necessários para tanto, a

publicação do IBGE, datada de 30.08.2016, serviu apenas para

corroborar o fato.” (fl. 62). 

O  acórdão  regional,  enfim,  como  já  assinalado,

encampou a tese inaugural, de que bastaria, simplesmente,

para legitimar a pretensão do órgão legislativo municipal,

que “[…] a aplicação da emenda que altera o número de edis

deve preceder o início do processo eleitoral, ou seja, o

prazo final de realização das convenções partidárias”.

4.DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DOS MOTIVOS QUE ENSEJAM A
REFORMA DO ACÓRDÃO

Nos  termos  do  artigo  121,  §4º,  da  Constituição  da

República,  é  admissível  a  interposição  de  recurso  das

decisões dos tribunais regionais eleitorais quando:

I-  forem  proferidas  contra  disposição
expressa desta Constituição ou de lei;
II- ocorrer divergência na interpretação de
lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.

É justamente a situação presente  in casu, em que o

julgado do TRE/BA, ao ratificar a decisão zonal, deixou, a um

só  tempo,  de  observar  expressa  disposição  legal,  além  de

posicionar-se de forma dissonante em relação à orientação
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jurisprudencial  firmada  acerca  da  matéria  no  âmbito  do

próprio Regional baiano e dos demais Tribunais, inclusive

desse egrégio TSE. É o que se descortinará a seguir.

4.1 DA OFENSA A EXPRESSO DISPOSITIVO LEGAL

O  entendimento  sufragado  no  acórdão  hostilizado

revela-se manifestamente  contrário ao  que sistematicamente

dispõem os  artigos 29, IV, da Constituição da República e

dispositivos  das  Resoluções  TSE  n.º  21.702/2004  e

22.556/2007, in verbis:

Constituição Federal

Art.  29.  O  Município  reger-se-á  por  lei
orgânica,  votada  em  dois  turnos,  com  o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada
por  dois  terços  dos  membros  da  Câmara
Municipal,  que  a  promulgará,  atendidos  os
princípios estabelecidos nesta Constituição,
na  Constituição  do  respectivo  Estado  e  os
seguintes preceitos:
IV  -  para  a  composição  das  Câmaras
Municipais, será observado o limite máximo de
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até
15.000 (quinze mil) habitantes;
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de
mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de
até 30.000 (trinta mil) habitantes;
[…] 

Resolução TSE n.º 22.823/2008

CONSULTA.  REGRAS.  FIXAÇÃO  DO  NÚMERO  DE
VEREADORES. ELEIÇÕES 2008.
- A fixação do número de vereadores para o
próximo  pleito  é  da  competência  da  Lei
Orgânica  de  cada  Município,  devendo-se
atentar para o prazo de que cuida a Res.-TSE
n.  22.556/2007:  “O  início  do  processo
eleitoral,  ou  seja,  o  prazo  final  de
realização das convenções partidárias”.
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- As regras a serem observadas na lei que
fixar o número de vereadores, para eleições
vindouras,  são  as  definidas  pelo  STF  e
constantes  da  Res.-TSE  nº  21.702/2004,  ou
seja, as que tenham por parâmetro as faixas
populacionais de que trata o inciso IV, art.
29, da Constituição Federal.

Resolução TSE n.º 21.702/2004

Art. 1º Nas eleições municipais deste ano, a
fixação  do  número  de  vereadores  a  eleger
observará  os  critérios  declarados  pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
nº 197.917, conforme as tabelas anexas.
Parágrafo  único.  A  população  de  cada
município, para os fins deste artigo, será a
constante  da  estimativa  do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgada em 2003.
Art. 2º Até 1º de junho de 2004, o Tribunal
Superior Eleitoral verificará a adequação da
legislação de cada município ao disposto no
art.  1º  e,  na  omissão  ou  desconformidade
dela, determinará o número de vereadores a
eleger.
Art. 3º Sobrevindo emenda constitucional que
altere  o  art.  29,  IV,  da  Constituição,  de
modo a modificar os critérios referidos no
art.  1º,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral
proverá a observância das novas regras.

Forçoso  reconhecer,  de  pronto,  que  laborou  em

equívoco a Corte Regional Eleitoral da Bahia, porquanto a

decisão solenemente ignora aspectos relevantes, previstos na

legislação de regência, para a implementação do aumento do

número de cadeiras no legislativo municipal e o desdobramento

de tal deliberação na seara eleitoral. 

Com efeito, ainda que se admita a validade da emenda

à  Lei  Orgânica  do  Município  de  Presidente  Dutra  –  cujo

cumprimento de formalidades básicas não restou demonstrado,

como bem pontou a Promotoria Eleitoral -, tem-se, no caso,

que:
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1 - A alteração legislativa que fixou o novo número

de vereadores foi editada no ano de 2015, sendo que o índice

populacional que viabilizaria tal ampliação apenas se deu em

2016, ano do pleito eleitoral, conforme dados divulgados pelo

IBGE no dia 30 de agosto de 2016 –  após o marco temporal

final para as convenções partidárias, qual seja, 5 de agosto.

