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Representação nº 325/20 

 

 

Vistos. 

 

1) Quanto ao objeto da representação 

Cuida-se de representação apresentada pelo 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde em que noticia ter havido 

dissolução do órgão e revogação da nomeação de todos os membros, por 

ato do Prefeito Municipal, à revelia das disposições legais aplicáveis. 

O Prefeito Municipal apresentou esclarecimentos 

preliminares argumentando que não houve dissolução do órgão, que segue 

operando em composição provisória, e que a revogação da nomeação dos 

membros decorreu do aparelhamento partidário do órgão e respectivo mau 

uso dos mandatos, em especial a prática de atos de caráter político-eleitoral, 

em detrimento da natureza técnica do Conselho. 

A Câmara Municipal, instada, encaminhou cópia 

integral da Comissão Especial de Inquérito instaurada naquela Casa. 

Diante desse quadro, anoto ser desnecessária a 

instauração de inquérito civil, seja ante a premência de solução breve da 

questão, seja porque os elementos já trazidos aos autos por todos os envolvidos 

permitem apreciação imediata da controvérsia. 

É o relatório. 

De saída, necessário registrar que os Conselhos de 

Saúde são órgãos de caráter permanente e destinados a concretizar a diretriz 

do SUS prevista no art. 198, III, da Constituição Federal, a saber, garantia de 

participação da comunidade na execução e fiscalização das políticas 

públicas de saúde. 
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Também é necessário registrar que os Conselhos de 

Saúde, que devem existir em todos os níveis federativos, integram o Sistema 

Único de Saúde – SUS (art. 1º, Lei 8.142/90), e guardam vinculação com o Poder 

Executivo de cada nível. Essa vinculação, contudo, não é direta e integral, e 

ostenta caráter sui generis, pois os Conselheiros (em especial os externos aos 

quadros da Municipalidade) são eleitos para mandato determinado, e assim 

não se equiparam a ocupantes de “cargos em comissão”, demissíveis ad 

nutum. Ao contrário, não faria qualquer sentido que o mandato de integrantes 

de órgão de controle da gestão municipal estivesse submetido ao próprio 

fiscalizado, hipótese em que restaria desnaturada qualquer possiblidade de 

atuação independente. 

Os Conselhos de Saúde, nessa linha, se regem por 

regime híbrido, cujo pilares são: i) em relação aos integrantes não-servidores, a 

nomeação, salvo ilegalidade no processo eletivo, é ato vinculado (só pode 

haver recusa de nomeação, ou revogação desta à revelia do próprio 

Conselho, caso seja constatada irregularidade na eleição do membro ou nas 

condições de elegibilidade do membro); ii) o custeio de funcionamento e 

estrutura do órgão é de responsabilidade do Poder Executivo; iii) a disciplina do 

órgão deve estar delineada em legislação própria, que deve prever a forma 

de eleição, as atribuições do cargo, os deveres e responsabilidades, bem 

como as hipóteses de afastamentos provisórios e definitivos. 

Em outras palavras, de forma resumida, por não se 

tratar de servidores municipais propriamente ditos, e muito menos de 

ocupantes de cargos em comissão, sobretudo porque eleitos, o afastamento 

dos Conselheiros, ainda que por motivo idôneo, só pode ocorrer: i) por decisão 

judicial; ii) por ato do próprio Conselho Municipal, na forma da lei e de seu 

regimento; iii) pelo Prefeito Municipal, na específica hipótese de irregularidade 

no processo eletivo ou nas condições de elegibilidade do membro. 

Posta a questão em termos gerais, passa-se à análise 

do caso concreto. 



 

 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

REGISTRO 

 

Avenida Clara Gianotti de Souza, 370 – Vila Tupy | Registro/SP – (13) 3821- 3455 

Por meio do Decreto Municipal nº 2.934/20, o Prefeito 

Municipal de Registro, unilateralmente, revogou a nomeação de todos os 

membros do Conselho Municipal de Saúde. Segundo se extrai dos motivos ali 

expostos, assim agiu em razão de indícios de “suposta prática de ilegalidades e 

imoralidades no órgão” e de “não observância das atribuições e 

competências do órgão”. 

