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RESUMO 

 

Esta monografia se dedica ao estudo dos conselhos profissionais e sua natureza 
jurídica de autarquias corporativas integrantes da Administração Pública indireta. 
Aborda os atos administrativos de fiscalização e o poder de polícia de que são 
dotadas. Trata do regime jurídico da contratação dos funcionários e servidores e as 
discussões sobre a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98. 
Escrutiniza a conceituação da natureza jurídica tributária das anuidades. Estuda o 
dever de obediência às regras licitatórias, tanto para a alienação, como para a 
aquisição de bens e serviços, nos ditames da Lei 8.666/93. Examina o poder de 
fiscalização exercido pelo Tribunal de Contas da União. Finaliza com tratativa 
relativa à competência de atuação dos conselhos de classe e do poder de 
regulamentação infralegal. 
 

Palavras-chave: Administração Indireta. Conselhos de fiscalização profissional. 
Autarquias Corporativas. Natureza jurídica. Pode de Polícia. Funcionários. 
Anuidades. Licitação. Tribunal de Contas da União. Regulamentação infralegal.  
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INTRODUÇÃO 

 

A estrutura orgânica da Administração Pública, conforme disposto no Decreto-

Lei nº 200/671, em seu art. 4º, incisos I e II, se divide em Administração Direta e em 

Administração Indireta. 

 

A Administração Direta, que também pode ser denominada de Administração 

Centralizada, se constitui dos serviços que estão integrados na estrutura 

administrativa do Estado, isto é, são executados e compostos na mesma pessoa 

jurídica, cujas divisões se dão apenas por unidades abstratas, cingidas em órgãos, 

departamentos ou repartições, como ministérios, secretarias, etc. 

 

A Administração Indireta, que também pode ser denominada de 

Administração Descentralizada, por sua vez, é formada por entidades dotadas de 

personalidade jurídica própria, sendo estas as autarquias, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e as fundações públicas. 

 

O presente estudo se propõe abordar especificamente as autarquias, mais 

especificamente ainda as denominadas autarquias corporativas, que são os 

conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. 

 

A tratativa pretendida é no sentido de estruturar juridicamente os conselhos 

profissionais, pontuando sua natureza jurídica pública, bem como dos atos 

administrativos de fiscalização – e consequentemente o poder de polícia de que são 

dotados – além do regime jurídico da contratação dos funcionários. 

 

Fará uma breve semântica sobre a conceituação da natureza jurídica 

tributária das anuidades ou contribuições sociais, concluindo pelo dever de 

obediência às regras licitatórias, tanto para a alienação, como para a aquisição de 

bens e serviços, estando sujeitos aos ditames da Lei 8.666/93, sendo, 

                                                      
1
 BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sôbre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências. Diário Oficial [República Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - Parte I - de 27 
de fevereiro de 1967 - Suplemento ao de número 39. 
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consequentemente, subservientes ao poder de fiscalização exercido pelo Tribunal 

de Contas da União, que faz recomendações sobre o modus operandi, estipula 

planos de ação e impõe determinações específicas nos pontos que julga necessário 

o cumprimento.  

 

Encerrará com a abordagem relativa à competência de atuação dos 

conselhos de classe e do poder de regulamentação infralegal, passando pela 

resolução de conflitos entre estas entidades e suas normas editadas. 
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1. NATUREZA JURÍDICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS 

 

A Constituição Federal2, em seu art. 5º, inciso XIII, assegura que “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer”, sendo que é da União Federal a competência 

legislativa para estabelecer normas relativas à “organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício de profissões”, além da obrigação de 

“organizar, manter e executar a inspeção do trabalho”, conforme artigos 21, inciso 

XXIV e art. 22, inciso XVI, ambos da Constituição Federal. 

 

De início, o que se constata é que o exercício de profissão ou ofício tem sua 

liberdade individual assegurada pela Constituição Federal, dentre os direitos e 

garantias fundamentais. Pensando nisso, qualquer limitação ao exercício de 

atividades profissionais somente pode ser justificada quando verificada a 

necessidade de que certas e determinadas atividades sejam de algum modo 

controladas diante do risco do emprego de práticas ou técnicas incorretas por 

pessoas inabilitadas ou imperitas, com ameaça de dano social, à segurança, à 

integridade física ou à saúde. 

 

Ou seja, a intervenção com o objetivo de regular ou limitar o exercício de 

profissão, trabalho ou ofício, somente se justifica em havendo interesse público 

primário desta atuação, por este motivo é o Estado – neste caso a União Federal, 

por força dos artigos 21, inciso XXIV e art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal – 

o detentor do poder de regulamentar o exercício de qualquer atividade profissional, o 

que somente é possível após o devido processo legislativo. 

 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello3, no exercício das 

prerrogativas e competências inerentes ao Poder Público, pode a Administração 

Pública ser organizada de modo a possibilitar o cumprimento e atendimento dos 

preceitos constitucionais. Para tanto, ou a atividade é exercida diretamente pela 

                                                      
2
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 5 de outubro de 1988. 
3
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 143 e seguintes. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Administração, por meio de organismos internos, ou cria pessoas jurídicas dotadas 

de autonomia financeira e administrativa para exercer tais atividades. 

 

Significa dizer que, sendo a atividade de fiscalizar o exercício de profissão ou 

ofício inerente à função típica da Administração Pública – especialmente em razão 

do interesse público primário da coletividade que envolve tanto o direito à liberdade 

de exercício de atividade profissional, como a necessidade de regulação ou 

limitação do seu exercício, quando se mostrar necessário –, poderia ser exercida 

diretamente pelo próprio corpo interno do Poder Público, ou seja, de maneira 

centralizada, contudo, se utilizando dos órgãos e demais subdivisões (secretarias, 

departamentos, etc.), de maneira desconcentrada. 

 

Contudo, atentando-se à necessidade de que tal atividade fiscalizatória – pelo 

alto grau de especialidade exigida – seja exercida por entidades dotadas de 

autonomia administrativa e financeira (descentralização), inclusive vislumbrando 

maior eficiência na execução desta função, a via eleita foi a da criação dos 

conselhos profissionais, que são entes constituídas por lei federal específica, cuja 

função principal é o exercício da atividade de controle e fiscalização de atividades 

profissionais, de modo e nos exatos limites estipulados em sua lei de criação. 

 

Em razão de sua natureza pública – cujo objetivo é o cumprimento do múnus 

constitucional de regular as atividades profissionais dentro dos limites legais e sem 

afrontar a liberdade garantida pelo art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal –, os 

conselhos profissionais são definidos como Autarquias Corporativas, ou seja, 

pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Pública Indireta, 

que somente podem ser criadas ou extintas por lei específica, nos termos do quanto 

determinado no art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal. 

 

Isto porque, para que tais entidades possam exercer o poder-dever ou dever-

poder de fiscalizar e controlar a atividade profissional e seus limites, precisam ser 

dotadas de competência administrativa própria, com capacidade e condições para o 

exercício do Poder de Polícia e, ao mesmo tempo, ser dotada de autonomia 

administrativa e financeira possibilitando bem exercer esta função outorgada pela lei. 

 



12 

 

O conceito de autarquia está exposto no Decreto-Lei nº 200/674, em seu art. 

5º, inciso I, como sendo: 

 

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
 
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizada. 

 

A este respeito menciona o Professor Celso Antonio Bandeira de Mello5: 

 

O certo é que doutrina e jurisprudência jamais hesitaram em reconhecer o 
caráter de entidade autárquica às pessoas meramente administrativas 
revestidas de personalidade de Direito Público. 
 
Sendo, como são, pessoas jurídicas, as autarquias gozam de liberdade 
administrativa nos limites da lei que as criou; não são subordinadas a órgão 
algum do Estado, mas apenas controladas, como adiante melhor se 
esclarece. Constituindo-se em centros subjetivos de direitos e obrigações 
distintos do Estado, seus assuntos são assuntos próprios; seus negócios, 
negócios próprios; seus recursos, não importa se oriundos de trespasse 
estatal ou hauridos como produto da atividade que lhes seja afeta, 
configuram recursos e patrimônios próprio, de tal sorte que desfrutam de 
“autonomia” financeira, tanto como administrativa; ou seja, suas gestões 
administrativa e financeira necessariamente são de suas próprias alçadas – 
logo, descentralizadas. 

 

A criação e a existência dos conselhos profissionais fundamenta-se na 

necessidade de preservação e zelo que a Administração Pública deve ter na 

garantia da qualidade do exercício das profissões regulamentadas e pela 

observância da legislação nacional a elas correlatas. 

 

Portanto, também como justificativa para sua autonomia, é fato que a 

Administração Direta é incapaz de exercer – de forma direta – o pleno controle do 

exercício da atividade profissional, inclusive em razão das competências técnicas de 

cada profissão, cujo conhecimento aprofundado somente é possível pelos próprios 

pares profissionais. 

 

                                                      
4
 BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sôbre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências. Diário Oficial [República Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - Parte I - de 27 
de fevereiro de 1967 - Suplemento ao de número 39. 
5
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 165. 
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Aliás, justamente pela impossibilidade de exercício de fiscalização que não 

seja pelos próprios pares, os dirigentes dos conselhos profissionais são eleitos pelos 

membros lá registrados – seus colegas de profissão – cumprindo mandato eletivo 

por prazo determinado, fixado na Lei que o criou e/ou em ato regulatório posterior. 

 

Isso ocorre diferentemente do exercício do cargo de dirigente das autarquias 

mais comuns, cuja nomeação é realizada pelo chefe do Poder Executivo, sendo este 

cargo em comissão, ou seja, que pode ser destituído ou revogado a qualquer 

momento, a depender dos interesses políticos e discricionários do órgão controlador 

ou autoridade nomeadora. 

 

Os conselhos profissionais também se destoam, neste aspecto, das 

denominadas autarquias especiais – as Agências Reguladoras – para as quais são 

nomeados dirigentes pelo chefe do Poder Executivo para prazo determinado fixado 

na lei, estando sujeitas ao critério político do órgão controlador, mas garantindo 

estabilidade e evitando a prática da descontinuidade administrativa. Em nível 

federal, estes cargos são exercidos por pessoas nomeadas pelo presidente da 

república, mas sua investidura depende de aprovação do Senado Federal (art. 52, 

III, “f”, da Constituição Federal). 

 

Outra importante distinção que deve ser feita, é na comparação entre os 

conselhos profissionais e as demais entidades de classe, como os sindicatos e as 

associações, visto que tais entidades são privadas – pessoas jurídicas de direito 

privado – constituídas com objetivo específico de fazer a defesa profissional de uma 

determinada classe, isto é, de forma partidária e corporativista, enquanto os 

conselhos de classe são autarquias – pessoas jurídicas de direito público – cuja 

função é de fiscalizar (Poder de Polícia Administrativa) o exercício da atividade 

profissional em prol do interesse público e no interesse da sociedade como um todo, 

inclusive apurando condutas contrárias à legislação e aplicando penalidades, após o 

devido processo disciplinar. 

 

Sua atuação administrativa, pautada nos atributos de discricionariedade, 

coercibilidade e autoexecutoriedade, envolve restrição de direitos individuais, em 
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prol da preservação do interesse público. A este respeito, Felipe Nogueira 

Fernandes6, diz que: 

 

Na medida em que os conselhos profissionais são criados com o objetivo de 
fiscalizar o exercício de profissões regulamentadas, desempenham uma 
parcela do poder que a Carta Magna atribuiu à União. Consequentemente, 
devem integrar a Administração Pública federal indireta e, pelas razões já 
expostas, ter personalidade jurídica de direito público. 
 
(...) 
 
Do ponto de vista constitucional, não é admissível que tais conselhos 
profissionais tenham personalidade jurídica de direito privado e, ao mesmo 
tempo, gozem de prerrogativas próprias do Estado. Como já exposto, a 
atual Constituição não mais prevê a possibilidade de exercício, por 
associações profissionais ou sindicais, de funções delegadas do poder 
público. 
 
Nesse contexto, a criação de conselhos profissionais com natureza 
autárquica seria uma forma de descentralizar uma atividade administrativa 
que não pode mais ser delegada a associações profissionais de caráter 
privado. 

 

Em que pese a objetividade quanto a natureza autárquica dos conselhos 

profissionais – pessoa jurídica de direito público –, que a submete, via de 

consequência, ao Regime Jurídico de Direito Público ou mesmo pela atuação 

administrativa de coercibilidade e autoexecutoriedade de seus atos – administrativos 

– a Lei nº 9.649/987, em seu art. 58 e parágrafos, dispôs de forma distinta, 

determinando que:   

 

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão 
exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante 
autorização legislativa.  
 
§ 1

o 
A organização, a

 
estrutura e o funcionamento dos conselhos de 

fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante 
decisão do plenário do conselho federal da respectiva profissão, garantindo-
se que na composição deste estejam representados todos seus conselhos 
regionais.  
 
§ 2

o 
Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de 

personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da 
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.  

                                                      
6
 FERNANDES, Felipe Nogueira. Conselhos profissionais e delegação fiscalização de profissões 

regulamentadas. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3212, 17 abr. 2012. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/21519>. Acesso em: 13 jan. 2016. 
 