2 - O requerimento dirigido ao juiz zonal se fez no

dia 2 de outubro de 2016, quando já consumado o pleito –

tendo sido, registre-se, todo o processo eleitoral naquele

âmbito baseado no número de vagas para vereador então vigente

(9 cadeiras);

Tem-se, pois, estreme de dúvidas, que o acórdão ora

hostilizado contraria expressa disposição legal, ao chancelar

uma  iniciativa  legislativa  que  viola  os  parâmetros

estabelecidos  pelo  TSE  para  o  aumento  de  vereadores,

ensejando imperiosa reforma.

Nessa esteira, inclusive, foi a motivação invocada no

voto da ilustre juíza Patrícia Cerqueira Szporer, relatora

originária, e que restou vencido:

“No particular, a rigor, não há norma que defina
um prazo para apresentação desta comunicação ao
juízo, sendo explícita a exigência de que aludida
alteração legislativa é que seja realizada antes
que se inicie o processo eleitoral.
Todavia, não se olvida que é coerente que tal
informação  seja  fornecida  em  tempo  hábil,  com
vistas  a  viabilizar  o  registro  e  adoção  de
providências pela Justiça Eleitoral, haja vista
que  inevitavelmente  a  definição  do  número  de
cadeiras  influencia  diretamente  o  processo
eleitoral,  a  exemplo  do  número  possível  de
candidatos  que  as  agremiações  podem  lançar,
sendo, portanto, razoável a interpretação de que
a  comunicação  também  se  dê  dentro  do  prazo
supracitado.
Insta ressaltar que, no caso concreto, malgrado a
modificação  legislativa  tenha  ocorrido  desde
2015, o pedido da Câmara apenas foi formulado na
data da eleição de 2016, no ápice do processo
eleitoral sendo inegável que o seu acolhimento,
em dada circunstância, inevitavelmente afeta as
condições  daquele  certame.  Noutro  giro,  em
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relação  ao  Município  de  Presidente  Dutra,
observa-se  dos  autos  que  a  base  populacional
calculada pelo IBGE no último censo demográfico
foi oficialmente divulgada no dia 30 de agosto de
2016,  ou  seja,  após  a  data  final  para  a
realização  das  convenções  partidárias  que  se
encerrou em 05/08/2016.
Efetivamente,  houve  emenda  à  Lei  Orgânica  do
Município de Presidente Dutra para prever que a
Câmara de Vereadores seria composta por 11 (onze)
vereadores desde 2015, fl. 20.
Sucede que aquele Município apenas ultrapassou a
marca  dos  15.000(quinze  mil)  habitantes  –
requisito  previsto  pelo  art.  29,  inciso  IV,
alínea  “c”,  da  Constituição  Federal  para  que
possa  ter  11  (onze)  vereadores  –  na  pesquisa
populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE em 30 de agosto
de 2016, após o decurso do prazo para alteração
aplicável ao pleito do mesmo ano, verificando,
como já dito, em 05 de agosto de 2016.
Ressalta-se que essa estimativa sobreveio muito
tempo depois de publicada emenda à lei, restando
claro que a norma foi alterada sem a existência
de  dados  estatísticos  condizentes  com  tal
modificação.  
[…]  
A  Resolução  n.  21.702/2004  do  TSE  deixa  claro
que,  a  princípio,  a  fixação  do  número  de
vereadores  a  eleger  será  definido  a  partir  do
cômputo da população de cada Município constante
da estimativa do IBGE divulgada no ano anterior
às  eleições.  Com  efeito,  inviável  a  alteração
legislativa  que  se  utiliza  de  estimativa
populacional divulgada após o término do prazo
para  as  convenções  partidárias,  sendo  tal
aspecto, ao contrário do quanto sustentado pela
recorrida, objeto de apreciação por essa Justiça
Especializada, visto que afeta indubitavelmente o
processo eleitoral em questão.
De acordo com as informações colhidas no sítio
eletrônico do IBGE, a população do Município de
Presidente Dutra em 2015 era de 14.712 habitantes
(informação  disponível  em
http://www.ibge.gov.br/downloads/folderes/eleicao
2016/29/29/25600.pdf).
Diante desse cenário, não merece acolhimento o
pedido  da  Câmara  Municipal,  haja  vista  que  a
alteração operada pela Lei Municipal não poderia
afetar  o  pleito  do  ano  de  2016,  apenas  terá
efeitos  nas  próximas  eleições  proporcionais
municipais.” (fls. 116/117)
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4.2. DA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS

Além da clara violação à lei, o acórdão fustigado

apresenta-se  manifestamente  contrário  à  orientação

jurisprudencial  do  TSE  e  cortes  regionais  –  divergindo,

inclusive,  de  precedentes  recentíssimos  (ano  de  2017)  do

próprio colegiado eleitoral da Bahia. 