Posteriormente, em esclarecimentos encaminhados a 

esta Promotoria de Justiça, a Municipalidade acrescentou que o órgão estaria 

“aparelhado politicamente”, com praticamente a totalidade dos membros 

não-servidores afiliados a partido político de oposição, além de que estariam 

se utilizando de seus mandatos para fins de perseguição da atual gestão, com 

realização de denúncias falsas e exploração política dos temas em redes 

sociais. 

Pois bem. 

Antes de apresentar conclusão sobre o quadro 

presente, reitero considerar que seria de todo adequada a existência de 

restrição legal - de caráter objetivo – de que pessoas com filiação partidária 

participassem do processo eletivo do Conselho Municipal de Saúde, medida 

mais consentânea com a imparcialidade que se espera do exercício do 

mandato de Conselheiro Municipal de Saúde. 

A questão fica mais acentuada à vista do quanto 

alegado pelo representado, em que praticamente todos os Conselheiros não 

servidores seriam filiados ao mesmo partido da oposição, alguns com atividade 

política ativa e com exploração dos temas técnicos ínsitos aos trabalhos em 

mídias sociais com objetivos eleitorais. 

Não se quer com isso entrar no mérito da correção ou 

não dos atos dos Conselheiros (menos ainda os atos praticados fora do 

exercício da função) – avaliação que seria estranha a estes autos –, e por 

evidente não se faz qualquer juízo de censura ao exercício da atividade 

política, legítima e bem-vinda em regimes democráticos, mas apenas apontar 
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que a melhor solução em se tratando de participação em órgãos de controle 

como o Conselho de Saúde, ao menos de lege ferenda, seria outra. 

Contudo, por ora prevalece a lei posta, no caso a Lei 

Municipal nº 1.265/12, que não estabelece tal restrição, e se a lei de regência 

assim não dispõe, o Chefe do Executivo Municipal não detém competência 

legal para fazê-lo. 

No que diz respeito a eventuais desvios de finalidade 

no exercício dos mandatos de Conselheiro, trata-se de questão a ser 

apreciada na via própria, em procedimento que individualize de forma clara 

conduta e responsável e que garanta possibilidade de contraditório e ampla 

defesa. Além disso, a avaliação sobre eventual proceder inadequado no 

exercício dos mandatos cabe ao próprio órgão, nos termos da lei de regência 

(art. 4º, §4º, e 12) e de seu regimento interno (art. 5º, §7º). 

A individualização das condutas é importante, ainda, 

para evitar qualquer tipo de responsabilização objetiva ou coletiva, e a 

existência de processo prévio de apuração é importante para evitar 

penalização antes da verificação da culpa. 

Já no que diz respeito à investigação em curso na 

Câmara Municipal – utilizada como motivação do Decreto – anoto que aquele 

órgão tem competência legal, em sede de comissão especial, para avaliar o 

comportamento de membros e servidores da própria Casa Legislativa, e não 

de Conselheiros Municipais. 

Ademais, constata-se do ato de instauração da 

comissão que a investigação diz respeito apenas à Vereadora Sandra Kennedy 

(que sequer é Conselheira) e ao assessor legislativo Jefferson Pécori (este sim, 

Conselheiro), ao passo que o Decreto em questão revogou a nomeação de 

todos os integrantes do Conselho. 

A existência de suposta gravação de diálogo 

telefônico sem o conhecimento do interlocutor tampouco se reveste de força 

suficiente a afastar os limites formais de intervenção do Executivo Municipal 
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junto ao mandato dos Conselheiros de Saúde, conduta que igualmente 

dependeria de reprovação prévia do próprio órgão, na forma regimental. 

Acresça-se que do ponto de vista legal (excluído aqui qualquer juízo sobre a 

moralidade do ato) e segundo jurisprudência consolidada no STF, não há 

ilicitude em tal tipo de gravação quando realizada por um dos interlocutores, 

mesmo sem o conhecimento do outro, como inclusive já pude esclarecer em 

representação trazida pelo próprio representado ao Ministério Público em caso 

diverso. 