7
 BRASIL. Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências. Diário Oficial [República Federativa do 
Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 28 de maio de 1998. 

https://jus.com.br/artigos/21519/a-criacao-de-conselhos-profissionais-e-a-delegacao-da-atividade-de-fiscalizacao-de-profissoes-regulamentadas
https://jus.com.br/artigos/21519/a-criacao-de-conselhos-profissionais-e-a-delegacao-da-atividade-de-fiscalizacao-de-profissoes-regulamentadas
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/4/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/4/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/4
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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§ 3

o 
Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões 

regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada 
qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o 
quadro da Administração Pública direta ou indireta. 
 
§ 4

o 
Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 

autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por 
pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que 
constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial 
a certidão relativa aos créditos decorrentes.  
 
§ 5

o 
O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos 

de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus 
órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, 
anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos 
conselhos regionais.  
 
§ 6

o
 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por 

constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação 
aos seus bens, rendas e serviços.  
 
§ 7

o 
Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas 

promoverão, até 30 de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e 
regimentos ao estabelecido neste artigo.  
 
§ 8

o 
Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que 

envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, 
quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto 
no caput. 

 

Todavia, referido artigo de lei foi objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1717-68, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, que o 

declarou inconstitucional, com exceção do §3º do art. 58, no ponto específico que 

trata do regime de contratação dos servidores, ponto que será abordado em outro 

capítulo do presente trabalho. 

 

No julgado mencionado, bem entendeu o pleno do STF que, exercendo o 

conselho profissional atividade típica do Estado, que está descrita como obrigação 

objetiva da Administração Pública na Constituição Federal, não pode ser classificada 

como entidade privada. A este respeito mencionou o relator da ADI, o Ministro 

Sydney Sanches: 

 

                                                      
8
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6. Art. 58 e 

parágrafos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido 
dos Trabalhadores – PT, Partido Democrático Trabalhista – PDT e Presidente da República. Relator: 
Ministro SYDNEY SANCHES. Julgamento:  07/11/2002. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741>. Acesso em: 12 
jan 2016. 
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(...) não me parece possível, a um primeiro exame, em face de nosso 
ordenamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos artigos 
5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70 parágrafo único, 149 e 175 da Constituição 
Federal, a delegação, a uma entidade privada, de atividade típica de 
Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e punir no que 
concerne ao exercício de atividades profissionais. 
 
12. Aliás, a 06 de agosto de 1998, o Plenário desta Corte, julgando o MS nº 
22.643-9-SC, de que foi Relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES, por 
votação unânime, decidiu (DJ de 04.12.98, Ementário nº 1.934-01): 
“Mandado de Segurança. – Os Conselhos Regionais de Medicina, como 
sucede com o Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à 
prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto 
no inciso II do art. 71 da atual Constituição”. (...) “Esses Conselhos – O 
Federal e os Regionais – foram, portanto, criados por lei, tendo cada um 
deles personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira. Ademais, exercem eles a atividade de 
fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos 
artigos 5º, XIII, 21, XXIV, e 22, XVI, da Constituição Federal, é atividade 
tipicamente pública. Por preencherem, pois, os requisitos de autarquia, cada 
um deles é uma autarquia, embora a lei que os criou declare que todos, em 
seu conjunto, constituem uma autarquia, quando, em realidade, pelas 
características que ela lhes dá, cada um deles é uma autarquia distinta.” 

  

Sendo declarada a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei nº 9.649/98, pela 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6, restou consolidado que os 

Conselhos Profissionais, sem sombra de dúvida, são entidades autárquicas dotadas 

de personalidade jurídica de direito público (mesmo que sua Lei de criação não 

tenha assim determinado expressamente), com todos os direitos e deveres a elas 

inerentes. 

 

Neste sentido, seguindo o entendimento emanado na ADI em comento, é 

certo que entidade privada que tenha sido criada por lei com o objetivo de regular o 

exercício de atividade profissional, pode ser considerada ilegítima para tal função, já 

que não poderá exercer a fiscalização – Poder de Polícia – que é atividade inerente 

e indelegável da Administração Pública – direta ou indireta. Raquel Melo Urbano de 

Carvalho9 em sua obra ensina que: 

 

Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 58, que atribuía 
personalidade de direito privado aos Conselhos de Fiscalização, entende-
se, permissa venia dos entendimentos contrários, que estas entidades 
apresentam natureza autárquica, malgrado seu substrato pessoal. 
Irrepreensível é a lição de Ricardo Teixeira do Valle Pereira ao explicitar 
que as autarquias são como longa manus do Estado e normalmente são 
criadas para desempenhar atividades típicas da Administração, as quais 

                                                      
9
 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção 

do Estado e estrutura da Administração. 2ª ed. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 678. 
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não podem ser trespassadas para pessoas jurídicas de direito privado. São, 
portanto, instrumentos de descentralização administrativa, aos quais deve o 
Estado obrigatoriamente recorrer quando se mostra presente a necessidade 
de repassar uma atividade que é tipicamente sua a outra pessoa jurídica 
(distinta da União, dos Estados, Distrito Federal ou Município) 

 

Assim como ocorre com todas as autarquias, os Conselhos Profissionais 

somente podem ser criados por lei específica de iniciativa do Presidente da 

República, nos termos do art. 37, inciso XIX, c.c. art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, 

ambos da Constituição Federal10. 

 

Porém, há especificidades dos Conselhos Profissionais que permitem que lei 

de criação apresente atributos especiais a estas entidades, inclusive as tornando 

autarquias especiais, isto porque, como já mencionamos, o exercício do controle de 

atividade profissional, em pese múnus do Estado, demanda algumas peculiaridades 

técnicas, que dependem da interferência direta dos pares profissionais. 

 

Na criação do Conselho Profissional, em razão das peculiaridades de cada 

profissão regulamentada, é necessária a observância destas especificidades 

técnicas, demandando a outorga de prerrogativas específicas para cada órgão 

criado, a depender das necessidades da profissão.  

 

É o caso, por exemplo, do mandato eletivo dos dirigentes do Conselho 

Profissional, eleitos entre os próprios profissionais lá registrados, fato que é 

corriqueiro em quase todas as entidades do gênero – para não dizer em todas – mas 

que, contudo, se diferenciam em relação à forma de eleição, tempo de mandato, 

poderes outorgados, competência territorial, etc., conforme especificado em cada lei 

de criação. É que o afirma Felipe Nogueira Fernandes11: 

  

Cabe mencionar que o regime jurídico das autarquias admite 
particularidades. Há certa margem para que as leis que instituírem essas 
entidades detalhem o regime a ser aplicado a cada uma. Nada impede, por 
exemplo, que o processo de escolha dos seus dirigentes ocorra mediante 
voto dos integrantes da respectiva categoria econômica, sem ingerência da 

                                                      
10

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 5 de outubro de 1988. 
11

 FERNANDES, Felipe Nogueira. Conselhos profissionais e delegação fiscalização de 
profissões regulamentadas. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3212, 17 abr. 2012. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/21519>. Acesso em: 13 jan. 2016. 
 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://jus.com.br/artigos/21519/a-criacao-de-conselhos-profissionais-e-a-delegacao-da-atividade-de-fiscalizacao-de-profissoes-regulamentadas
https://jus.com.br/artigos/21519/a-criacao-de-conselhos-profissionais-e-a-delegacao-da-atividade-de-fiscalizacao-de-profissoes-regulamentadas
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/4/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/4/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/4
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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Administração direta. Porém, é certo que a lei não poderia criar entidades 
autárquicas de “regime especial” quando isso significar o descumprimento 
das normas de hierarquia constitucional. Como não há exceção prevista no 
texto constitucional, as leis que criarem autarquias, independentemente de 
sua finalidade, não podem violar a moldura jurídica que a Constituição 
conferiu às entidades de direito público. 

 

É de se ressaltar, ainda, que as contratações dos Conselhos Profissionais 

devem obedecer aos procedimentos licitatórios e de contratos administrativos 

previstos na Lei 8.666/93 (art. 37, XXI, da Constituição Federal). Os Conselhos 

Profissionais devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União, além dos 

demais órgãos federais de controle (artigos 70 e 71 da Constituição), sendo que as 

suas receitas e despesas estão dispostas na lei orçamentária da União (art. 165, § 

5º, I, da Constituição Federal). 

  

No mais, os servidores autárquicos somente podem ser admitidos mediante 

concurso público, com ressalva dos cargos comissionados – nos termos do art. 37, II 

e V, da Carta Constitucional. 

 

A este respeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal em Medida Cautelar 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 213512, suspendeu a eficácia da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, especificamente para retomar a redação original do art. 

39 da Constituição Federal, no ponto que trata do regime jurídico único e planos de 

carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas. Ressalte-se que o mérito da ADI nº 2135 ainda não foi julgado, 

podendo haver alteração do entendimento apresentado até o momento.. 

 

Na esteira da retomada da redação original do art. 39, caput, da Constituição 

Federal, foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, a Ação Direta de 

                                                      
12

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135. Emenda 
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Partido Dos Trabalhadores – PT, Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido Socialista do Brasil – PSB, 
Sindicato dos Trabalhadores de Combate as Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de 
Janeiro – SINTSAÚDE-RJ, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro – CRECI-
RJ. Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: Não ocorrido. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2135&classe=ADI-
MC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 21 jan 2016. 
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Inconstitucionalidade – ADI nº 536713, e pelo Partido da República – PR, a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade – ADC nº 3614, ambos propondo a discussão 

sobre constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, ao dispor que “os 

empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 

regidos pela legislação trabalhista (...).”. 

 

Também discutindo a constitucionalidade do regime de contratação celetista 

ou estatutário dos funcionários dos Conselhos Profissionais, tramita a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 36715, pleiteando a 

declaração de não recepção pela Constituição Federal do art. 35 da Lei 5.766/1971; 

art. 19 da Lei 5.905/1973; art. 20 da Lei 6.316/1975; art. 22 da Lei 6.530/1978; art. 

22 da Lei 6.583/1978 e art. 28 da Lei 6.684/1979, os quais também determinam o 

regime de contratação celetista dos funcionários dos Conselhos Profissionais 

respectivos. 

 

Com isso, o que se observa é que a matéria relativa ao regime jurídico e de 

planos de carreira dos funcionários dos conselhos de profissões regulamentadas 

ainda é nebuloso. O tema será aborda em tópico específico do presente trabalho, 

em razão da complexidade envolvida. 

 

                                                      
13

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5367. Art. 58, § 3º, 
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Procurador-Geral da República, Congresso Nacional  e 
Presidente da República. Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: Não ocorrido. Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4828140> Acesso em: 
21 jan 2016. 
14

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36. Art. 58, § 
3º, Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Partido da República – PR, Conselho Regional de 
Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, Conselho Federal de Educação Física – CONFEF, 
Conselho Federal dos Representantes Comerciais – CONFERE, Procurador-Geral da República, 
Congresso Nacional  e Presidente da República. Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: Não 
ocorrido. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=36&classe=ADC&codigo
Classe=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 21 jan 2016. 
15

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 
367. Art. 35 da Lei 5.766/1971; art. 19 da Lei 5.905/1973; art. 20 da Lei 6.316/1975; art. 22 da Lei 
6.530/1978; art. 22 da Lei 6.583/1978 e art. 28 da Lei 6.684/1979: regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho para empregados de conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas. Procurador-Geral da República, Congresso Nacional  e Presidente da República. 
Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: Não ocorrido. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4838268> Acesso em: 
21 jan 2016. 
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2. PODER DE POLÍCIA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS 

 

O conceito geral de Poder de Polícia Administrativa está estipulado pelo art. 

78 do Código Tributário Nacional16, que assim prescreve: 

 
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 

 

Segundo o Professor Celso Antonio Bandeira de Melo17: 

 

Através da Constituição e das Leis os cidadãos recebem uma série de 
direitos. Cumpre, todavia, que seu exercício seja compatível com o bem 
estar social. Em suma, é necessário que o uso da liberdade e da 
propriedade esteja entrosado com a utilidade coletiva, de tal modo que não 
implique uma barreira capaz de obstar à realização dos objetivos públicos. 

 

Para uma vida harmoniosa em sociedade, é imprescindível a preservação das 

liberdades individuais e do direito à propriedade, contudo, em contrapartida, é 

necessário que tais liberdade e propriedade sejam administradas em prol do 

interesse público e do bem comum, ou seja, as liberdades individuais devem ser 

exercidas nos limites da concretização dos interesses públicos, os quais possibilitam 

o bem viver em sociedade. 

 

Este limitador ou regulador da liberdade e da propriedade dos indivíduos, isto 

é, a competência para que tal controle seja exercido, se justifica, no ordenamento 

jurídico, pelo Poder de Polícia exercido pela Administração Pública, conforme 

definição do art. 78 do Código Tributário Nacional. 

 

No mesmo sentido, em artigo publicado pelo Conselho Federal de 

Enfermagem – COFEN18, apresenta-se o seguinte entendimento: 

                                                      
16

 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial 
[República Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I – Parte I – de 27 de outubro de 1966. 
17

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 834. 
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O vocábulo poder deriva do latim potis, que significa “poderoso, capaz de”. 
O termo policia tem sua raiz etimológica no alfabeto grego por meio do 
vocábulo "πολιτεία" (politeia), com a significação “governo de uma cidade”. 
O termo administrativa deriva da palavra administração, que vem do latim 
ad (direção) e minister (obediência). Para uma maior coerência textual, o 
léxico poder de polícia administrativa, no nosso entendimento, é a 
capacidade de governança para cumprimento às ordens jurídicas. 
 