Invocam-se como paradigmas os seguintes julgados, que

tratam exatamente da matéria versada nos autos (aumento do

número de vereadores):

Eleições  2008.  Recurso  em  mandado  de
segurança.  Aumento  do  número  de  vereadores
Ato da Câmara Municipal posterior ao término
do  prazo  das  convenções  partidárias.  Não
observância das Resoluções ns. 21.702/2004,
22.556/2007  e  22.823/2008  do  Tribunal
Superior Eleitoral. Precedentes. Recurso ao
qual se nega seguimento.
Acordam  os  ministros  do  Tribunal  Superior
Eleitoral,  por  unanimidade,  em  desprover  o
recurso, nos termo das notas de julgamento.
(TSE.  Recurso  em  Mandado  de  Segurança  n.º
3075745-40.2009.6.17.0000. Relatora: Ministra
Cármen Lúcia. DJE de  16/09/2011, p. 42)

Mandado de segurança. Majoração do número de
cadeiras  de  vereadores.  Lei  Orgânica
Municipal.  Comunicação  ao  juízo  zonal  pela
Câmara. Indeferimento. Aumento da estimativa
da  população  local  em  2016. Divulgação
oficial  pelo  IBGE  após  o  término  do  prazo
para  as  convenções  partidárias.
Inaplicabilidade  ao  pleito  de  2016.
Inteligência  da  Res.  TSE  nº  21.702/2004.
Fixação  do  número  de  vereadores  a  eleger
conforme estimativa do IBGE divulgada no ano
anterior às eleições. Direito líquido e certo
não evidenciado. Denegação.
Preliminar de ilegitimidade ativa.
1.Considerando  que  a  ação  mandamental  foi
impetrada após o encerramento das eleições;
que  o  impetrante  lastreia  seu  pleito  de
majoração  do  número  de  vereadores  na
afirmação de que, a partir do recálculo do
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coeficiente  eleitoral  para  distribuição  de
cadeiras  pelo  sistema  de  representação
proporcional, a agremiação terá direito à 12ª
vaga; não há que se falar em mera expectativa
de direito, restando evidente que o writ é
consubstanciado  na  violação,  em  tese,  de
direito  titularizado  pelo  acionante,  sendo
manifesta, portanto, a sua legitimidade;
2. Preliminar rejeitada.
Mérito.
1.  O  art.  29,  inciso  IV  da  Constituição
Federal  estabelece  que  o  município  será
regido por lei orgânica devendo o número de
vereadores ser definido de acordo com faixas
populacionais estabelecidas nas suas alíneas;
2.  A  interpretação  da  Resolução  nº
22.556/2007 do TSE induz à conclusão de que
alteração legislativa do número de vereadores
será válida para o pleito realizado no mesmo
ano desde que publicada a lei até o fim do
prazo  das  correspondentes  convenções
partidárias  (em  5  de  agosto,  conforme
calendário eleitoral de 2016);
3.  À  luz  da  citada  resolução,  não  há
necessidade de requerimento dirigido ao juiz
zonal  para  modificação  do  número  de
vereadores, bastando a comprovação de que a
alteração  foi  tempestivamente  realizada,  o
que foi feito, no caso concreto, por meio do
ofício expedido pela Câmara de Vereadores e
recebido pelo juízo em 5 de agosto de 2016;
4.Entretanto,  considerando  que  o  município
apenas ultrapassou a marca dos 30.000 (trinta
mil)  habitantes  na  pesquisa  populacional
divulgada  pelo  Instituto  Brasileiro  de
Geografia  e  Estatística  -  IBGE  em  31  de
agosto  de  2016  e  que  a  Resolução  nº
21.702/2004 do TSE deixa claro que a fixação
do  número  de  vereadores  a  eleger  será
definido a partir do cômputo da população de
cada  município  constante  da  estimativa  do
IBGE divulgada no ano anterior às eleições,
afigura-se  inviável  a  utilização  de
estimativa  populacional  oficialmente
divulgada  após  o  término  do  prazo  para  as
convenções partidárias;
5.  Direito líquido e certo não demonstrado,
visto  que  a  alteração  da  Lei  Orgânica
Municipal  não  pode  afetar  o  certame  em
comento;
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6.Denegação da segurança. (TRE/BA. MANDADO DE
SEGURANCA  n  497,  ACÓRDÃO  n.  322  de
24/04/2017,  Relator(a)  PATRÍCIA  CERQUEIRA
KERTZMAN SZPORER, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Data 04/05/2017)

