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ALTERAÇÕES LEGAIS PARA QUE MUNiCípIOS DE
PEQUENO PORTE SEJAM ADMINISTRADOS POR

UM ÓRGÃO COLEGIADO

INTRODUÇÃO

A p ar tir da seguinte co nsulta à Consultoria Legisl at iva, elaboramo s

esta no ta:

"Quais são as alterações legais que devem serjeitas para que os pequenos

municíp ios possam ser administrados po r um p rocesso coletivo ? É p ossível esse

tipo de administração ? (pensei em construir um processo administrativo que seria

o seguinte: osp artidos lançariam seus candidatosp ara administrar o município. O

mais votado deles seria o coordenador e os demais, pela ordem de votação, até um

número "se" (10, 12, etc) participariam do coletivo administrativo, com cada um

sendo responsávelpo r uma área (saúde, educação, transporte, etc). Lógico que este

tipo de administração p ressupõe mudanças constitucionais e legais, p ois as

administrações municipais sofrerão uma profunda modificação, não tendo mais

vereadores e nem pnfeitos, as decisões sobre o que deve ser jeito serão tomados

coletivamente. A p restação de contas será jeita neste coletivo com toda

transparência e a obrigatoriedade de um outro coletivo da sociedade civil

fiscalizará. »

N O MÉRITO

N o s termos do art. 18 da Co ns titu ição da República, o s Municíp ios

integram (ao lado da U nião , dos E stado s e do Distrito Fed eral) a o rganização p olítico 

adm inistrativa da República Fe de ra tiva do Brasil. Além disto, a cada uma dess as en tidades é

reconhecida a au to nom ia, nos termos do texto co nstitucio na l.

D e fato , é pelos termos dess e texto que o Mu nicíp io brasileiro, hoje,

deixou de ser um qu ase-apêndice do E stado, m era repartição adm inistr ativa, co mo era p ela

ordem da Co ns titu ição de 1967/1 969.

o Município ap rova e edita sua lei o rgamca, o s cida dão s elegem

Prefeitos e Vereado res , o s Poderes ap resentam , discutem e ap rovam leis sobre uma série de

assu n tos (ind icados no próprio texto co ns titu cio na l).

Para que a p roposta do so licitante fo sse p osta em práti ca,

seguramente deveria haver convocação de uma assem b léia constituinte, qu e elab o rass e novo

texto co ns tituc ional --ao meno s nos tópicos p ertinentes - totalmente diferente do atual.
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A ntes de p assar a algumas questões qu e co ns idero esse nc iars, e

preciso observar, p re lim inarme nte, qu e o processo eleitoral dev eria ser revisto , para qu e a

composição do co legiado represen tasse a esco lha dos m ais vo ta dos .

Como o so licitan te im agina o sistema ape nas p ara "pe quenos

Mu nicíp ios", cre io qu e seria difícil obter, ness a hipóteti ca assem b léia co nstitu inte , o co nsenso

necessári o para que o p ro cesso eleito ral fos se " não uniforme" .

D e fato, esse nov o texto constitucional deveri a prev er dois sistemas

eleito rais, o qu e acarretaria a revi são de boa parte de doutrina e da s normas sobre direitos

p olíticos e partidos p olíticos (sem falar, obviamente, na alteração dos artigo s 29 e 30) .

Se não houvess e Prefeito nem Vereadores, não haveria, naturalm en te,

Poder Legis lativo ou Execu tivo. O "co nselho " assumiria ambo s o s papéis, o qu e lança outro

questionamento : como admitir a adoção de tal sistema, se o Brasil e o mundo m oderno

esposam , co n fian temente, as idéias sobre separação dos poderes esta tais?

Cairiam por terra, então, previ sões e princípio s como o s indicados

nos artigos 2° e 37 da Co ns titu ição da República, por exem p lo .

N a aus ência de um chefe do Poder Executivo e de um Che fe do

Poder Legi slativ o, qu em poderia ser indiciado por crime de responsabilidade?

O qu e, no sistema propo sto, autoriza a op in ião de a prestação de

contas ser feita co m total transparência? O co ntro le seria "p opular" ? Como? Afastar-se-ia a

p articip ação do Tribunal de Contas?

Se, no E stado brasileiro (e no estado m oderno) as ob rigações e

direitos existem em função do previsto nas normas legais, co mo seria, no sistema propo sto, o

p rocesso legislativ o? E sto u certo que uma "decisão colegiada" jam ais pode rá om b rear-se a

uma lei em sentido estrito, discutida e votada p elos dois Poderes.

Respondendo à pergunta sobre a p o ssibilidade de se adotar tal sistema

de administração , observo primeiro o seguinte:

a) ofende princípios elem entares do Direito, como adotad os hoje na

Cons titu ição brasileira e no atu al estágio cu ltural e histórico desta N ação,

b) eXige, inapelav elm ente, a co nvocação de uma ass embléia

constituinte;

c) desconsidera o estágio mundial de co nhecime nto , análise e

ap licação do Direito Co ns titucio nal;

d) abriga di stinções en tre en te s p olítico-administrativos que,

integrantes ou não da Fed eração , gozam de isonomia, não hav endo justificativa p ara qu e

apenas os " p equeno s" Municípios fo ssem administrados ness e sistema, nem para qu e ap enas

os Municíp io s (se fo sse o caso) o fo ssem.
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Pelo exp o sto , en te ndo que o sistema proposto não seria implantado

em nosso País, mesmo se d iscu tido nova ass embléia constituinte, por tratar-se de m odelo

radicalmente diferente do que temos praticado e por partir de presss upostos qu e, em minha

op inião, não seriam aceitáveis pela m aio ria dos b ra sileiro s - especialmente o s juristas.
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