Por definição, no ordenamento jurídico, poder de polícia administrativa, no 
sentido stricto, é a competência para disciplinar o exercício da autonomia da 
Administração Pública para a realização de direitos fundamentais e da 
democracia, conformando os valores de liberdade e de propriedade, 
emanados da carta constitucional brasileira, aos valores de interesses 
individuais, coletivos e públicos. Assim, de tipologia de atos diversificados, o 
poder de polícia administrativa possui epistemologia jurídica própria, 
caracterizada por: regime jurídico específico (submissão aos enunciados 
prescritivos originários dos textos legais), discricionariedade (liberdade de 
poder de escolha conferido à Administração Pública para agir em prol do 
interesse público / poder do agente público de agir ou não agir, de avaliar ou 
de decidir atos de sua competência dentro dos limites legais), vincularidade 
(ligação às leis / ligação de entidade da administração pública com o 
ordenamento jurídico); autoexecutoriedade (poder de execução de suas 
decisões por seus próprios meios / qualidade do ato administrativo de atuar, 
de imediato, após produzido, para o cumprimento de suas determinações), 
coercibilidade (uso da força disciplinar amparada no arcabouço jurídico), 
sancionamento (atendimento das determinações emanadas do poder de 
policia administrativa) e proporcionalidade (aplicação da determinação em 
correspondência à disposição normativa e legal). 

 

Não se trata aqui de pura restrição à liberdade, mas apenas de limitar ou 

regular as liberdades individuais em prol dos interesses da coletividade, sendo por 

este motivo totalmente legítima e inerente à Administração Pública tais limitações. 

Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Melo19: 

 

De todo modo, entretanto, descaberia falar em limitação a direitos, pois os 
atos restritivos, legais ou administrativos, nada mais significam senão 
formulação jurídica no âmbito do Direito. Exatamente por isso, é ilegal a 
ação da Administração que, a pretexto de exercer poder de polícia, se 
interna na esfera juridicamente protegida da liberdade e da propriedade. Eis 
por que, se não há tumulto, descabe dissolver comício sob tal fundamento; 
se não há ocorrência de obscenidade, improcede a interrupção de 
espetáculo público obstado sob tal justificativa. 
 
Portanto, as limitações ao exercício da liberdade e da propriedade 
correspondem à configuração de sua área de manifestação legítima, isto é, 
da esfera jurídica da liberdade e da propriedade tuteladas pelo sistema. É 

                                                                                                                                                                      
18

 DIB, Kasser Jorge Chamy; et alii. Poder de Polícia Administrativa no Sistema Conselho Federal 
e Conselhos Regionais de Enfermagem. Artigo publicado pelo Conselho Federal de Enfermagem, 
Brasília, 7 páginas. 
Disponívelem:<http://apps.cofen.gov.br/cbcenf/sistemainscricoes/arquivosTrabalhos/I45832.E11.T929
8.D7AP.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2016. 
19

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 836 
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precisamente esta razão pela qual as chamadas limitações administrativas 
à propriedade não são indenizáveis. Posto que através de tais medidas de 
polícia não há interferência onerosa a um direito, mas tão só definição que 
giza suas fronteiras, inexiste o gravame que abriria ensanchas a uma 
obrigação pública de reparar.  

 

Em que pese a legitimidade das limitações que o Poder de Polícia impõe à 

liberdade e à propriedade do indivíduo – e justamente por tal motivo – é certo que 

este poder deve ser exercido apenas e tão somente com as responsabilidades e 

consequências de qualquer Ato Administrativo, ou seja, deve ser dotado de 

competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, sob pena de nulidade. 

 

Assim o sendo, o Poder de Polícia Administrativa é subserviente às 

prescrições legais (Princípio da Legalidade), a qual confere ao Administrador certa 

liberdade de poder para agir em prol do interesse público, com competência e poder 

para avaliar e decidir os atos a serem tomados (discricionariedade) dentro dos 

limites legais, ou seja, sem perder a obrigatoriedade de vinculação à determinação 

legal. 

 

A Administração, no exercício do Poder de Polícia Administrativa, tem a 

prerrogativa de seus atos e decisões serem autoexecutáveis, isto é, tem capacidade 

e competência para executar suas próprias decisões, além do poder da 

coercibilidade, enquanto competência para o uso de meios legais que permitem 

forçar o cumprimento do ato emanado, pelo administrado, inclusive com poder para 

sancionar, nos limites legais.  

 

Todas estas manifestações, é claro, devem estar pautadas pela 

proporcionalidade na ponderação das decisões proferidas pelo Administrador, as 

quais devem ser aplicadas em correspondência à disposição normativa e legal. 

 

O mesmo Professor Celso Antonio Bandeira de Melo, bem finaliza o conceito, 

com as seguintes palavras: 

 

Em face de todo exposto, pode-se definir a polícia administrativa como a 
atividade da Administração Pública expressa em atos normativos ou 
concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na 
forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora 
fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente as 
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particularidades um dever de abstenção (“non facere”) a fim de conformar-
lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema 
normativo. 

 

Ora, sendo os Conselhos Profissionais dotados de personalidade jurídica de 

direito público, ou seja, Autarquias Federais, são entidades integrantes da 

Administração Pública Indireta e assim o sendo são dotados, portanto, das 

prerrogativas do Poder de Polícia Administrativa, não podendo ser diferente disso. 

 

Aliás, como vimos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1717-620, entendeu que a atividade exercida pelos 

Conselhos Profissionais não pode ser objeto de delegação a entidades privadas, 

visto que é atividade típica da Administração Pública, em razão da competência para 

exercer poder de polícia, tributar e punir, no âmbito de sua competência técnica:  

 

(...) não me parece possível, a um primeiro exame, em face de nosso 
ordenamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos artigos 
5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70 parágrafo único, 149 e 175 da Constituição 
Federal, a delegação, a uma entidade privada, de atividade típica de 
Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e punir no que 
concerne ao exercício de atividades profissionais. 

 

Exercendo atividade típica do Estado, no que concerne ao poder-dever de 

fiscalizar o regular o correto exercício da atividade profissional, somente o pode 

fazer sendo dotado de Poder de Polícia Administrativa, que lhe outorga, inclusive – e 

especialmente – o poder de punir, que pode partir de uma simples advertência, 

passando por aplicação de multas, podendo chegar à suspensão ou à cassação da 

licença profissional do integrante do conselho profissional respectivo. 

 

Neste sentido, se o Supremo Tribunal Federal já definiu que a controle de 

atividade profissional regulamentada é atividade típica e indelegável do Estado, 

concluindo, por tal motivo, que os Conselhos Profissionais são parte integrante da 

Administração Pública Indireta, dotados de personalidade jurídica de direito público – 

Autarquias Federais – a conclusão lógica não poderia ser outra senão a de que tais 

                                                      
20

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6. Art. 58 e 
parágrafos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido 
dos Trabalhadores – PT, Partido Democrático Trabalhista – PDT e Presidente da República. Relator: 
Ministro SYDNEY SANCHES. Julgamento:  07/11/2002. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741>. Acesso em: 12 
jan 2016. 
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entidades são também dotadas de Poder de Polícia Administrativa, nos limites da 

competência legal que lhe foi atribuída. 
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3. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DOS 

CONSELHOS PROFISSIONAIS 

 

Os servidores autárquicos somente podem ser admitidos mediante concurso 

público, com ressalva dos cargos comissionados – nos termos do art. 37, II e V, da 

Carta Constitucional. 

 

A Lei nº 9.649/9821, em seu art. 58, § 3º, determina que os servidores dos 

conselhos profissionais devem ser contratados pelo regime da legislação trabalhista, 

ou seja, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT22: 

  

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão 
exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante 
autorização legislativa. 
  
(...) 
 
§ 3

o 
Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões 

regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada 
qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o 
quadro da Administração Pública direta ou indireta. 

 

Assim, os conselhos profissionais, especialmente após a promulgação da Lei 

nº 9.649/98, realizam a seleção dos seus servidores por meio de concurso público, 

contudo, as contratações são realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

 

A legitimação destas entidades para realizar tal contratação pelo regime 

celetista está, além do artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, na própria Constituição 

Federal, em seu artigo 3923, caput, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 04 de junho de 1998. 
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Todavia, no tramite da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 213524, que 

debate vício formal de constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 19/98, o 

Supremo Tribunal Federal, em Medida Cautelar, suspendeu da eficácia desta 

Emenda Constitucional, especificamente determinando a retomada da redação 

original do art. 39 da Constituição Federal, a qual determina o seguinte: 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. 

 

O Pleno do STF proferiu o acórdão da medida cautelar em comento 

apresentando o seguinte entendimento quanto ao vício formal de constitucionalidade 

da Emenda Constitucional nº 19/98: 

 

1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 
não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 
308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que 
tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego 
público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do 
substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, 
assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a 
permanência do regime jurídico único previsto na redação original 
suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de 
emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o 
quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança 
constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto 
ao caput do art. 39 da Constituição Federal... 

 

Observe-se que a redação do caput do artigo 39 da Constituição Federal, cuja 

vigência foi retomada, determina que o regime jurídico e planos de carreira para os 

servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas 

deve ser único, ou seja, na esfera federal sob a regência da Lei nº 8.112/90, a qual 
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dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias 

e das fundações públicas federais25. 

 

Com base justamente na determinação cautelar contida na ADI nº 2135 o 

Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional no 

Estado do Rio Grande do Sul – SINSERCON/RS apresentou a reclamação nº 

1953726, no STF, contra editais de concurso abertos por conselhos profissionais do 

Rio Grande do Sul, que pretendiam selecionar e ao final contratar servidores pelo 

regime celetista. O julgamento proferido pelo Ministro Luiz Fux:  

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 2.135-MC, 
deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 
39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda 
Constitucional nº 19, de 4/6/1998. Diante desta decisão, restabeleceu-se a 
redação originária do artigo constitucional suscitado, subsistindo a 
obrigatoriedade da adoção do regime jurídico único para a Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional. Quanto aos efeitos ex nunc da 
decisão, ressalvou-se que os atos anteriormente praticados com base em 
leis editadas durante a vigência do dispositivo suspenso permaneceriam 
válidos até o julgamento final da ação. 
  
Nesse contexto, verifica-se que a fixação do regime celetista para 
servidores de conselhos profissionais, entes autárquicos, desrespeitou a 
autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, revestida, portanto, de caráter 
vinculante. 
 
(...) 
 
A isso some-se a circunstância de que a Corte julgou prejudicada a ADI 
1.717 no ponto em que alegava a inconstitucionalidade do art. 58, 3º, da Lei 
9.649/1998 em razão da superveniência da Emenda Constitucional 19/1998, 
que previu a figura do emprego público. Contrariamente ao alegado pela 
parte reclamada, a suspensão da eficácia dos dispositivos introduzidos pela 
referida emenda tem reflexos diretos na legislação editada no período de 
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sua vigência, haja vista que voltou a viger o art. 39 da CRFB/1988 na sua 
redação original, que impõe o regime jurídico único para a Administração 
pública direta, autárquica e fundacional. 
 
Ex positis, na linha da jurisprudência desta Corte, julgo parcialmente 
procedente a presente reclamação, para impor aos reclamados a adoção do 
regime jurídico único relativamente aos servidores aprovados nos concursos 
objeto deste feito. 

 

Ainda na esteira da retomada da redação original do art. 39, caput, da 

Constituição Federal, no mês de agosto de 2015, foi ajuizada pelo Procurador-Geral 

da República, a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 536727, e, no mês de 

abril de 2015, pelo Partido da República – PR, a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade – ADC nº 3628, ambos propondo a discussão sobre 

constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, ao dispor que “os 

empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 

regidos pela legislação trabalhista (...).”. 

 

A ADI nº 5367 discute, ainda, a constitucionalidade do art. 31 da Lei 8.042, de 

13 de junho de 1990, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Economistas 

Domésticos e do art. 41 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que 

regulamenta o exercício da Arquitetura e do Urbanismo, cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil, os quais igualmente determinam o regime de 

contratação celetista aos seus funcionários. 

 

Também discutindo a constitucionalidade do regime de contratação celetista 

dos funcionários dos Conselhos Profissionais, tramita a Arguição de 
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Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 36729, proposta no mês de 

setembro de 2015, pleiteando a declaração de não recepção pela Constituição 

Federal dos seguintes dispositivos: (i) o art. 35 da Lei 5.766, de 20 de dezembro de 

1971, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia; (ii) o art. 19 da Lei 

5.905, de 12 de julho de 1973, que criou os Conselhos Federal e Regionais de 

Enfermagem; (iii) o art. 20 da Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que criou os 

Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; (iv) o art. 22 

da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978, que regulamenta a profissão de corretor de 

imóveis; (v) o art. 22 da Lei 6.583, de 20 de outubro de 1978, que criou os 

Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, e (vi) o art. 28 da Lei 6.684, de 3 

de setembro de 1979, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Biologia. 

 

Estes dispositivos de lei, ao criar os conselhos profissionais, em anos 

anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, também determinaram o 

regime de contratação celetista dos funcionários dos Conselhos Profissionais 

respectivos, o que, no entender Procurador-Geral da República, afronta o disposto 

na redação original do caput do art. 39, da Constituição Federal. 