ELEIÇÕES  2012.  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DA
CÂMARA  DE  VEREADORES.  DESCONSIDERAÇÃO  POR
OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURAS. ADOÇÃO
DO CRITÉRIO FIXADO ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO
LEGISLATIVO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DE  CRITÉRIO
DIVERSO NO MOMENTO DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS.
1. A diplomação dos eleitos deve seguir os
critérios consolidados na fase do registro de
candidatos. Precedentes.
2. Tendo o registro de candidatura obedecido
aos  parâmetros  relativos  ao  número  de
cadeiras  na  Câmara  de  Vereadores
estabelecidos  antes  da  edição  do  decreto
legislativo  que  aumentou  o  número  de
vereadores, não há como adotar, na fase
de  diplomação,  critério  diverso,  para
considerar o aumento das vagas de 11 para 15.
3. Recurso ordinário desprovido. (Recurso em
Mandado  de  Segurança  nº  71545,  Acórdão,
Relator(a)  Min.  José  Antônio  Dias  Toffoli,
Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça
eletrônico, Tomo  36, Data 20/02/2014, Página
43-44)

Recurso.  Aumento  do  número  de  vereadores.
Intempestividade. Resolução/TSE nº 21.702/04.
Fundamento em decisão do STF.
1.  Uma  vez  iniciado  o  processo  eleitoral,
descabe  alteração  para  mesma  eleição  do
número  de  cadeiras  referentes  ao  cargo  de
vereador;
2. É ilegal a modificação de vagas para o
legislativo municipal quando o número atual
de cadeiras encontra-se fixado em consonância
com  o  quanto  decidido  pelo  STF  no  RE  nº
197.917  e  encampado  pela  Resolução/TSE  nº
21.702/2004;
 3. Recurso desprovido  (RECURSO ELEITORAL n
12554,  ACÓRDÃO  n  803  de  19/05/2009,
Relator(a)  EVANDRO  REIMÃO  DOS  REIS,
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Publicação:  DPJ-BA  -  Diário  do  Poder
Judiciário, Data 01/06/2009, Página 72/73)

4.2.1. Da similitude fática e jurídica entre os objetos dos

julgados - cotejo analítico

No  acórdão  hostilizado,  como  já  assinalamos,  o

Regional baiano proclamou que:

“1.A Resolução TSE nº 23.283/2008 prescreve
que a data-limite para a aplicação da emenda
que altera o número de edis deve preceder o
início  do  processo  eleitoral,  ou  seja,  o
prazo  final  de  realização  das  convenções
partidárias.
2.Não  havendo  declaração  de  sua
inconstitucionalidade,  a  publicação
tempestiva da alteração da Lei Orgânica do
Município,  levada  a  efeito  por  meio  de
processo  legislativo  próprio,  revela-se
suficiente  para  o  acréscimo  do  número  de
cadeiras da Câmara de Vereadores.” 

Estamos,  assim,  diante  de  situação  absolutamente

idêntica à versada nos julgados paradigmas. Com efeito, o

simples confronto entre as ementas do decisum hostilizado e

dos  acórdãos  exarados  pelo  TSE  (Recurso  em  Mandado  de

Segurança n.º 3075745-40.2009.6.17.0000) e do próprio TRE/BA

(Mandado de Segurança n.º 497) - cujas cópias, na íntegra,

seguem anexas -, evidenciam a similitude fática, bem como a

manifesta divergência de entendimentos. Vejamos:

Decisão recorrida Decisões paradigmas

Recurso. Majoração do número
de  cadeiras  de  vereadores.
Lei  Orgânica  Municipal  de
2015.  Publicação  tempestiva
de Emenda à Lei Orgânica do
Município.  Inteligência  da
Resolução TSE nº 22.283/2008.

TRE/BA

Mandado  de  segurança.
Majoração  do  número  de
cadeiras  de  vereadores.  Lei
Orgânica  Municipal.
Comunicação  ao  juízo  zonal
pela  Câmara.  Indeferimento.
Aumento  da  estimativa  da
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Presunção de presunção de sua
validade  do  ato  normativo.
Desprovimento.
[…] 
Mérito
1.A  Resolução  TSE  nº
23.283/2008  prescreve  que  a
data-limite para a aplicação
da emenda que altera o número
de  edis  deve  preceder  o
início do processo eleitoral,
ou  seja,  o  prazo  final  de
realização  das  convenções
partidárias.
2.Não  havendo  declaração  de
sua  inconstitucionalidade,  a
publicação  tempestiva  da
alteração da Lei Orgânica do
Município,  levada  a  efeito
por  meio  de  processo
legislativo  próprio,  revela-
se  suficiente  para  o
acréscimo  do  número  de
cadeiras  da  Câmara  de
Vereadores.
3.Recurso  improvido.  (fls.
112/112-verso)

