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EMENTA: <AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
MUNICIPAL - ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
- SUS -INTERVENÇÃO NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER
EXECUTIVO - INICIATIVA PRIVATIVA - INTERVENÇÃO INDEVIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DA ADI. Incidindo em ofensa
à iniciativa reservada ao Poder Executivo, relativa à autonomia
administrativa, organização e gestão do conselho municipal de saúde, é
inconstitucional a Lei Municipal impugnada nesta ação direta de
inconstitucionalidade.>

AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.18.080214-2/000 - COMARCA DE
LAGOA SANTA - REQUERENTE(S): MUNICIPIO DE LAGOA SANTA -
REQUERIDO(A)(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em < JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO >.

DES. ARMANDO FREIRE

RELATOR.

DES. ARMANDO FREIRE (RELATOR)
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V O T O

      <Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
concessão de medida cautelar, ajuizada pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
LAGOA SANTA, Sr. ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR, requerendo,
com fundamento nos artigos 2º e 61,§1º, alínea "e", da Constituição da
República, e art.66, III, alínea "e" e "f", art.90, XIV e art.73 da Constituição do
Estado de Minas Gerais, a declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº 4.153/2018.

      O autor afirma que a referida lei pretende ampliar a representação dos
profissionais da saúde junto ao Conselho Municipal de Saúde. Assegura que,
contudo, não é possível que o Poder Legislativo altere a sua composição, por
se tratar de iniciativa privativa do Poder Executivo. Argumenta que o
Conselho Municipal de Saúde é um órgão integrante do SUS municipal, cuja
execução das políticas da saúde é da competência do Poder Executivo.
Defende que a própria Lei Municipal n. 3.155/2011, que regulamenta o
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, é expressa no sentido de
que o mesmo é um órgão permanente, deliberativo e normativo do Sistema
Único de Saúde, no âmbito municipal. Assevera que, portanto, "compete ao
Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Santa, respeitando a Terceira
Diretriz da Resolução nº. 453/2012, item I, do Conselho Nacional de Saúde,
definir o número de Conselheiros e encaminhar ao Poder Executivo, o que
comprova que a Lei combatida claramente desrespeita o disposto na
Resolução, por se tratar de competência exclusiva do Poder Executivo."
Alega que a referida lei padece de vício formal subjetivo por afronta ao
disposto no art. 66, III, alíneas "e" e "f", da Constituição Estado de Minas
Gerais, que atribui, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa
de leis que criem atribuições para órgãos estaduais. Argumenta que
desrespeita, ainda, o art. 90, inciso XIV, da Constituição do Estado, pois
elenca, dentre as atribuições privativas do Governador do Estado, "dispor, na
forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo", o que
está
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em consonância com o art. 61 da CR/88.

      O requerente aduz, ainda, que se encontram presentes o fumus boni iuris
e periculum in mora. Requer a imediata suspensão a eficácia da Lei nº 4.153
de 12 de abril de 2018.

      Pugna pela procedência do pedido, ao final.

      Em cumprimento ao disposto no art. 339, § 5º do RITJMG, a
Coordenação de Pesquisa e Orientação Técnica informa não ter localizado
nos arquivos nenhuma manifestação do Órgão Especial acerca da
constitucionalidade da referida lei.

      Distribuição, por sorteio, à minha relatoria.

      No despacho inicial (doc.15), determinei que se oficiasse ao o Sr.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA para se
pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a medida cautelar
postulada.

      O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA se
manifestou (doc.18), assegura que não restou comprovada a alegada
inconstitucionalidade. Assevera que a ampliação de representação de
profissionais de saúde junto ao Conselho Municipal de Saúde não é iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Requer a improcedência da ação.

      Por meio de r. parecer (doc.20), a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade, opina pela
concessão da medida cautelar pleiteada.