 

Até o momento, todo cerne da discussão dessa série de medidas judiciais 

recentes está nos limites e na necessidade de cumprimento do quanto determinado 

no caput do art. 39 da Constituição Federal, o qual estipula o regime jurídico único e 

planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias 

e das fundações públicas. 

 

Por ocasião da propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade – 

ADC nº 3630, o Partido da República apresentou fortes argumentos, no sentido de 
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que o regime estatutário não pode ser aplicado para a contratação dos Servidores 

dos Conselhos Profissionais. A este respeito, aponta-se os principais argumentos 

constantes da petição inicial daquela medida: 

 
i) O modelo de regulação dos profissionais liberais no Brasil obedece ao 
preceito de liberdade de exercício profissional fixado no art. 5º, XIII, da 
Constituição Federal, sendo realizado através de autorregulação, o que 
demanda a autonomia e independência da estrutura do Estado; 
 
ii) Além de exercer a função de autorregulação profissional as entidades de 
classe também exercem a função de representação dos interesses e de 
defesa dos direitos de classe; 
 
iii) As entidades de fiscalização profissional constituem categoria ímpar no 
elenco das personalidades jurídicas previstas no nosso ordenamento 
jurídico, não se identificando com as autarquias integrantes da 
Administração Pública Indireta, uma vez que (a) não estão sujeitas à tutela 
ou supervisão ministerial, (b) não estão vinculadas a qualquer Ministério ou 
órgão da Administração Pública, (c) não se inserem na estrutura 
organizacional do Poder Executivo estabelecida nas Leis nº 9.649/98 e 
10.683/03, (d) não têm suas receitas e despesas inseridas na lei de 
diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária da União, (e) não recebem 
qualquer auxílio ou subvenção da União, (f) seus orçamentos não estão 
vinculados ao orçamento da União, (g) seus dirigentes não recebem 
remuneração e são eleitos dentre os seus membros e, portanto, sem 
interferência da Administração Pública, (h) além das funções típicas de 
Estado de fiscalizar e regular o exercício das profissões, também têm a 
função de representar e defender os interesses das categorias profissionais 
que fiscalizam (atividade de interesse preponderantemente privado); (i) 
seus órgãos jurídicos não são vinculados à Advocacia-Geral da União para 
representação judicial ou extrajudicial dos seus interesses; (j) não são 
beneficiárias de isenção de custas na Justiça Federal. 
 
iv) As entidades de fiscalização profissional possuem natureza jurídica sui 
generis, motivo pelo qual a elas não se aplica o regime jurídico 
administrativo das entidades autárquicas da Administração Pública. 
 
v) O regime jurídico único previsto no art. 39 da CF para a administração 
pública direta, autarquias e fundações públicas não se compatibiliza com as 
peculiaridades inerentes ao regime de pessoal dos empregados das 
entidades de fiscalização profissional (matéria disposta no art. 58, §3º, da 
Lei nº 9.649/98), uma vez que (a) não se pode exigir e não existe 
autorização legal para criação de cargos públicos para os Conselhos na lei 
de diretrizes orçamentária, (b) não se pode exigir e não existe qualquer lei 
criando cargos públicos com denominação própria, (c) a remuneração e 
concessão de aumentos e vantagens também não conta com previsão legal 
e não existe publicação anual de seus valores, e nem poderia haver (d) as 
remunerações não são pagas pelos cofres públicos, sendo custeadas, em 
sua integralidade, com as verbas auferidas pelas próprias entidades, que, 
ao contrário do que se dá com as autarquias federais, não contam com o 
auxílio de subvenção econômica do orçamento da União, (e) os diretores 
dos Conselhos de Fiscalização não recebem remuneração, (f) o regime 

                                                                                                                                                                      
Conselho Federal dos Representantes Comerciais – CONFERE, Procurador-Geral da República, 
Congresso Nacional  e Presidente da República. Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: Não 
ocorrido. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=36&classe=ADC&codigo
Classe=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 21 jan 2016. 



31 

 

próprio da previdência social (RPPS) também é incompatível, já que os 
Conselhos de Fiscalização Profissional são excluídos do orçamento do 
RPPS. 

 

De fato, algumas das problemáticas apresentadas da medida judicial são de 

resolução bastante complexa, mesmo em se entendendo pela inconstitucionalidade 

do regime celetista de contratação, é o caso, por exemplo, da inexistência de 

legislação criando os cargos públicos para composição dos quadros dos Conselhos 

Profissionais, nos termos do quanto determina o art. 3º, parágrafo único, da Lei 

8.112/9031: 

 

Art. 3
o
  Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor. 
 
Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

 

A este respeito, o que se observa é que mesmo em sendo declarado 

inconstitucional o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 e os demais artigos de lei que 

tratam da contratação de funcionários dos conselhos profissionais pelo regime 

celetista, qualquer contratação que pretenda conselho profissional realizar pelo 

regime estatutário estará impossibilitada, enquanto não forem editadas leis 

específicas criando os cargos públicos. 

 

Tanto é assim que o próprio Procurador-Geral da República, ao propor a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5367 apresentou seu pedido no sentido de 

que sejam declarados inconstitucionais todos os artigos de lei que prevejam a 

seleção e a contratação de servidores dos conselhos profissionais por meio da 

legislação trabalhista, contudo, pede que esta declaração de inconstitucionalidade 

seja diferida, mantendo sua vigência por 24 meses, até que seja instaurado o 

competente processo legislativo para tratar da matéria (efeito ad futurum da 

declaração de inconstitucionalidade). 
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Os argumentos para a inconstitucionalidade das contratações celetistas 

apresentadas pelo Procurador-Geral da República na ADI nº 536732, assim se 

resumem: 

 

Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas possuem 
personalidade jurídica de direito público e enquadram-se, na administração 
pública federal, como autarquias. Sua existência fundamenta-se na 
necessidade de zelar pela qualidade dos serviços prestados por 
profissionais e pela observância da legislação nacional relacionada ao 
exercício de determinadas profissões. 
 
Para tanto, exercem poder de polícia administrativa sobre os integrantes da 
categoria profissional, apuram condutas contrárias à legislação, aplicam 
penalidades etc. sua atuação, pautada nos atributos de discricionariedade, 
coercibilidade e autoexecutoriedade, envolve restrição de direitos 
individuais, em prol da preservação do interesse público. 
 
Essas autarquias especiais, também denominadas autarquias 
corporativas, gozam de autonomia administrativa e financeira e são 
subsidiadas por receita decorrente da cobrança de anuidades dos membros 
da profissão, as quais possuem natureza de contribuição social, consoante 
o art. 149 da constituição. 
 
Como integrantes da administração pública federal, os conselhos 
profissionais desfrutam de prerrogativas no desempenho de suas 
atividades, como: (i) imunidade tributária; (ii) cobrança de créditos mediante 
execução fiscal; (iii) impenhorabilidade do patrimônio; (iv) imprescritibilidade 
dos bens; (v) direito de regresso contra seus servidores. 
 
Por outro lado, submetem-se à exigência constitucional de concurso público 
para provimento de seus cargos e à fiscalização do Tribunal de Contas da 
União, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal... 

 

O que se observa é que todos os argumentos apresentados pelos 

especialistas são bastante robustos e se mostram completos em si mesmos, 

demonstrando que o debate judicial é intenso e ainda nebuloso sobre a 

constitucionalidade ou não das contratações de funcionários dos conselhos de 

profissões regulamentadas pela legislação trabalhista, o que certamente não será 

definido por agora. 

 

Porém, em que pese os fortes argumentos apresentados tantos pelos que 

defendem a constitucionalidade, como dos que defendem a inconstitucionalidade, 
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entendemos que a legislação em comento deve ser declarada inconstitucional, ou 

seja, determinando que os servidores dos conselhos profissionais sejam contratados 

pelo regime estatutário, precedido do respectivo concurso público. 

 

E assim entendemos, seguindo a conclusão pacifica do STF de que os 

conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia, sendo pessoa jurídica de 

direito público.  

 

Ora, admitir-se a contratação destes servidores pelo sistema privado da 

legislação trabalhista seria uma contradição em si, já que se está a falar de 

autarquias, que somente poderia ser admitida se houvesse previsão constitucional 

expressa neste sentido autorizando, o que não ocorre neste caso, pelo contrário, o 

caput do art. 39 da Carta Constitucional é taxativo ao prever o regime jurídico único 

para administração direta e indireta, inclusive para as autarquias, não autorizando 

qualquer exceção para as autarquias denominadas especiais ou corporativas, não 

sendo o caso de criação desta exceção pelo legislador infraconstitucional. 

 

De qualquer modo, em que pese a não conclusão em definitivo pelo Judiciário 

sobre a temática, as decisões judiciais proferidas até o momento pelo STF 

demonstram uma tendência a que o artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 e toda 

legislação que determine a contratação dos funcionários dos conselhos profissionais 

pelo regime celetista, sejam, ao final, declarados inconstitucionais. 

 

Por outro lado, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, o acórdão da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.026-433 concluiu que:  

 

3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem 
é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das 
personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”. 
 
(...) 
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9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação 
conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 
79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos 
servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de concurso público para 
admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB.  

 

Com isso, o acórdão da ADI em comento concluiu que as contratações de 

funcionários da OAB podem ser realizadas sem concurso público e pelo regime da 

legislação trabalhista, isto por que a entidade “...não está incluída na categoria na 

qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais..."34. 

 

Por fim, e não menos importante, é o questionamento relativo ao correto 

enquadramento dos funcionários das autarquias contratados pelo regime da 

legislação trabalhista antes do advento da Constituição Federal de 1988. 

 

Como já mencionado, o art. 39 da Constituição determina que as 

contratações devem se dar por regime jurídico único, aplicável a todos os servidores 

da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

 

Regulamentando este dispositivo constitucional, foi promulgada a Lei nº 

8.112/9035, para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, sendo que em seu art. 

243, constou a seguinte disposição: 

 

Art. 243.  Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na 
qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos 
ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das 
fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 – 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1

o
 de maio de 

1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não 
poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 
 
§ 1

o
  Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído 

por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação. 
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 Ibidem 
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Em princípio, o art. 253 do Estatuto dos Servidores Públicos da União 

resolveu esta problemática, ao considerar que todos os servidores ficam submetidos 

à lei na qualidade de servidores públicos, abarcando tanto os contratados pelo 

revogado Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, como os contratados 

pelo regime da legislação trabalhista. 

 

Todavia, grande parte da doutrina considera grave inconstitucionalidade na 

redação deste artigo, considerando que o art. 39 da Constituição Federal não 

transformou de forma automática os funcionários celetistas das autarquias em 

servidores estatutários, inclusive o art. 19, § 1º, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias36, determinou de forma diversa, no sentido de regular a 

transição entre os regimes de contratação anteriores à constituição ao regime 

jurídico unificado determinado no art. 39:  

 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, 
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no 
serviço público. 
 
§ 1º  O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado 
como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na 
forma da lei. 

 

A este respeito Ricardo Teixeira do Valle Pereira37, diz que: 

 

O art. 19 do ADCT diz respeito à estabilização de servidores que à data da 
promulgação da Constituição Federal contavam cinco ou mais anos de 
tempo de serviço. Como o dispositivo se referiu aos servidores que não 
foram admitidos na forma do art. 37 da CF, evidentemente pretendeu 
estabilizar todos os que ingressavam no serviço público sem concurso. 
 
Ocorre que a Constituição conferiu apenas a estabilidade aos servidores 
que já contavam mais de cinco anos de serviço à data de promulgação. 
Mais do que isso, no § 1º do art. 19 do ADCT o constituinte de 1988 deixou 
claro que a lei não poderia efetivá-los, já que isso dependeria de concurso 
público. 
 

                                                      
36

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 5 de outubro de 1988. 
37

 FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.); MAURIQUE, Jorge Antonio; GAMBA, Luísa Hickel; 
PAMPLONA, Otávio Roberto; PEREIRA, Ricardo Teixeira do Valle. Conselhos de Fiscalização 
Profissional : Doutrina e Jurisprudência. 3ª Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013, pág. 92. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


36 

 

Como se sabe, estabilidade e efetividade não se confundem. A estabilidade 
é uma garantia do servidor, que, ao adquiri-la, não pode ser desinvestido do 
cargo ou emprego que ocupa, salvo no caso de cometimento de infração 
disciplinar que justifique a aplicação de pena de demissão. A efetividade, 
todavia, é um atributo do cargo, e cargo é um posto a ser ocupado na 
Administração Pública, com funções e padrão remuneratório específicos. No 
caso do cargo em provimento efetivo, há necessidade de concurso público 
para ingresso. Sob outra ótica: o servidor investido do cargo de provimento 
efetivo pode adquirir estabilidade no serviço público. Já o servidor celetista, 
uma vez que não ocupa cargo de provimento efetivo, como regra não pode 
adquirir estabilidade. Assim, como estabilidade e efetividade não se 
confundem, e tendo em vista a redação do art. 19 do ADCT, é evidente que 
os servidores celetistas que estavam no serviço público havia cinco anos ou 
mais à data da promulgação da Constituição de 1988 foram apenas 
estabilizados excepcionalmente. Para adquirirem efetividade (ou seja, para 
se tornarem servidores estatutários) deveriam prestar concurso público, na 
forma da lei. 
 