população  local  em  2016.
Divulgação oficial pelo IBGE
após o término do prazo para
as  convenções  partidárias.
Inaplicabilidade ao pleito de
2016. Inteligência  da  Res.
TSE  nº  21.702/2004.  Fixação
do  número  de  vereadores  a
eleger conforme estimativa do
IBGE  divulgada  no  ano
anterior às eleições. Direito
líquido  e  certo  não
evidenciado. Denegação.
[…] 
Mérito.
1.  O  art.  29,  inciso  IV  da
Constituição  Federal
estabelece  que  o  município
será regido por lei orgânica
devendo  o  número  de
vereadores  ser  definido  de
acordo  com  faixas
populacionais  estabelecidas
nas suas alíneas;
2.  A  interpretação  da
Resolução  nº  22.556/2007  do
TSE induz à conclusão de que
alteração  legislativa  do
número  de  vereadores  será
válida  para  o  pleito
realizado no mesmo ano desde
que publicada a lei até o fim
do prazo das correspondentes
convenções partidárias (em 5
de  agosto,  conforme
calendário  eleitoral  de
2016);
3. À luz da citada resolução,
não  há  necessidade  de
requerimento dirigido ao juiz
zonal  para  modificação  do
número  de  vereadores,
bastando a comprovação de que
a  alteração  foi
tempestivamente  realizada,  o
que  foi  feito,  no  caso
concreto, por meio do ofício
expedido  pela  Câmara  de
Vereadores  e  recebido  pelo
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juízo em 5 de agosto de 2016;
4.Entretanto,  considerando
que  o  município  apenas
ultrapassou  a  marca  dos
30.000  (trinta  mil)
habitantes  na  pesquisa
populacional  divulgada  pelo
Instituto  Brasileiro  de
Geografia  e  Estatística  -
IBGE em 31 de agosto de 2016
e  que  a  Resolução  nº
21.702/2004  do  TSE  deixa
claro que a fixação do número
de  vereadores  a  eleger  será
definido a partir do cômputo
da  população  de  cada
município  constante  da
estimativa do IBGE divulgada
no ano anterior às eleições,
afigura-se  inviável  a
utilização  de  estimativa
populacional  oficialmente
divulgada  após  o  término  do
prazo  para  as  convenções
partidárias;
5.  Direito  líquido  e  certo
não demonstrado, visto que a
alteração  da  Lei  Orgânica
Municipal  não  pode  afetar  o
certame em comento;
6.Denegação  da  segurança.
(TRE/BA. MANDADO DE SEGURANCA
n  497,  ACÓRDÃO  n.  322  de
24/04/2017,  Relator(a)
PATRÍCIA  CERQUEIRA  KERTZMAN
SZPORER,  Publicação:  DJE  -
Diário da Justiça Eletrônico,
Data 04/05/2017)

TSE

Eleições  2008.  Recurso  em
mandado de segurança. Aumento
do  número  de  vereadores  Ato
da Câmara Municipal posterior
ao  término  do  prazo  das
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convenções  partidárias.  Não
observância  das  Resoluções
ns.  21.702/2004,  22.556/2007
e  22.823/2008  do  Tribunal
Superior  Eleitoral.
Precedentes. Recurso ao qual
se nega seguimento.
Acordam  os  ministros  do
Tribunal  Superior  Eleitoral,
por unanimidade, em desprover
o  recurso,  nos  termo  das
notas de julgamento. (Recurso
em  Mandado  de  Segurança  n.º
3075745-40.2009.6.17.0000.
Relatora:  Ministra  Cármen
Lúcia. DJ XXX)

Visando a afastar qualquer dúvida quanto à existência

de similitude fática e jurídica com o objeto dos acórdãos

invocados como referência, apresentamos, de igual modo, um

quadro  comparativo  entre  o  voto  condutor  do  acórdão

hostilizado, da lavra do juiz Fábio Alexsandro Costa Bastos,

e aquele proferido pela ministra Cármen Lúcia no julgamento

pelo TSE do  Recurso em Mandado de Segurança n.º 3075745-

40.2009.6.17.0000:

Vodo  condutor  do  acórdão
recorrido

Trechos  do  relatório  e  voto
preferido  pela  ministra
relatora no TSE do  Recurso
em  Mandado  de  Segurança  n.º
3075745-40.2009.6.17.0000

“Da  análise  da  predita
Resolução,  depreende-se  que
para a alteração do número de
vagas da Câmara de Vereadores
basta que a Lei Orgânica do
Município  seja
tempestivamente alterada, por
meio de processo legislativo
próprio. 
Com efeito, a Eminente Juíza