      Este Órgão Especial, em acórdão publicado aos 21/03/2019, concedeu a
medida cautelar, à unanimidade, consoante ementa abaixo transcrita:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. MUNICÍPIO
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DE LAGOA SANTA. LEI MUNICIPAL 4.153/18. ALTERAÇÃO DO NÚMERO
DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE INTEGRANTES DO CONSELHO
M U N I C I P A L  D E  S A Ú D E .  I N T E R V E N Ç Ã O  N A  A U T O N O M I A
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. REQUISITOS PRESENTES.
CAUTELAR CONCEDIDA.

A norma municipal ora impugnada, sendo de iniciativa parlamentar, por
sugerir real ofensa à iniciativa reservada ao Poder Executivo e à autonomia
administrativa, notadamente por versar sobre matérias relativas à
organização administrativa, deve, cautelarmente, ter sua eficácia suspensa,
até julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade.  (TJMG -
Ação Direta Inconst  1.0000.18.080214-2/000, Relator(a): Des.(a) Armando
Freire , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 18/03/2019, publicação da
súmula em 21/03/2019)

      Retornando os autos conclusos, determinei que se oficiasse ao Sr.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA para prestar
informações sobre o tema central da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no
prazo regimental de 30 (trinta) dias.  (doc.35).

      O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA reiterou
a sua manifestação anterior (doc.38).

      Nos termos do r. parecer (doc.39), a Coordenadoria de Controle de
Constitucionalidade da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais opinou no sentido da procedência do pedido inicial.

      Em síntese, é o relatório.

      Relatado, passo a expor o meu voto.

      Por meio desta Ação Direta de Inconstitucionalidade o requerente
pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
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4.153/2018 do município de Lagoa Santa:

      Data vênia, a promulgação da Lei nº 4.153, de 12 de abril de 2018, ora
impugnada, resultou em ofensa à independência e à convivência harmônica
entre os referidos Poderes, por força de interferência por parte do Legislativo
local na esfera da autonomia administrativa atribuída ao Poder Executivo de
Lagoa Santa.

      De fato, a lei em exame contraria a iniciativa reservada ao Prefeito
Municipal e intervém na autonomia administrativa atribuída ao Poder
Executivo, notadamente em se tratando de aumento da representação dos
profissionais da saúde no Conselho Municipal de Saúde, interferindo na
administração e funcionamento de órgão integrante da Administração
Municipal.

      Nessa linha, verifico a existência de conflito entre a norma municipal
impugnada e a Constituição Estadual, especialmente na parte que reserva ao
Chefe do Executivo a iniciativa em relação a projetos que cuidam da criação
de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional
e a fixação da respectiva remuneração.

      Tal conflito resulta, pelo que observo, em ofensa ao princípio da
independência e harmonia entre Poderes, em sede de Lei Municipal, de
iniciativa do Legislativo, que determina a participação de 01 agente
comunitário de saúde, 01 auxiliar de saúde bucal, 01 educador físico, 01
enfermeiro, 01 farmacêutico, 01 fonoaudiólogo, 01 médico, 01 nutricionista,
01 odontólogo, 01 psicólogo, 01 técnico de enfermagem, 01 técnico de
radiologias e 01 técnico de patologia clínica  no Conselho Municipal de
Saúde, interferindo diretamente na gestão de órgão integrante da
Administração Municipal.

      Outrossim, nos termos do disposto na Lei 8.080/90, resta claro
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que os Conselhos de Saúde, que integram o Sistema Único de Saúde, fazem
parte da Administração Pública Municipal. Confira-se

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o
inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera
de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente.

      Nessa linha, a lei municipal em comento é conflituosa com a Constituição
Estadual, na medida em que concretizou, de fato, a alegada violação à
separação, independência e harmonia entre Poderes, por força de
interferência por parte do Legislativo local na esfera da autonomia
administrativa atribuída ao Executivo. Sua promulgação, em termos formais,
redundou em inequívoca afronta às regras constitucionais atinentes à
iniciativa privativa de lei.