Mas o que fez o art. 243 da Lei 8.112/1990? Pretendeu transformar todos os 
servidores celetistas (estabilizados ou não, o que é mais grave) em 
servidores estatutários. Apenas pretendeu, saliente-se, porque validamente 
não o fez. Com efeito, se a Constituição exigiu o concurso público para 
efetivação dos servidores que foram estabilizados, é evidente que a 
nenhum servidor celetista poderia ser conferida efetividade, ou seja, o 
trespasse, ainda que por disposição de lei, da condição de celetista para a 
condição de estatutário. 

 

Em que pese o entendimento doutrinário, não há muitas discussões no âmbito 

da jurisprudência tendentes a considerar inconstitucional o art. 243 da Lei 8.112/90, 

ao contrário, passados mais de 20 anos da promulgação da lei e da própria 

Constituição Federal, a tendência é pela conformação nos termos determinados na 

lei em comento. 

 

Neste sentido, o caminho que parece mais correto, seria o da realização 

periódica dos necessários concursos públicos pelas autarquias corporativas, 

possibilitando a adequação ao quanto determinado nos artigos 37 e 39 da 

Constituição Federal e na própria Lei 8.112/90.  

 

Especificamente em relação aos conselhos profissionais, a expectativa é que 

a conclusão da discussão, no Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade 

do artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 e demais legislações que determinam a 

contratação dos funcionários dos conselhos profissionais pelo regime celetista, 

possa apresentar solução – ou abrir caminho neste sentido – também para as 

contratações realizadas em período anterior à Constituição Federal. 
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4. NATUREZA JURÍDICA DAS ANUIDADES 

 

O Legislador, ao promulgar a Lei nº 9.649/9838, em seu art. 58, § 4º, 

estabeleceu que a fixação, a cobrança e a execução das cobranças de anuidades 

podem ser exercidas diretamente pelos conselhos profissionais: 

 

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão 
exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante 
autorização legislativa. 
  
(...) 
 
§ 4

o 
Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 

autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por 
pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que 
constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial 
a certidão relativa aos créditos decorrentes.  

 

Todavia, como vimos, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1717-6, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, declarou inconstitucional o art. 58 

da Lei 9.649/98, isto por entender que os conselhos profissionais têm natureza 

jurídica de autarquia, de modo que são dotados de personalidade jurídica de direito 

público. 

 

Portanto, são dotados de poder de polícia, podendo fiscalizar e punir no que 

concerne ao exercício das atividades profissionais respectivas. Assim o sendo, seus 

atos jurídicos são atos administrativos e têm o dever de obediência aos princípios 

insertos do caput do art. 37 da Constituição Federal, os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Se os conselhos profissionais são considerados pessoas de direito público – 

autarquias – e têm o dever de obediência a todos os princípios inerentes à 

Administração Pública, não poderia ser diferente com a arrecadação das anuidades 

e outras obrigações pecuniárias controladas por tais entidades, ou seja, somente 

podemos concluir que as verbas recolhidas e controladas pelos conselhos 

profissionais têm natureza tributária. 
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O conceito de tributo está delineado pelo Código Tributário Nacional39, que 

em seu art. 3º, assim estipula: 

 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

 

Tratando do tema Luisa Hickel Gamba40 explica que: 

 

As contribuições anuais devidas pelos profissionais vinculados são a 
principal fonte de receita para o custeio das atividades desenvolvidas pelos 
conselhos e ordens de fiscalização profissional. Destinando-se ao custeio 
de atividade típica do Estado, desenvolvida descentralizadamente por 
autarquia federal, as contribuições anuais devidas aos conselhos 
enquadram-se no conceito universal de tributo como receita do Estado. 
 
Além disso, a compulsoriedade da inscrição do profissional na entidade 
fiscalizadora e do pagamento da contribuição anual, sem qualquer 
interferência da vontade do sujeito passivo das obrigações, é característica 
marcante do conceito do tributo. 
 
(...) 
 
E, com efeito, as anuidades devidas aos conselhos são prestações 
pecuniárias compulsórias, por força de lei, instituídas em lei específica de 
criação de conselho ou apenas de fixação de anuidades para determinado 
conselho, ou, ainda, em lei instituidora geral, como a Lei 6.994, de 1982, a 
Lei 11.000, de 2004, ou a Lei 12.514, de 2011. Não constituem sanção por 
ato ilícito, mas são devidas em razão do exercício de profissão ou da 
simples sujeição à inscrição e à fiscalização dos conselhos de fiscalização 
do exercício profissional. Por outro lado, sua cobrança, considerada a 
natureza jurídica autárquica dos conselhos, é realizada por pessoa jurídica 
de direito público mediante atividade administrativa vinculada. 
 
Presentes estão, portanto, todos os elementos do conceito legal de tributo 
dispostos no referido art. 3º do CTN, razão pela qual a doutrina e a 
jurisprudência que se firmaram após a Constituição Federal de 1988 
atribuem natureza jurídica tributária às anuidades devidas aos conselhos de 
fiscalização pelos profissionais sujeitos à inscrição em seus quadros. 

 

Neste sentido, considerando que tanto o registro, como a anuidade são 

compulsórios e requisito obrigatório ao exercício da profissão sob controle da 
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autarquia corporativa, e é destinada ao custeio de atividade típica do Estado, a 

conclusão é a de que tal anuidade se enquadra no conceito universal de tributo. 

 

No mais, é de se ressaltar que a anuidade é devida seja pela imposição da lei 

que criou o conselho profissional ou em razão do quanto determinado na Lei 

11.000/200441 e na Lei 12.514/201142 – adiante melhor explanadas – as quais, 

inclusive, fixam o valor a ser recolhido, com atualização anual pelo índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (Art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.514/2011), mantendo-se a 

natureza tributária, independentemente na nomenclatura que a lei tenha lhe 

atribuído, isto nos termos do quanto determinado o art. 4º do Código Tributário 

Nacional: 

 

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

 

O art. 119 do Código Tributário Nacional, por sua vez, determina que o 

“sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da 

competência para exigir o seu cumprimento”, isto é, o titular do direito ao tributo 

recolhido é pessoa jurídica de direito público, neste caso os conselhos profissionais, 

que são autarquias federais assim declaradas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Lembrando que são entidades autárquicas dotadas de personalidade jurídica de 

direito público mesmo que sua Lei de criação não tenha assim determinado 

expressamente. 
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A este respeito, veja-se o que consta do acórdão da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1717-643, parafraseando o parecer da Procuradoria Geral da 

República constante daqueles autos: 

 

11. Já no § 4º, os referidos conselhos são autorizados a fixar, cobrar e 
executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, 
bem com preços de serviços e multas, as quais constituem receitas 
próprias. 
 
12. Ocorre que essas contribuições possuem caráter tributário, ou seja, são 
tributos, de competência da União Federal, não parecendo possa, em face 
do art. 119. do CTN, a capacidade de ser sujeito ativo da concernente 
obrigação tributária ser delegada a ente dotado de personalidade jurídica de 
direito privado. 
 
13. Com efeito, o art. 119 do CTN é claro ao estabelecer que: “sujeito ativo 
de obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência 
para exigir o seu cumprimento”. 
 
14. Assim, tendo sido o art. 119 do CTN recepcionado pela Constituição 
Federal, não poderia lei ordinária modificá-lo, pois, para tanto, é necessário 
lei complementar, nos termos do art. 146, III, da Constituição. 

  

Nesta esteira, pelo raciocínio desenvolvido até aqui, não resta dúvida sobre a 

natureza jurídica tributárias das anuidades de recolhimento obrigatório aos 

conselhos profissionais. E o tributo que se está a falar é o da contribuição social, nos 

termos do entabulado no art. 149 da Constituição Federal: 

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo. 

 

Sendo a natureza eminentemente pública destas instituições e tratando-se as 

anuidades de contribuição social (tributo) – como bem descreveu o acórdão da ADI 

nº 1717-6 – parece claro que estas também não poderiam ser fixadas por ato 

administrativo ou resolução infralegal do próprio conselho profissional, sendo 
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imprescindível que sua instituição se desse por lei formal, nos temos do quanto 

determinado no art. 150, I, da Constituição Federal: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

  

Contudo, em que pese a compreensão do quanto exposto, a 

supramencionada Lei 11.000/04, ao alterar a Lei no 3.268/57 que dispõe sobre os 

Conselhos de Medicina, transferiu atribuições ao Conselho Federal de Medicina e 

todos os demais conselhos profissionais, novamente no sentido de que estes 

poderiam fixar e alterar o valor das anuidades dos seus contribuintes por ato interno 

de cada conselho:  

 

Art. 1
o
 Os arts. 4

o
 e 5

o
 da Lei n

o
 3.268, de 30 de setembro de 1957, passam 

a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 5

o
 .............................................................................................................. 

j) fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada aos inscritos nos 
Conselhos Regionais de Medicina; e 
(...)." (NR) 
 
Art. 2

o
 Os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 

autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, devidas por 
pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços, 
relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias 
de cada Conselho. 
 
§ 1

o
 Quando da fixação das contribuições anuais, os Conselhos deverão 

levar em consideração as profissões regulamentadas de níveis superior, 
técnico e auxiliar. 
 
§ 2

o
 Considera-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos 

créditos mencionados no caput deste artigo e não pagos no prazo fixado 
para pagamento. 
 
§ 3

o
 Os Conselhos de que trata o caput deste artigo ficam autorizados a 

normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de representação, 
fixando o valor máximo para todos os Conselhos Regionais. 

 

A promulgação desta lei ensejou a propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.40844, com decisão monocrática proferida pelo Ministro 

Dias Toffoli no dia 1 de outubro de 2015, que assim se manifestou: 
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no trecho que alterou o artigo 5º, alínea j, da Lei nº 3.268/1957, e 2º, caput e §§ 1º e 2º, ambos 
da Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004. Confederação Nacional das Profissões Liberais – 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3268.htm#art5j
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Em consulta ao site do Palácio do Planalto, Presidência da República, 
contatou-se que as normas ora impugnadas foram revogadas tacitamente 
pela Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que assim dispõe:  
 
(...)  
 
Com efeito, as normas ora impugnadas referem-se à autorização dada pela 
Lei nº 11.000/04 aos Conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, devidas 
por pessoas físicas ou jurídicas. Como se nota, essas matérias estão 
reguladas inteiramente pela Lei nº 12.514/11, notadamente pelos seus 
artigos 3º a 9º. 
 
(...)  
 
Por fim, registro que a possível modulação dos efeitos da eventual 
declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas será apreciada 
no exame do RE nº 704.292/PR, submetido à sistemática da repercussão 
geral, no qual se discute “à luz dos artigos 5º, II; 146, III; 149; 150, I e III; 
196 e 197, da Constituição Federal, a natureza jurídica da anuidade 
cobrada por conselhos de fiscalização profissional e, em consequência, a 
possibilidade, ou não, de sua fixação por meio de resolução interna”.  
 
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso VI, do CPC e do artigo 21, inciso IX, do RISTF. 

 

Com isso, no entendimento no Ministro Dias Toffoli, a Contribuição Social – 

Tributo – relativa à anuidade recolhida em benefício dos conselhos profissionais está 

regulada pela também supramencionada Lei nº 12.514/11, que assim estipula: 

 

Art. 3º As disposições aplicáveis para valores devidos a conselhos 
profissionais, quando não existir disposição a respeito em lei específica, são 
as constantes desta Lei. 
 
Parágrafo único. Aplica-se esta Lei também aos conselhos profissionais 
quando lei específica:  
 
I - estabelecer a cobrança de valores expressos em moeda ou unidade de 
referência não mais existente;  
 
II - não especificar valores, mas delegar a fixação para o próprio conselho.  
 
Art. 4º Os Conselhos cobrarão: 
 
I - multas por violação da ética, conforme disposto na legislação;  
 
II - anuidades; e  
 
III - outras obrigações definidas em lei especial. 

                                                                                                                                                                      
CNPL, Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro DIAS TOFFOLI. 
Julgamento:   01/10/2015. Órgão Julgador:  Decisão Monocrática. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E
+3408%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/b
b7c9ru>. Acesso em: 8 fev. 2016. 
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Art. 5º O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no 
conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício.  
 
Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:  
 
I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais);  
 
II - para profissionais de nível técnico: até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais); e  
 
III - para pessoas jurídicas, conforme o capital social, os seguintes valores 
máximos:  
 
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): R$ 500,00 (quinhentos reais);  
 
b) acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais): R$ 1.000,00 (mil reais);  
 
c) acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais): R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);  
 
d) acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais): R$ 2.000,00 (dois mil reais);  
 
e) acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais): R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);  
 
f) acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais): R$ 3.000,00 (três mil reais);  
 
g) acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais).  
 
§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação 
integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo 
índice oficial que venha a substituí-lo.  
 
§ 2º O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais recém-
inscritos, os critérios de isenção para profissionais, as regras de 
recuperação de créditos, as regras de parcelamento, garantido o mínimo de 
5 (cinco) vezes, e a concessão de descontos para pagamento antecipado 
ou à vista, serão estabelecidos pelos respectivos conselhos federais.  
 
Art. 7º Os Conselhos poderão deixar de promover a cobrança judicial de 
valores inferiores a 10 (dez) vezes o valor de que trata o inciso I do art. 6º.  
 
Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a 
anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da 
pessoa física ou jurídica inadimplente.  
 
Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização de medidas 
administrativas de cobrança, a aplicação de sanções por violação da ética 
ou a suspensão do exercício profissional. 
 
Art. 9º A existência de valores em atraso não obsta o cancelamento ou a 
suspensão do registro a pedido. 
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Em que pese a regulação trazida pela Lei nº 12.514/11, reforçada pela 

decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.408, diversas outras 

legislações, ao criar ou regular o exercício de cada conselho profissional, trazem no 

seu bojo a autorização para que o próprio órgão se autorregule, fixando os valores 

de suas anuidades. 

 

Neste sentido, o STF, ao examinar o Agravo de Instrumento em Recurso 

Extraordinário nº 641.243/PR (Recurso Extraordinário nº 704292)45, concluiu pela 

existência da repercussão geral da matéria constitucional e discute “à luz dos artigos 

5º, II; 146, III; 149; 150, I e III; 196 e 197, da Constituição Federal, a natureza jurídica 

da anuidade cobrada por conselhos de fiscalização profissional e, em consequência, 

a possibilidade, ou não, de sua fixação por meio de resolução interna”, o assunto 

corresponde ao tema 540 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do 

STF na internet. 

 

A expectativa é que o julgamento deste Recurso Extraordinário possa 

finalmente apaziguar o entendimento sobre a natureza jurídica das anuidades 

instituídas para os conselhos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário – RE 704292. Artigos 5º, II; 146, III; 
149; 150, I e III; 196 e 197, da Constituição Federal. Conselho Regional de Enfermagem do Paraná 
– COREN/PR e Terezinha de Jesus Silva. Relator: Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4282374>. Acesso em: 
8 fev. 2016. 
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5. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO – PATRIMÔNIO E DEVER DE LICITAR 

 

Durante o desenvolvimento do presente estudo, restou clarificado, por 

determinação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-646, que, exercendo o 

conselho profissional atividade típica do Estado, descrita como obrigação objetiva da 

Administração Pública na Constituição Federal, somente pode ser classificada como 

entidade integrante da Administração Pública indireta, isto é, como autarquia 

especial ou corporativa. 

 

Sendo autarquia, integrante da Administração Pública, os conselhos 

profissionais são dotados de personalidade jurídica de direito público, com todos os 

direitos e deveres a ela inerentes, inclusive e principalmente em relação ao art. 37 

da Constituição Federal47: 

 

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

 

Neste mesmo sentido, quando necessária a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações, os conselhos profissionais têm obrigação de realizar 

processo de licitação pública, nos termos do inciso XXI, do mesmo art. 37 da 

Constituição Federal48: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações.  
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6. Art. 58 e 
parágrafos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido 
dos Trabalhadores – PT, Partido Democrático Trabalhista – PDT e Presidente da República. Relator: 
Ministro SYDNEY SANCHES. Julgamento:  07/11/2002. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741>. Acesso em: 12 
jan 2016. 
47

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 5 de outubro de 1988. 
48

 Ibidem 
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A Lei Geral de Licitações, Lei 8.666/93, em seu artigo 1º, parágrafo único, 

determina que a ela se subordinam, além dos órgãos da administração direta, as 

autarquias e demais entes da administração indireta: 

 

Art. 1
o
  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

 

Portanto, parece claro que os conselhos profissionais, sendo autarquias que 

fiscalizam o exercício das profissões, estão obrigados a seguir as regras licitatórias, 

estando sujeitos aos ditames da Lei 8.666/93. A doutrina predominante também tem 

esta interpretação49: 

 

Os conselhos de classe são autarquias corporativas que fiscalizam o 
exercício das profissões e, como entes da administração pública indireta, 
sujeitam-se às regras da Lei 8.666/93. Marçal Justen Filho diz que, embora 
não se sujeitem a ingerências estatais, exercem competências tipicamente 
estatais, especialmente quanto ao poder de polícia. Nesse sentido, o 
Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.717/DF, julgou inconstitucional o art. 
58, e seus parágrafos, da Lei 9.649/98, que disciplina a estrutura do 
Executivo Federal e, nesse artigo, conferia plena autonomia aos conselhos 
de classe. À falta de norma que ressalve a atividade das autarquias 
profissionais, os conselhos de classe sujeitam-se às normas de licitação 
como qualquer outro ente administrativo. Única ressalva faz-se à Ordem 
dos Advogados do Brasil: no Acórdão 1765/03, o Tribunal de Contas da 
União decidiu que a OAB não se sujeita a jurisdição daquele Tribunal e, por 
ausência de fiscalização, está dispensada de licitar. Ademais, na ADI 
3026/DF o STF chega a destacar que a OAB é “categoria ímpar no elenco 
das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro, com privilégio 
das autarquias, mas sem as mesmas obrigações.” 

 

A compreensão não é diferente quando se trata da administração dos bens 

patrimoniais pelos conselhos de classe, ou seja, a locação, a alienação ou a 

aquisição de imóveis também deve ser precedida de procedimento licitatório, nos 

termos do art. 1º da Lei 8.666/93. 

                                                      
49

 DE CAMARGO, Juliano. A obrigatoriedade de licitar para os Conselhos de Classe, a 
Petrobrás, as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público. Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<http://direitonovobrasil.blogspot.com.br/2010/12/obrigatoriedade-de-licitar-conselhos-de.html> 
Acesso em: 8 de fevereiro de 2016 
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Por outro lado, tratando-se os conselhos de classe de autarquias corporativas 

federais (mesmo em se tratando de conselhos regionais), também estão sujeitas ao 

controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União, inclusive e 

especialmente em relação à administração das contas e o cumprimento dos 

preceitos licitatórios e dos princípios estampados no caput do art. 37 da Constituição 

Federal, isso nos termos do quanto determinado no art. 71, II, da Carta 

Constitucional50:  

 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
 
(...) 
 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

 

Em que pese o aspecto sui generis dos conselhos de classe, no que tange 

tanto à forma de arrecadação de suas rendas, como na eleição ou indicação dos 

seus dirigentes, o que se dá sempre por meios próprios, sem a ingerência de órgãos 

externos ou da administração direta, o Tribunal de Contas da União têm autonomia 

para o exercício de contas destes conselhos, inclusive para impor penalidades de 

multa ou mesmo determinar o afastamento de dirigentes, quando verificar que estão, 

de alguma forma, obstruindo a realização das inspeções e auditorias, isto nos 

termos do quanto previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, artigos 44 e 58, V, 

da Lei 8.443/9251: 

 

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o 
afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de 
que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar 
a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou 
inviabilizar o seu ressarcimento. 
 

                                                      
50

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 5 de outubro de 1988. 
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 BRASIL. Lei nº 9.443, de 16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União e dá outras providências. Diário Oficial [República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 
Seção I - de 17 de julho de 1992. 
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Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e 
dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha 
a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 
(...) 
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

 

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento neste sentido, 

especialmente ao julgar o Mandado de Segurança nº 22.643-SC52, de relatoria do 

Ministro Moreira Alves, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa: 

 

EMENTA: Mandado de segurança. – Os Conselhos Regionais de Medicina, 
como sucede com o Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à 
prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto 
no inciso II do artigo 71 da atual Constituição. – Improcedência das 
alegações de ilegalidade quanto à imposição, pelo TCU, de multa e de 
afastamento temporário do exercício da Presidência ao Presidente do 
Conselho Regional de Medicina em causa. Mandado de segurança 
indeferido. 

 

Na assertiva constante deste julgamento, o Ministro Moreira Alves fez 

importante conclusão, que destacamos: 

 

Diante de todas as considerações apresentadas, parece incontroverso que 
o Conselho está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas da União. 
Primeiro, face a sua natureza autárquica. No MS nº 10.272-DF, Relator, o 
Ministro Victor Nunes, decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) 
 
Segundo, porque o patrimônio das autarquias é bem público e as 
contribuições que recebem têm, hoje, caráter tributário. (...) 

 

Aliás, este controle pelo Tribunal de Contas da União já vem sendo exercido 

há tempos, sendo que, inclusive, realizou auditoria com o objetivo de avaliar o 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/1153 pelos Conselhos de 

Fiscalização Profissional, cujo julgamento foi realizado em 27/01/201654. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 22.643-SC. Impetrante: Conselho 
Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina – CREMESC e Outro; Impetrado: Tribunal de 
Contas da União. Relator: Ministro MOREIRA ALVES. Julgamento: 06 de agosto de 1998. Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível em: 
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 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5

o
, no inciso II do § 3
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 do art. 37 e no § 2
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o
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dispositivos da Lei n
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 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Diário Oficial 

[República Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 18 de novembro de 2011. 
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 BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 014.856/2015-8. Relatório de Auditoria. Conselhos de 
Fiscalização do Exercício Profissional. Verificação do Cumprimento da Lei de Acesso à 
Informação. Recomendações. Determinações. Plano De Ação. Conselho de Arquitetura e 
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O que se observa é que o Tribunal de Contas, ao exercer a fiscalização das 

contas dos conselhos profissionais, também apresenta recomendações, com planos 

de ação e determinações específicas nos pontos que julga necessário o 

cumprimento pelos órgãos, o julgamento do TC 014.856/2015-855 é forte exemplo 

disso. 

 

De qualquer modo, o fato é que, em que pese as peculiaridades constantes 

dos conselhos profissionais que os diferem da administração pública em geral, os 

conselhos de classe são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, sendo as 

obrigações e o dever de cumprimento das deliberações semelhante ao que ocorre 

com qualquer órgão da Administração. 

 

O exercício deste controle se faz essencial, na medida em que, sendo 

autarquias corporativas, gerem recursos públicos, com autonomia gerencial e 

financeira, mas sem qualquer vinculação com leis orçamentárias anuais e sem 

vínculo ministerial direto, como ocorre com as autarquias comuns. Portando, a 

fiscalização das contas dos conselhos profissionais pelo Tribunal de Contas da 

União é o único controle externo direto e o momento em que estas entidades são 

convocadas a prestar contas do cumprimento do múnus público a que são 

incumbidos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Urbanismo do Brasil; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Biblioteconomia; 
Conselho Federal de Biologia; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho Federal de Contabilidade; 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Conselho Federal de Economia; Conselho Federal de 
Economistas Domésticos; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Estatística; Conselho Federal de 
Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de 
Fonoaudiologia; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Medicina Veterinária; Conselho 
Federal de Museologia; Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Federal de Odontologia; 
Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Relações 
Públicas; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; 
Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia. Relator: Ministro Weder de Oliveira. Julgamento: 27 
de janeiro de 2016. Órgão Julgador:  Plenário. Disponível 
em:<http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25232C6DE0152850F16
892356&inline=1> Acesso em: 9 fev 2016. 
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6. COMPETÊNCIA E LIMITES DE CRIAÇÃO E ATUAÇÃO DOS 

CONSELHOS PROFISSIONAIS 

 

Como já abordado no presente estudo, os conselhos de classe são 

qualificados como autarquias especiais ou corporativas, pessoa jurídica de direito 

público, especialmente por definição resultado do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1717-656, que declarou inconstitucional o art. 58 e 

parágrafos (com exceção do §3º), da Lei nº 9.649/9857. 

 

Sendo autarquias federais – que somente podem ser criadas ou extintas por 

lei específica de iniciativa do Presidente da República, nos termos do art. 37, inciso 

XIX, c.c. art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, ambos da Constituição Federal – e 

exercendo função típica da Administração, tem o poder de atuação fiscalizatória nos 

exatos limites do quanto estipulado em sua lei de criação. 

 

Neste sentido, assim como qualquer ente público, os conselhos de classe têm 

o dever de obediência, especialmente, aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, estampados no caput do art. 37 da Constituição 

Federal. 

 

Por outro lado, os conselhos profissionais lidam diretamente com a regulação 

de atividades profissionais, cuja Constituição Federal incluiu no rol de direitos e 

garantias fundamentais, como sendo de livre exercício, conforme art. 5º, inciso XIII, 

Constituição Federal58. 

 

                                                      
56

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6. Art. 58 e 
parágrafos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido 
dos Trabalhadores – PT, Partido Democrático Trabalhista – PDT e Presidente da República. Relator: 
Ministro SYDNEY SANCHES. Julgamento:  07/11/2002. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741>. Acesso em: 12 
jan 2016. 
57

 BRASIL. Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios, e dá outras providências. Diário Oficial [República Federativa do 
Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 28 de maio de 1998. 
58

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, Seção I - de 5 de outubro de 1988. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


51 

 

Para Celso Ribeiro Bastos59, tratando-se do exercício de profissão ou ofício 

cuja liberdade individual é assegurada pela Constituição Federal, dentre os direitos e 

garantias fundamentais, a limitação ao exercício de atividades profissionais somente 

pode ser justificada por meio de edição de lei específica, cuja necessidade de 

controle se pauta no interesse público de que certas e determinadas atividades 

sejam de algum modo controladas – neste caso pelos conselhos de classe – diante 

do risco do emprego de práticas ou técnicas incorretas por pessoas inabilitadas ou 

imperitas, com ameaça de dano social, à segurança, à integridade física ou à saúde. 