“Afirma  que  estariam
presentes  dois  pressupostos
que  autorizariam  a  elevação
do número de vagas na Câmara
Municipal  e  sua  aplicação
imediata na eleição de 2008:
a)  a  existência  de  norma
fixadora do número de vagas a
depender  do  número  de
habitantes (art. 6 1 da Lei
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Relatora  pontuou  que  não  se
faz  necessário  que  haja
requerimento dirigido ao juiz
zonal  para  fins  da
recomposição  do  número  de
edis.
Entendo,  todavia,  a
publicação  por  meio  da
imprensa  oficial,  que,  in
casu, é o Diário Oficial do
Município,  já  se  revela
suficiente para a modificação
levada a efeito.
Compulsando  os  autos,
verifica-se  a  prova
inequívoca  da  entrada  em
vigor  da  alteração
legislativa promovida na Lei
Orgânica  do  Município,  com
recomposição do número de 11
cadeiras  para  os  edis  do
município.
Com  efeito,  a  publicação  da
emenda  no  DOM  em  28/09/2015
atende ao requisito estatuído
na  resolução,  no  sentido  de
ter  sido  publicada  antes  do
início do processo eleitoral,
tendo  em  vista  que,  nas
eleições  de  2016,  o  termo
final  para  a  realização  de
convenções  partidárias
ocorreu  em  05/08/2016,
consoante  redação  da
Resolução TSE n.º 23.450/2015
(calendário eleitoral).
Registre-se  que  o  fato  da
alteração  do  número  de
cadeiras,  pela  lei  Orgânica
do  Município,  vir,  à  época,
em  descompasso  com  a
estimativa  da  população
aferida pelo IBGE não tem o
condão de macular o processo
legislativo.
[…]
Ademais,  registre-se  que,
hodiernamente, a lei orgânica
do  Município  de  Presidente

Orgânica  municipal);  b)  a
população  ter  atingido  o
quantitativo previsto na Lei
Orgânica  e  na  Resolução  n.
21.702/2004  do  Tribunal
Superior  Eleitoral  antes  do
pleito  de  2008.  Argumenta,
então,  que  o  acórdão
recorrido  estaria  em
contradição, pois partiu "da
premissa  de  que  a  majoração
da população e a alteração de
Lei Orgânica ocorreram após o
início  do  processo  eleio,l,
em  2008  (fls.  07/10  e  fls.
23);  quando  na  verdade,  a
incidência da norma da LOM se
deu em 2007 (fis. 89). O fato
de  a  petição  ter  sido
dirigida à Juíza Eleitoral em
2009  não  imped[ria]  sua
diploma ção" (fi. 157).
Destaca  que  seriam  três  os
requisitos  exigidos  pela
Resolução  n.  22.55612007  do
Tribunal  Superior  Eleitoral:
"(a) que a fixação do número
de  vereadores  para  o  pleito
seja  estabelecido  pela  Lei
Orgânica  de  cada  Município;
(b)  que  se  observe  a
anterioridade  ao  início  do
processo eleitoral, ou seja,
o  prazo  final  de  realização
das convenções partidárias; e
(c) que a fixação observe o
que  foi  deliberado  pelo  STF
(fl. 157).
[…]
Assim, estaria a Lei Orgânica
do  Município  de  Paulista/PE
de  acordo  com  as  Resoluções
n.  22.55612007  e  n.
22.82312008  do  Tribunal
Superior  Eleitoral,  esta
última com a seguinte ementa:
"CONSULTA. REGRAS. FIXAÇÃO DO
NÚMERO  DE  VEREADORES.
ELEIÇÕES 2008. - A fixação do
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Dutra,  no  que  tangencia  ao
número  de  vereadores,
encontra-se compatível com a
estimativa populacional.
Por fim, não se pode deixar
de  considerar,  contudo,  que
mostra-se  recomendável
comunicação  ao  Juízo
Eleitoral  da  alteração
promovida  com  antecedência
suficiente  objetivando  que
sejam  realizadas  as  devidas
adequações,  como  destacado
pela Ilustre relatora, no que
que se refere, por exemplo, à
quantidade de candidatos que
cada  coligação  ou  partido
pode dispor.
Entretanto, a comunicação ao
juízo zonal apenas no dia do
pleito,  como  ocorreu  no
presente  caso,  não  macula  o
processo  eleitoral,  muito
menos  a  existência  da
alteração  promovida.”  (fls.
113/verso e 114)