      Por oportuno, transcrevo algumas normas da Constituição do Estado de
Minas Gerais aplicáveis ao caso em comento:

Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é
vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na
função de um deles, exercer a de outro.

(...)
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Art. 66. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta
Constituição:

III - do Governador do Estado:

(...)

b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e
fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

c) o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime
jurídico único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, incluídos o provimento de cargo e a estabilidade;

d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado;

Art. 90. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

(...)

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo;

(...)

Art. 173. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo e o Executivo.

7



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

§ 1º Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer
dos Poderes delegar atribuições, e, a quem for investido na função de um
deles, exercer a de outro."

      Corroborando tal entendimento, colaciono ementas de julgados
proferidos por este Órgão Especial em casos análogos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DE
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE LAGOS SANTA - PRERROGATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES - PRESENÇA DE
VÍCIO FORMAL - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. É inconstitucional norma
de iniciativa da Câmara Municipal que cria Comissão de Mediação de
Conflitos nas escolas da rede municipal de ensino, por violar ao art. 66, III,
alínea "e" e "f" e art. 90, XIV, ambos da Constituição do Estado de Minas
Gerais e infringir os princípios da separação e harmonia entre os poderes
previstos no art. 173 da CF/88 e art. 90, inciso V, da Constituição Mineira.
(TJMG -  Ação Direta Inconst  1.0000.18.080452-8/000, Relator(a): Des.(a)
Paulo Cézar Dias , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/07/2019,
publicação da súmula em 01/08/2019)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL
QUE VERSA ACERCA DE CRIAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CONSELHO
MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL - PROJETO DE LEI
DE VEREADOR - VÍCIO DE INICIATIVA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PREFEITO - COMPOSÇÃO DE ÓRGÃO QUE INTEGRA O EXECUTIVO
POR MEMBRO DO LEGISLATIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. Compete privativamente ao Chefe do Poder
Executivo local a instauração de processo legislativo que versa acerca da
criação e atribuições de Conselho Municipal vinculado a Secretaria do
Município. Ofende o princípio da separação dos poderes a composição em
órgão vinculado ao Executivo de membro do Poder Legislativo.  (TJMG -
Ação Direta Inconst  1.0000.15.030122-4/000, Relator(a):
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Des.(a) Pedro Bernardes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/07/2016,
publicação da súmula em 05/08/2016)

      Nessa mesma linha, o entendimento da douta Procuradoria-Geral de
Justiça,  no sentido de que "ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo
878.911/RJ, o e. STF reconheceu a repercussão geral da matéria
constitucional ora debatida e, no mérito, reafirmou a jurisprudência daquela
Corte, no sentido de que usurpa a competência privativa do Chefe do Poder
Executivo lei que trata estrutura ou da atribuição dos órgãos da
Administração Pública e do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §
1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)."

      Sendo assim, acolho integralmente a pretensão deduzida porque
concordo e admi to  que a norma legal  fust igada inc ide em
inconstitucionalidade formal. Houve, sim, ingerência por parte do Chefe do
Poder Legislativo local, no que concerne às regras de competência e
limitações constitucionais de criação de despesa pública.

      CONCLUSÃO.

      À luz do exposto, acolho a representação e declaro a
inconst i tucional idade da Lei  Municipal  nº 4.153/2018.

      Proceda-se na forma regimental.

      Custas ex lege.

      É como voto.

      >
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              <>

DES. AFRÂNIO VILELA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. ÁUREA BRASIL - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. MARIANGELA MEYER - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MOACYR LOBATO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. AMORIM SIQUEIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ALEXANDRE SANTIAGO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. EDISON FEITAL LEITE - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. RENATO DRESCH - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. GILSON SOARES LEMES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. MÁRCIA MILANEZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. WANDER MAROTTA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. AUDEBERT DELAGE - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a).

10



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

DES. EDGARD PENNA AMORIM - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. EDILSON OLÍMPIO FERNANDES - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO"
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