Então, não obstante os argumentos trazidos pelo 

Executivo Municipal, cuja confirmação (supostas ilegalidades) depende de 

apuração em procedimentos próprios, respeitada a formalidade legal, e não 

obstante as observações já expendidas acerca da inadequada confluência 

entre política partidária e política pública, fato é que: 

i) o Conselho Municipal de Saúde não está sujeito ao 

poder de gestão típico do Prefeito Municipal da mesma forma que o serviço 

público municipal em geral, sendo que a vinculação híbrida do Conselho com 

o Poder Executivo é de caráter financeiro e estrutural, além da garantia de 

participação na composição do órgão, mas não de caráter hierárquico e 

disciplinar; 

ii) a recusa à nomeação de Conselheiro, ou 

revogação desta, por ato do Prefeito Municipal, sem prévia manifestação do 

próprio Conselho Municipal, a despeito de eventual existência de motivação 

idônea, pode ocorrer apenas em caso de constatação de irregularidades na 

eleição ou nas condições de elegibilidade do membro; 

iii) a perda de mandato de Conselheiro Municipal por 

motivos outros que não indicados no item supra, segundo a lei vigente, é ato 

de competência do próprio órgão, ou alternativamente, em casos de 

improbidade administrativa, do Poder Judiciário por iniciativa do Ministério 

Público, após regular investigação; 
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iv) o Decreto Municipal nº 2.934/20, por essas razões, se 

mostra ilegal por ter excedido o âmbito de competência do Prefeito Municipal, 

bem como por ter impingido penalização de caráter coletivo e sem prévia 

apuração de culpa em procedimento administrativo regular no âmbito do 

próprio Conselho Municipal; 

v) por extensão e consequência, o Decreto Municipal 

nº 2.936/20, que nomeou membros interinos ao Conselho, também se mostra 

ilegal. 

Também é importante registrar que a omissão da 

Direção do Conselho Municipal em apurar eventuais irregularidades nas 

condutas de quaisquer de seus membros, desde que formalmente 

comunicada, constitui ilegalidade igualmente passível de investigação e 

punição na forma da lei. 

 

Por todo o exposto, determino no âmbito desta 

representação: 

i) expeça-se ofício eletrônico urgente ao Sr. 

Prefeito Municipal, com cópia deste despacho, recomendando que, até que 

sobrevenha manifestação favorável do Conselho Municipal, baseada em 

procedimento próprio de apuração de irregularidades, adote as medidas 

necessárias ao restabelecimento da nomeação da composição original do 

órgão, revogando ou suspendendo os efeitos dos Decretos Municipais nº 

2.934/20 e 2.936/20; 

ii) faça-se constar do ofício requisição de resposta 

em 24 horas; 

iii) faça-se ainda constar do ofício que eventual 

publicidade desta recomendação, em plataformas oficiais ou mídias pessoais, 

deve se dar com a íntegra deste despacho, de modo a dar conhecimento 

fidedigno e completo de todo o conteúdo aqui existente. 
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2) Quanto ao pedido da Câmara Municipal 

A Câmara Municipal encaminhou ofício a esta 

Promotoria de Justiça solicitando “acesso ao termo de reunião realizada com o 

Executivo Municipal, onde se requereu também as justificativas do porquê da 

destituição do Conselho Municipal de Saúde”. 

Esclarece-se que não houve, por parte do Ministério 

Público, qualquer reunião ou audiência com o Executivo Municipal tendo por 

objeto de discussão a revogação das nomeações dos Conselheiros Municipais. 

A Municipalidade foi cobrada por escrito a prestar 

esclarecimentos sobre a questão, sendo que cópia desse despacho já foi 

encaminhada à Câmara Municipal. Os esclarecimentos também foram 

apresentados por escrito. 

Então, inexistindo ata de reunião a ser consultada, 

indefiro o pedido. 

 

3) Deliberações finais 

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, com 

confirmação eletrônica e telefônica do recebimento. 

Com a resposta da Municipalidade, ou encerrado o 

prazo concedido, contado do recebimento, tornem conclusos para 

prosseguimento. 

Oportunamente, providencie-se elaboração de autos 

físicos. 

 

 

Registro, 08 de julho de 2020. 

 

 

Daniel Porto Godinho da Silva 

Promotor de Justiça 
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