número  de  vereadores  para  o
próximo  pleito  e  da
competência  da  Lei  Orgânica
de cada Município, devendo-se
atentar-se  para  o  prazo  de
que  cuida  a  Res.-TSE  n°
22.55612007:o  início  do
processo eleitoral, ou seja,
o  prazo  final  da  realização
das  convenções  partidárias'.
-  As  regras  a  serem
observadas na lei que fixar o
número de vereadores, para as
eleições  vindouras,  são  as
definidas  pelo  STF  e
constantes  da  Res.-TSE  B°
21.70212004, ou sela, as que
tenham  por  Parâmetro  as
faixas  populacionais  de  que
trata o inciso IV, art. 29,
da  Constituição  Federal"
(grifos nossos). 
7.  Todavia,  não  basta  estar
preenchido  o  requisito  de
previsão  em  lei  orgânica
municipal  a  quantidade  de
vereadores  para  cada  faixa
populacional,  de  acordo  com
os parâmetros definidos pelo
Supremo  Tribunal  Federal.  É
necessária  a  observância  de
outro requisito, previsto na
Resolução  n.  22.556/2007  do
Tribunal  Superior  Eleitoral,
qual  seja,  a  definição  pela
Câmara  Municipal,  por  sua
mesa  diretora,  do  número  de
vagas  de  vereador  para  a
eleição  e  a  comunicação  ao
juízo  eleitoral  dentro  do
prazo  estipulado  nas
resoluções,  até  o  final  do
período  das  convenções
partidárias. 
8.  No  caso  dos  autos,  a
Resolução da Câmara Municipal
de Paulista/PE, que comunica
o  aumento  do  número  de
vereadores,  somente  foi
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publicada  em  9.12.2008,
conforme  consta  das
informações  prestadas  pela
autoridade coatora (fls. 115-
116). 
9. A Resolução foi posterior
ao  término  do  prazo  das
convenções  partidárias  e
posterior até mesmo ao pleito
eleitoral, que ocorreu no mês
de  outubro,  a  nove  dias  da
diplomação  dos  eleitos
(18.12.2008). 
"A mera previsão do número de
cadeiras  disponíveis,
coadunadas  com  faixas
populacionais,  como  exposto
no art. 6° da lei orgânica da
municipalidade  em  comento,
não  é  suficiente  para
justificar a criação da nova
vaga pleiteada, especialmente
quando não observado o prazo
final  das  convenções
partidárias para a edição de
normativo  específico
determinando o novo número de
edis,  conforme  determina  a
Resolução  n°  22.556/2007'
(fls. 135-136). 
10.Assim, apesar de emendada
a  Lei  Orgânica  do  Município
de  Paulista/PE  no  prazo
exigido  pela  Resolução  n.
22.55612007  e  fixada  a
quantidade  de  vereadores  de
acordo  com  o  estabelecido
pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário n.
197.917,  não  se  cumpriu  a
exigência  de  que  o  ato  da
Câmara Municipal que aumentou
o  número  de  cargos  de
vereadores  deveria  ter  sido
realizado antes do término do
prazo  das  convenções
partidárias.”
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Com idêntico escopo, vejamos como a matéria restou

enfrentada no voto alusivo ao recentíssimo acórdão do TRE/BA,

datado  de  24/04/2017,  lançado  nos  autos  do  Mandado  de

Segurança n.º 497 (cópia integral anexa):

“O art. 29, inciso IV da Constituição Federal
estabelece que o município será regido por
lei orgânica devendo o número de vereadores
ser  definido  de  acordo  com  faixas
populacionais estabelecidas nas suas alíneas.
A interpretação da Resolução n. 22.556/2007
do  TSE  induz  à  conclusão  de  que  alteração
legislativa  do  número  de  vereadores  será
válida para o pleito realizado no mesmo ano
desde que publicada a lei até o fim do prazo
das correspondentes convenções partidárias. 
A  Resolução  23.450  do  TSE  definiu  o
calendário  eleitoral  para  as  eleições  de
2016, estabelecendo que 5 de agosto seria o
último dia para a realização de convenções
destinadas  a  deliberar  sobre  coligações  e
escolher  candidatos  a  prefeito,  a  vice-
prefeito e a vereador. 
Desse modo, comprovada a publicação da Lei
Municipal n. 344/2016 no Diário Oficial do
Município  do  dia  4  de  agosto  de  2016,
inviável a alegação de que a alteração foi
realizada intempestivamente. 
Importante observar que, à luz da Resolução
n. 22.556/2007 do TSE, não há necessidade de
requerimento  dirigido  ao  juiz  zonal  para
modificação do número de vereadores, bastando
a  comprovação  de  que  a  alteração  foi
tempestivamente  realizada,  o  que  foi  feito
por meio do ofício expedido pela Câmara de
Vereadores  e  recebido  pelo  juízo  em  5  de
agosto de 2016. 
No  mérito,  o  MPF  opina  pela  denegação  da
segurança, sob o fundamento de que o ofício
encaminhado ao juízo zonal em 5 de agosto de
2016  não  continha  requerimento,  apenas
formulado  em  novo  ofício,  datado  de  1°  de
setembro  de  2016,  quando  já  iniciado  o
processo eleitoral. 
Como se observa, o parecer ministerial não
pode ser acolhido no particular, pois basta a
comunicação ao juízo da alteração legislativa
realizada tempestivamente. 
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Noutro  giro,  entretanto,  verifica-se  a
impossibilidade  de  concessão  da  segurança
almejada  por  razão  diversa.  Como  bem
registrou o juízo zonal em suas informações,
"a base populacional calculada pelo IBGE no
último  censo  demográfico  foi  oficialmente
divulgada  no  dia  31  de  agosto  do  corrente
ano,  ou  seja,  após  a  data  final  para  a
realização das convenções partidárias, que se
encerrou em 05/08/2016" (fl. 47). 
Efetivamente,  a  Lei  Municipal  n.  344/2016
alterou a Lei Orgânica do Município de Capim
Grosso para prever que a Câmara de Vereadores
seria  composta  por  13  (treze)  vereadores
considerando  que  o  município  contaria  com
mais  de  30.000  (trinta  mil  habitantes)  em
2016.  Isto  porque  o  art.  29,  inciso  IV,
alínea  c  da  Constituição  Federal  prevê  a
necessidade de que o município conte com mais
de 30.000 (trinta mil) habitantes para que
possa ter 13 (treze) vereadores. Sucede que o
Município de Capim Grosso apenas ultrapassou
a marca dos 30.000 (trinta mil) habitantes na
pesquisa  populacional  divulgada  pelo
Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística — IBGE em 31 de agosto de 2016,
após  o  decurso  do  prazo  para  alteração
aplicável ao pleito do mesmo ano, verificado,
como já dito, em 5 de agosto de 2016. 
A Resolução n. 21.702/2004 do TSE deixa claro
que  a  fixação  do  número  de  vereadores  a
eleger será definida a partir do cômputo da
população  de  cada  município  constante  da
estimativa do IBGE divulgada no ano anterior
às eleições om efeito, inviável a utilização
de estimativa populacional divulgada após o
término  do  prazo  para  as  convenções
partidárias. 
De  acordo  com  as  informações  colhidas  no
sítio  eletrônico  do  IBGE,  a  população  do
Município  de  Capim  Grosso  em  2015  era  de
29.346 habitantes (informação disponível em
http://www.ibge.gov.br/downloads/folderes/ele
icao2016/29/29/25600.pdf). 
Diante  desse  cenário,  inviável  o
reconhecimento  do  direito  líquido  e  certo
alegado pelo impetrante, constatando-se que a
alteração  operada  pela  Lei  Municipal  n°
344/2016 não poderia afetar o pleito do ano
de 2016. A majoração do número de vereadores
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apenas  terá  efeitos  nas  próximas  eleições
proporcionais  municipais.”  (cópia  integral
anexa)

