
Consulta nº05/2014 

REF. SECRETARIA DE SAÚDE DE ITACARAMBI – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – 
ART. 37 CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. 

1. Relatório 

Trata-se de consulta realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Itacarambi, nos seguintes 
termos: 

“O cenário politico da nossa microrregião de saúde, Januária, e os compromissos assumidos 
entre os gestores do SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na 
defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde e estabelecida na Constituição Federal, me 
leva a questionar o porquê da saída do gestor de Januária. A discussão torna-se necessária, 
pois a organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os 
gestores, e de fato a situação da saúde da microrregião caminhava neste sentido. Sabemos que 
a condução da saúde não é tarefa fácil e tão pouco a condução de um município sede, mas 
enxergávamos uma maior organização nesta administração pública em saúde. O gestor 
municipal de saúde de Januária é um dos principais articuladores no fortalecimento da saúde, 
pois o mesmo é responsável pela sede da microrregião em saúde, sendo também o  presidente 
do COSEMS Regional, secretário executivo do Consórcio  Intermunicipal de Saúde. Com a saída 
deste gestor, há um desequilíbrio de toda a rede microrregional de saúde, e enquanto gestora 
também não apoio à saída do gestor de Januária, sem as devidas explicações aos demais 
membros da microrregião. O que se sabe quanto à saída são apenas especulações, nada foi 
discutido, tão pouco argumentado. A falta de pagamento de alguns profissionais e empresas, 
ditos nos bastidores das reuniões, nos leva a questionar também a necessidade de uma maior 
intervenção do Estado junto aos outros setores da prefeitura municipal, visto que para o 
sucesso de qualquer gestão dependemos em muito do compromisso de outros setores, tais 
como licitação, setor de compras, contabilidade.  Diante do explicitado, solicito orientação e 
acompanhamento jurídico do COSEMS/MG quanto à saída do gestor de Januária e as  
implicações legais para toda a microrregião de saúde, visto que o impacto seria desfavorável a 
toda microrregião de saúde e visando qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como 
política pública séria e não meramente politiqueira. Aguardo retorno. Att. Priscila Fazani.”(g.n.) 

 

2. Fundamentação 
 

O questionamento feito pela Secretária de Saúde refere-se a possibilidade de “saída” do gestor 
de Januária, sem discussão perante a respectiva região de saúde. Para esclarecermos a 
demanda, precisamos tecer os seguintes comentários: 

- O Secretário Municipal de Saúde é um agente político, que “são os titulares dos cargos 
estruturais à organização política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço 
constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos 
formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da 
República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de 



Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, 
Deputados federais e estaduais e os Vereadores. ( MELLO,  Direito Administrativo, 13ª edição. 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 422/423) 

E completa o doutrinador e professor Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“O vínculo que tais agentes têm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza 
política. Exercem um munus público. Vale dizer, o que os qualifica para o exercício das 
correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade 
de cidadãos”(Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 10ª edição, 1998, pág. 151 e 
152). 

De tudo isso, devemos compreender também a natureza jurídica do cargo ocupado pelo 
agente político – Secretário Municipal de Saúde. 

A Constituição Federal de 1988 estatui em seu artigo 37, inciso II, que a investidura em cargo 
ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de 
provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo. 

Todavia, no mesmo inciso existe a  exceção a referida regra, dispondo que as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, não serão sujeitas a 
concurso público: (verbis) 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da legalidade, 
impessoalidade,moralidade,publicidade e eficiência e, também ao seguinte: 

(...) 

II – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” (destacamos) 

E mais, além da exceção disposta acima, o dispositivo constitucional, em seu inciso V, esclarece 
em quais condições os cargos em comissão serão admitidos: 

 “V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento.” 

Para irmos além, ao definirmos os cargos em comissão, trazemos a lição de Diógenes 
Gasparini: 

“ É o que menos segurança dá, em termos de permanência no cargo, ao seu titular. É ocupado 
transitoriamente por alguém, sem direito de nele permanecer indefinidamente. A Constituição 
da República qualifica-o de cargo de livre nomeação e exoneração (art. 37, II). Vale dizer: para 
nomeação de seu titular não se exige concurso, embora se possam fazer, por lei, outras 



exigências, como ocorre com os Ministros de Estado, que devem ter mais de vinte e um anos de 
idade e estar no exercício dos direitos públicos (art. 87 da CF). Assim como a nomeação desses 
agentes é livre, livre também é a sua exoneração, isto é, nada precisa ser alegado para 
justificar seus desligamentos (RDA 108:180). A exoneração, nesses casos, diz-se “ad nutum” da 
autoridade competente. Desse modo qualquer direito é-lhe negado se disser respeito a sua 
permanência no cargo. Os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, 
comando ou chefia de certos órgãos, onde se necessita de um agente que sobre ser de 
confiança da autoridade nomeante se disponha a seguir sua orientação, ajudando-a a 
promover a direção superior da Administração.” 

Ainda sobre o tema, o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles: 

“(....) a investidura em comissão é adequada para os agentes públicos de alta categoria, 
chamados a prestar serviços ao Estado, sem caráter profissional, e até mesmo de natureza 
honorífica e transitória. Tais agentes, em sua maioria, são delegados ou representantes do 
Governo, pessoas de sua confiança, providos nos altos postos do Estado, para o desempenho 
de funções diretivas ou missões transitórias características de “múnus” público.” 

Com efeito, verifica-se a discricionariedade do Prefeito – Chefe do Poder Executivo Municipal- 
em escolher os membros do seu “alto escalão”, seja pela confiança nele depositada, ou por 
outros critérios estipulados pelo mesmo. 

3. Conclusão 

De toda a fundamentação apresentada, verifica-se que o Chefe do Poder Executivo possui 
liberdade de escolha para os cargos de livre nomeação e exoneração, com fulcro no artigo 37, 
II da Constituição da República Federativa do Brasil. 

No caso apresentado, da forma apresentada, observa-se que o mesmo agiu com a liberalidade 
que lhe é permitida legalmente. 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014. 

 

 