 

Nas palavras de Beatriz Rezende Marques Costa e Manoel Adam Lacayo 

Valente60: 

 

Esse poder do estado de interferir na atividade para limitar o seu livre 
exercício só se justifica se o interesse público assim o exigir. E por certo 
que a exigência do interesse público não é pela especificação ou reserva de 
direitos para um determinado segmento econômico-profissional e sim pela 
imposição de deveres em favor da coletividade consumidora de seus 
serviços que, se praticados por pessoas desprovidas de um mínimo de 
conhecimentos técnicos e científicos especializados, poderiam acarretar 
sério dano social, com riscos à segurança, à integridade física, à saúde, à 
educação, ao patrimônio e ao bem estar. 

 

É privativa da União Federal a competência para legislar e estabelecer 

normas relativas à “organização do sistema nacional de emprego e condições para o 

exercício de profissões”, conforme art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, além 

da obrigação de “organizar, manter e executar a inspeção do trabalho”, conforme 

artigos 21, inciso XXIV, da Constituição Federal. 

 

Neste sentido, a regulação pela União Federal que acaba por restringir e 

limitar o exercício de atividade, deve ser realizada com parcimônia, baseada apenas 

em motivos e necessidades técnicas e éticas, que justifiquem a criação de um 

conselho específico. Não é, inclusive, a existência de uma formação acadêmica de 

nível superior ou técnico que demanda a criação de um conselho, tanto que existem 
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inúmeras formações acadêmicas cujo exercício profissional não está vinculado a 

nenhum conselho profissional e respectiva fiscalização. Por outro lado, é possível a 

regulação de determinadas atividades, com a criação de conselhos de classe, 

mesmo inexistindo formação acadêmica específica, é o caso, por exemplo, do 

Conselho de Representantes Comerciais. 

 

O exemplo de profissão que, em que pese a existência de curso de formação 

superior, não demanda fiscalização por criação de conselho próprio, é a de 

jornalista. Neste caso, houve intenso debate, inclusive judicial, sobre a necessidade 

ou não de sua regulamentação. A este respeito Luisa Hickel Gamba61 menciona: 

 

É nessa que se têm travado debates na opinião pública e no Judiciário 
quanto à criação e à existência de determinados conselhos, sendo exemplo 
a discussão em torno da apresentação de projeto de lei para a criação do 
conselho de jornalismo, contrapondo ainda a liberdade de manifestação do 
pensamento (art. 5º, IV, da CF), a liberdade de “expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença” (art. 5º, IX, da CF) e o direito de acesso à informação 
(art. 5º, XIV, da CF), valores também resguardados na Constituição Federal 
e aos quais o STF tem dado prevalência. Com efeito, em importante 
julgado, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plenária, no 
julgamento da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, 
decidiu pela não recepção pela CF de 1988 do art. 4º do Dec-lei 972, de 
1969, que exigia diploma registrado no MEC para o exercício de profissão 
de jornalista

62
. 

 

Aliás, do julgado do Supremo Tribunal Federal mencionado (Recurso 

Extraordinário RE nº 511961/SP)63, é possível extrair importante ensinamento do 
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Relatório do Ministro Gilmar Mendes a respeito do livre exercício profissional e dos 

limites para sua regulação por meio de lei: 

 

A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5º, XIII), 
segue um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições 
anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das "condições de 
capacidade" como condicionantes para o exercício profissional: Constituição 
de 1934, art. 113, 13; Constituição de 1937, art. 122, 8; Constituição de 
1946, art. 141, § 14; Constituição de 1967/69, art. 153, § 23. O texto 
constitucional de 1891, apesar de não prever a lei restritiva que 
estabelecesse as condições de capacidade técnica ou as qualificações 
profissionais, não impedia a regulamentação das profissões com justificativa 
na proteção do bem e da segurança geral e individual, como observaram 
João Barbalho (Cfr.: BARBALHO, João. Constituição Federal Brasileira, 
1891. Ed. Fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2002, p. 330) e Carlos 
Maximiliano (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição brasileira 
de 1891. Ed. Fac-similar. Brasília: Senado Federal; 2005, p. 742 e ss.). 
 
Assim, parece certo que, no âmbito desse modelo de reserva legal 
qualificada presente na formulação do art. 5º, XIII, paira uma imanente 
questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis 
restritivas, especificamente, das leis que disciplinam as qualificações 
profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões. A 
reserva legal estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o 
poder de restringir o exercício da liberdade a ponto de atingir o seu próprio 
núcleo essencial. 
 
É preciso não perder de vista que as restrições legais são sempre limitadas. 
Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou "limites dos limites" 
(Schranken-Schranken), que balizam a ação do legislador quando restringe 
direitos individuais. Esses limites, que decorrem da própria Constituição, 
referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do 
direito fundamental quanto à clareza, determinação, generalidade e 
proporcionalidade das restrições impostas. 
 
(...) 
 
A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de 
imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não 
apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente 
fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições 
estabelecidas com o principio da proporcionalidade. 
 
Essa orientação, que permitiu converter o principio da reserva legal 
(Gesetzes vorbehält) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt 
des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos 
meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, como também a 
adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos 
(Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder 
Erforderlichkeit). 
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Desta feita, a possibilidade de restrição legal do exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão autorizada pelo art. 5º, XIII, da Constituição Federal64, 

não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade a ponto de 

atingir o seu próprio núcleo essencial. 

 

Assim, a conclusão é a de que o controle e a fiscalização do exercício de 

atividades profissionais – quando este demandar alguma espécie de controle e 

fiscalização estatal direta – é atividade típica da Administração Pública Federal, a 

qual é delegada por lei aos conselhos profissionais que têm a competência e o dever 

de atuação nos exatos limites do quanto tenha sido determinado na lei de criação. 

Contudo, a reserva legal estipulada no art. 5º, XIII, da Constituição Federal deve ser 

exercida com parcimônia e com observância à razoabilidade, sob pena do risco de 

infringir o núcleo essencial do dispositivo constitucional pétreo. 

 

6.1 PODER REGULAMENTAR INFRALEGAL DOS CONSELHOS 

PROFISSIONAIS 

 

Em que pese a consciência quanto aos limites legais do exercício da atividade 

fiscalizatória pelos conselhos de classe, não é incomum que a própria lei de criação 

da entidade tenha lhes delegado o poder para edição de normas infralegais, 

estabelecendo os poderes de atuação, limites da atividade profissional e os que a 

ela estão submetidos. 

 

E este poder é exercido pelo conselho de classe que habitualmente edita 

normas de restrição ao ingresso e registro no conselho respectivo, ou mesmo 

impondo limitações técnicas ao exercício profissional, além de códigos de ética e 

conduta, com direitos e obrigações aos profissionais submetidos à autarquia 

corporativa. 

 

Neste momento surge ponto de grande discussão na doutrina e na 

jurisprudência, que trata dos limites em que podem os conselhos profissionais 
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restringir a atuação do profissional registrado. A discussão se inicia pela própria 

competência do conselho de classe para estabelecer os requisitos técnicos para 

registro e atuação do profissional, inclusive sobre e em quais situações pode o 

conselho de classe impedir o registro de um profissional, por exemplo. 

 

Há situações em que conselhos profissionais editam resoluções, portarias, 

etc., regulando requisitos para ingresso e registro no conselho ou apresentando 

exigências como carga horária mínima ou grade curricular específica do curso de 

formação ou mesmo exigindo a aprovação em provas de suficiência sem que a lei 

específica tenha autorizado. Todavia, evidentemente, há uma limitação necessária 

ao poder regulamentar do conselho profissional por ato infralegal, sendo que não 

pode ultrapassar os limites do princípio da legalidade. 

 

Já quando da promulgação da Lei de Diretrizes de Bases da Educação65, o 

Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, editou o 

Parecer CNE nº 776/9766, onde ressalta a inexistência de vinculação direta entre a 

formação acadêmica do profissional e a obtenção de diploma, com o exercício 

profissional em si, que é regulado e fiscalizado pelos conselhos de classe: 

 

Convém lembrar que a figura do currículo mínimo teve como objetivos 
iniciais, além de facilitar as transferências entre instituições diversas, 
garantir qualidade e uniformidade mínimas aos cursos que conduziam a um 
diploma profissional. A nova LDB, no entanto, em seu art. 48, pôs termo à 
vinculação entre diploma e exercício profissional, estatuindo que os 
diplomas constituem-se em prova da formação recebida por seus titulares. 
Isto propicia toda uma nova compreensão da matéria. 
 
Além do mais, os currículos dos cursos superiores, formulados na vigência 
da legislação revogada pela Lei 9.394, de dezembro de 1996, em geral 
caracterizam-se por excessiva rigidez que advém, em grande parte, da 
fixação detalhada de mínimos curriculares e resultam na progressiva 
diminuição da margem de liberdade que foi concedida às instituições para 
organizarem suas atividades de ensino. 
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Deve-se reconhecer, ainda, que na fixação dos currículos muitas vezes 
prevaleceram interesses de grupos corporativos interessados na criação de 
obstáculos para o ingresso em um mercado de trabalho marcadamente 
competitivo, o que resultou, nestes casos, em excesso de disciplinas 
obrigatórias e em desnecessária prorrogação do curso de graduação. 

 

Este entendimento é reexplicado no Parecer CNE/CES nº 0136/200367, cuja 

consulta foi realizada por membro do Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia – CONFEA: 

 

Neste caso, enquanto os Conselhos de Fiscalização das Profissões 
Regulamentadas têm a atribuição de fiscalizar o exercício profissional que 
resulte de uma qualificação exigida por determinação legal, aos sistemas de 
ensino incumbe, nos termos do art. 43, fornecer à sociedade esses 
profissionais, portadores da qualificação que a lei exige, comprovada, nos 
termos do art. 48, pelo diploma devidamente registrado. 
 
(...) 
 
Consequentemente, não poderia a LDB, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação brasileira (art. 22, inciso XXIV), conter todos os 
aspectos relacionados com a garantia do desempenho profissional nas 
profissões regulamentadas, porque, se assim fora, esvair-se-ia a própria 
razão de ser dos Conselhos Profissionais: estes só podem registrar em 
seus quadros aqueles que preencham a condição básica constitucional que 
é a comprovação da qualificação exigida, como ocorre com o exercício nas 
diversas áreas da engenharia, da medicina, da administração, etc. 
 
A Lei 8.908, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, além dos 
demais requisitos para inscrição como advogado, estabelece a exigência de 
aprovação em Exame da Ordem, para que o profissional possa exercer a 
profissão. 
 
(...) 
 
Cabe, assim, aos Conselhos Profissionais, com base na legislação 
específica que regulamenta o exercício profissional das diferentes áreas, 
estabelecer requisitos e mecanismos que assegurem o exercício eficaz da 
profissão, de modo a apresentar à sociedade um profissional com as 
garantias que correspondam aos parâmetros da fiscalização do seu 
exercício, quer em termos éticos, quer em termos técnicos. 
 
(...) 
 
Quando se disse que a nova LDB pôs termo à vinculação entre diploma e 
exercício profissional, fê-lo no sentido de que o fato de alguém ser portador 
de um diploma registrado (“prova da formação recebida” – art. 48, caput), 
decorrente do reconhecimento e, portanto, da avaliação positiva de um 
determinado curso, não significa necessariamente que haja sempre um 
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desempenho eficaz no exercício profissional. Está o graduado com a 
formação para exercer uma profissão, sem prejuízo de que seu Conselho 
Profissional estabeleça condições para o início desse exercício. 
Consequentemente, o que se quer, em verdade, explicitar, é que diploma e 
início de exercício profissional não são, necessariamente, aspectos 
automáticos de tal forma que, se diplomado (graduado) está, logo 
autorizado também o é automaticamente para iniciar o exercício da 
profissão. Com efeito, as condições para início de exercício profissional não 
reside no diploma mas no atendimento aos parâmetros do controle de 
exercício profissional a cargo dos respectivos Conselhos. 

 

Esta importante para distinção entre o que seria de competência do Ministério 

da Educação, em cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e os limites 

de atuação dos conselhos profissionais, também é encontrada no Parecer CNE/CEB 

20/200268, do Conselho Nacional de Educação, em resposta à consulta realizada 

pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Distrito Federal: 

 

Uma coisa é a atribuição da área educacional de definição de diretrizes para 
a organização, funcionamento e supervisão dos sistemas de ensino e das 
escolas, em termos de diretrizes para a estruturação curricular dos cursos, 
determinando condições de oferta, critérios e procedimentos de avaliação 
da aprendizagem, requisitos para a matrícula e aproveitamento de estudos 
e de competências constituídas, bem como para a expedição de certificados 
e diplomas. Saliente-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 41 da 
LDB, os diplomas dos cursos de educação profissional, quando registrados 
no órgão próprio do sistema educacional, terão validade nacional. É o 
sistema educacional, portanto, quem define as condições para a oferta de 
cursos técnicos, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Técnico, que foram estabelecidos pelo 
Parecer CNE/CEB nº 16/99 e Resolução CNE/CEB nº 04/99. Compete aos 
órgãos próprios do sistema educacional a autorização para a instalação e 
funcionamento de cursos técnicos, nos termos dos projetos pedagógicos 
definidos pelas escolas, em obediência aos artigos 12 e 13 da LDB, bem 
como a aprovação dos respectivos planos de curso, a supervisão do seu 
funcionamento e o registro de seus diplomas, para que tenham validade 
nacional. 
 