O cenário ora delineado revela, portanto, de forma

categórica,  que  o  acórdão  hostilizado  deixou  de  observar

expressa disposição legal, além de posicionar-se de forma

dissonante  em  relação  à  consolidada  orientação

jurisprudencial  acerca  da  matéria  no  âmbito  dos  nossos

tribunais eleitoral, inclusive dessa Corte Superior.

Com efeito, como exaustivamente assinalado no acórdão

do TSE, não basta estar preenchido o requisito de previsão em

lei orgânica municipal a quantidade de vereadores para cada

faixa populacional, de acordo com os parâmetros definidos

pelo Supremo Tribunal Federal. É indispensável a observância

de outra exigência, prevista na Resolução n.º 22.556/2007 do

Tribunal  Superior  Eleitoral,  qual  seja:  a  definição  pela

Câmara Municipal, por sua mesa diretora, do número de vagas

de vereador para a eleição e a comunicação ao juízo eleitoral

dentro do prazo estipulado nas resoluções, até o final do

período das convenções partidárias.

Demais disso, a acórdão ora guerreado vai de encontro

ao entendimento do próprio TRE/BA, proclamado nos autos do

Mandado  de  Segurança  n.º  497,  ao  chancelar  o  aumento  do

número de vereadores mesmo diante da demonstração de que a

população  do  Município  de  Presidente  Dutra  só  alcançou  o

parâmetro definido no artigo 29, IV, da Constituição Federal

no ano do pleito, oficialmente divulgada apenas no dia 31 de

agosto do ano de 2016 - ou seja, após a data final para a

realização das convenções partidárias, que se encerrou em

05/08/2016. 

A  propósito,  reitere-se,  a  Resolução  TSE  n.º

21.702/2004 é clara ao estabelecer que o número de vereadores

a serem eleitos deve ser fixado com base na população de cada

município, conforme a estimativa do IBGE divulgada no ano
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anterior às eleições om efeito; sendo, por óbvio, descabida a

utilização  de  levantamento  populacional  publicado  após  o

término do prazo para as convenções partidárias.

Não fosse o bastante, cumpre finalmente sublinhar que

o  requerimento  dirigido  ao  juiz  zonal  é  datado  de 2  de

outubro de 2016, quando já consumado o pleito, cujo processo

eleitoral,  advirta-se  mais  uma  vez,  foi  integralmente

conduzido levando em conta o número de vagas para vereador

então vigente (9 cadeiras).

 

5. DA CONCLUSÃO/PEDIDO

Isto posto, requer a Procuradoria Regional Eleitoral

seja dado provimento ao presente recurso especial, a fim de

reformar o acórdão vergastado e, consequentemente, a sentença

do juízo zonal, para indeferir o pedido objeto da petição

veiculada pela Câmara Municipal de Presidente Dutra, mantendo

em 9 o número de vereadores. 

Salvador, 29 de janeiro de 2018.

Cláudio Gusmão 

Procurador Regional Eleitoral
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