Outra coisa é a atribuição dos órgãos de fiscalização do exercício 
profissional, no que se refere às atribuições principais e à ética profissional. 
Não cabe ao órgão profissional definir condições de funcionamento de 
cursos e de programas educacionais. O que lhes compete é definir as 
atribuições profissionais correspondentes a partir da respectiva lei de 
regulamentação da profissão, considerando o diploma expedido e registrado 
por escolas autorizadas e supervisionadas pelos órgãos próprios do sistema 
educacional, como determinam as próprias leis referentes à regulamentação 
das profissões. 
 
Não lhes compete questionar o diploma expedido e registrado nem a carga 
horária dos cursos. Essa competência é privativa dos órgãos próprios do 
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sistema educacional. O que pode e deve ser feito é a denúncia de eventuais 
irregularidades das escolas para os sistemas de ensino. Sequer lhes 
compete fazer exames de suficiência desses diplomados, para fins de 
registro profissional. O que lhes compete é verificar se o profissional em 
busca de registro profissional possui o correspondente diploma de técnico, 
devidamente registrado, expedido por escola autorizada e supervisionada 
pelo órgão próprio do sistema educacional, cujo histórico escolar demonstre 
as competências profissionais constituídas pelo mesmo e que garantam o 
desempenho profissional das atribuições funcionais definidas em lei. 
Compete-lhes, também, fiscalizar se a sua profissão está sendo exercida 
com ética e competência, desempenhando o papel que o Prof. Dr. José 
Cretella Jr chamou de “polícia das profissões”. 
 
Neste ponto, as atribuições de um ou de outro sistema não são 
concorrentes e sim complementares. Um cuida da educação e outro cuida 
do exercício profissional. Para o cumprimento e implementação destes 
ditames constitucionais, o Estado brasileiro editou diplomas legais que 
explicitam a forma de execução destas competências. 
 
(...) 
 
Por outro lado, cabe destacar, também, a concordância de vários autores 
sobre a função dos Conselhos Profissionais no que tange à defesa da 
sociedade, do ponto de vista ético, no exercício das várias profissões. 
Assim Jorge Antonio Maurique citando João Leão de Faria Júnior, afirma: 
“Compete aos Conselhos e Ordens defender a sociedade, pelo 
ordenamento da profissão, tendo, por função, o controle das atividades 
profissionais respectivas, zelando o privilégio e controlando a ética. 
Valorizando a profissão ao impedir que pessoas inabilitadas exercitem as 
atividades profissionais e, ainda, combatendo a falta de ética profissional, 
atingem os Conselhos e Ordens o seu desideratum. Os Conselhos e 
Ordens se organizaram porque a sociedade necessita de um órgão que a 
defenda, impedindo o mau exercício profissional, não só de leigos 
inabilitados, como dos habilitados sem ética. Tanto uns como os outros 
lesam a sociedade. Compete aos Conselhos evitar essa lesão.”  
 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em sua exposição sobre Natureza 
Jurídica dos Conselhos de Fiscalização, conceituando o poder de polícia 
administrativa dos conselhos esclarece que: “as referidas entidades, no 
exercício de seus misteres, fazem, por exemplo, a seleção dos profissionais 
que podem ou não podem desempenhar determinadas profissões. (...) A 
inobservância das regras da profissão e a prática de infração técnica ou 
ética pelos profissionais podem implicar a aplicação de penalidades, sendo 
possível inclusive cogitar de cassação da inscrição nos casos de maior 
gravidade.” 

 

Em que pese a explanação e a evidência dos limites de atuação dos 

conselhos de classe, que se atinem, exclusivamente, à fiscalização da atividade 

profissional, nos limites autorizados pela lei, é possível encontrar diversas normas 

editadas por conselhos profissionais que tentam impor limites e exigências que 

extrapolam a autorização legal concedida. 

 

A este respeito, observa-se a forte intervenção do Judiciário, restringindo 

estes verdadeiros excessos praticados por alguns conselhos de classe. Neste 
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sentido foi o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 503918/MT (2002/0168841-2), analisando resolução do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso, que havia determinado a 

aplicação de exame de suficiência como requisito para ingresso no conselho dos 

diplomados no curso de contabilidade69: 

 

O Conselho Federal de Contabilidade extrapolou a previsão legal ao 
estabelecer, por Resolução, a aprovação em exame de suficiência 
profissional como requisito para o registro nos Conselhos Regionais. Com 
efeito, tal exigência não está prevista no Decreto-lei n. 9.295/46, que 
apenas dispõe, em seu artigo 10, que cabe aos referidos órgãos fiscalizar o 
exercício da profissão e organizar o registro dos profissionais.  
 
A atividade de fiscalizar é completamente distinta do poder de dizer quem 
está ou não apto ao exercício de determinada atividade profissional. Trata-
se, pois, de entidades distintas, não se subsumindo uma no conceito de 
outra, nem mesmo quanto à possibilidade de atividades concêntricas. De 
qualquer forma, impende frisar que somente a lei poderá atribuir a outras 
entidades, que não escolas e faculdades, capacidade e legitimidade para 
dizer sobre a aptidão para o exercício dessa ou daquela profissão. 
 
O legislador, quando entende ser indispensável a realização dos aludidos 
exames para inscrição no respectivo órgão de fiscalização da categoria 
profissional, determina-o de forma expressa. Nesse sentido, cite-se o artigo 
8º, IV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que exige a aprovação 
em Exame de Ordem para inscrição como advogado na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

 

Posteriormente, o mencionado Decreto-Lei n. 9.295/4670, que cria o Conselho 

Federal de Contabilidade e define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, foi 

alterado pela Lei nº 12.249/1071, para definir a obrigatoriedade da realização do 
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exame de suficiência para o contador ou técnico em contabilidade como requisito 

para exercício da profissão:  

 

Art. 12.  Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão 
exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação 
em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade 
a que estiverem sujeitos. 

 

Após a promulgação da lei prevendo a realização do exame de suficiência, o 

Conselho Federal de Contabilidade pôde, agora com regularidade legal, 

regulamentar a aplicação do exame, inicialmente editando a Resolução CFC nº 

1.461/201472, posteriormente revogado pela Resolução CFC nº 1.486/201573. 

 

Ou seja, este fato demonstra a necessidade de cumprimento pelos conselhos 

de classe, apenas do múnus imposto pela lei, não havendo discricionariedade às 

autarquias corporativas que as autorizem a editar regras próprias como requisitos 

para exercício profissional. 

 

Situação semelhante ocorreu no julgamento do Mandado de Segurança nº 

12617/DF74, também do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do pedido 
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apresentado pelo Conselho Federal de Farmácia, contra a edição da então Portaria 

MEC nº 147 de 02/02/2007, do Ministério da Educação, que dispunha sobre a 

instrução dos pedidos de autorização de cursos de graduação em Direito e 

Medicina, o que ocorreria somente após a oitiva do Conselho Nacional de Saúde e 

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: 

 

2. Inexistem normas constitucionais ou infraconstitucionais (inclusive a Lei 
3.820/60), que assegurem ao impetrante o direito de ingerência nos 
processos administrativos autorizadores da instalação dos cursos de 
farmácia, cabendo-lhe apenas o mister de fiscalização do exercício da 
atividade de farmacêutico.  
 
3. Não se identifica a presença de prejuízo ou ofensa direta às citadas 
normas legais, suficientes a assinalar o bom direito que se pretende tutelar. 
Ressalte-se que a presença dos Conselhos de Medicina e da OAB na 
aludida Portaria não enseja, por si só, lesão a direito líquido e certo do CFF. 

 

A mencionada Portaria MEC nº 147 de 02/02/2007, posteriormente foi 

substituída pela Portaria Normativa nº 40/200775, mantendo as disposições relativas 

à oitiva do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

 

Em sua obra, Luisa Hickel Gamba76 arremata no sentido de que: 

 

A exigência de exame preliminar como condição ao deferimento de 
inscrição em conselho profissional e, portanto, ao exercício de profissão só 
é válida se estabelecida em lei – não em resolução, portaria ou outra 
normativa inferior –, visto que se trata, como já referido anteriormente, de 
limitação a direito ou liberdade individual assegurada constitucionalmente. 
 
(...) 
 
A finalidade do estabelecimento das condições para a inscrição, como, de 
resto, da própria inscrição no conselho fiscalizador, não é demais repetir, é 
a proteção da coletividade em beneficio da qual é exercida a profissão, no 
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pressuposto de que o respectivo exercício será deferido apenas àqueles 
que comprovadamente atuarão com boa técnica e com respeito à ética 
profissional. 
 
Havendo desvio de finalidade ou desproporção entre a condição exigida e o 
interesse da coletividade que se quer proteger, ilegítima é a condição e 
inválido é o ato de polícia que a exige. 

 

Em verdade, o que observa é que, sob o manto da justificativa da 

necessidade de regulação da atividade profissional, muitos conselhos de classe 

tentam fazer reserva de mercado, por meio de edição de normas internas criando 

barreiras ao ingresso de novos profissionais, especialmente para aquelas profissões 

cuja concorrência de mercado é mais acirrada e a procura acadêmica é maior. 

 

Por outro lado, quando agindo dentro de seus limites fiscalizatórios da 

atividade profissional previstos na legislação, a jurisprudência se mostra uníssona 

sobre a legitimidade dos conselhos profissionais, inclusive possibilitando a aplicação 

de penalidades como multa. A este respeito, veja-se o julgamento do Recurso 

Especial nº 1382751/MG77, onde o Superior Tribunal de Justiça manteve o direito de 

o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais exigir a permanência 

de profissional farmacêutico durante todo o período de funcionamento de uma 

determinada farmácia, como forma de garantia sua competência fiscalizatória nesta 

atividade comercial: 

 

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando 
em consideração o entendimento há muito consolidado por esta Corte 
Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que os Conselhos 
Regionais de Farmácia possuem competência para fiscalização e autuação 
das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de 
manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o 
período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de 
incorrerem em infração passível de multa. Inteligência do art. 24 da Lei n. 
3.820/60, c/c o art. 15 da Lei n. 5.991/73. 
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de apreciar as razões 
levadas à sua consideração pelo apelante, atinentes à validade das CDAs 
acostadas aos autos, cabendo àquele Tribunal enfrentar tais questões. 
3. Recurso especial a que se dá provimento, para reformar o acórdão e, 
nessa extensão, reconhecer e declarar a competência dos Conselhos 
Regionais de Farmácia para fiscalizar e autuar farmácias e drogarias, no 
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que tange à presença de farmacêutico responsável, durante todo o período 
de funcionamento do estabelecimento comercial, determinando, na 
hipótese, o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no 
julgamento da causa, sobretudo no que diz respeito à regularidade das 
CDAs acostadas aos autos. 

 

Assim, o que se observa é que os conselhos profissionais tem legitimidade 

para se autorregular e fazer a fiscalização que se fizer necessária à garantia de 

padrões mínimos de qualidade e ética profissional, sempre no interesse da 

coletividade, contudo, estes devém se ater apenas e exclusivamente ao quanto 

autorizado e determinado na legislação especializada, devendo esta ser interpretada 

de forma restritiva, ou seja, no sentido de que o pressuposto constitucional e 

infraconstitucional é o do livre exercício de qualquer ofício ou profissão, sendo a 

regulação uma exceção aplicável apenas em prol do interesse público. 

 

6.2 CONFLITO DE COMPETÊNCIA DE CONSELHOS PROFISSIONAIS 

 

Como já mencionado, a regulação, pela União Federal, de determinadas 

atividades profissionais e criação de conselhos de fiscalização específicos, que 

acabe por restringir ou limitar o exercício de atividade, deve ser realizada com 

parcimônia, baseada apenas em motivos e necessidades técnicas e éticas, que 

justifiquem a sua criação, sempre se observando a mens legis constitucional de que 

“é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão...” (art. 5º, inciso XIII, da 

Constituição Federal78). 

 

Em tais atividades reguladas, é pela titulação técnica ou superior em que o 

candidato adquire a qualificação para o exercício da profissão que se propôs 

habilitar, contudo, a legitimidade para o exercício somente é adquirida após o 

registro competente no conselho profissional respectivo. 

 

É possível, todavia, que determinadas atividades possam ser exercidas 

independentemente desta ou daquela formação, podendo ser afetas à fiscalização 

de mais de um conselho profissional ou mesmo de nenhum destes, não havendo 
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qualquer irregularidade nestas atividades comuns exercidas em mais de uma 

profissão. 

 

Novamente socorre-se do estudo realizado por Luisa Hickel Gamba79, que: 

 

Com efeito, a lei que normatiza uma profissão estabelece as atividades que 
lhe são próprias, sendo inevitável que algumas atividades lhe sejam 
exclusivas, enquanto outras sejam comuns a duas ou mais profissões. 
 
Assim sendo, a prática dessas atividades comuns, desde que decorrente do 
exercício regular de profissão cuja regulamentação legal expressamente a 
contenha, não enseja exercício ilegal da outra profissão cuja lei também as 
inclua entre as respectivas atribuições, embora o executor da atividade não 
tenha habilitação para o exercício dessa segunda profissão como um todo. 
Da mesma forma, da prática dessas atividades comuns não pode decorrer a 
exigência de inscrição da pessoa física em conselho de outra profissão, 
esteja ou não vinculada a conselho a profissão que lhe autoriza a prática. 
 
João Leão de Faria Júnior, escrevendo a respeito, arremata: 
 
“As atividades exclusivas caracterizam uma espécie de profissão, são 
instituídas em privilégio daqueles únicos habilitados no setor. Mas, além 
destas, todas as profissões têm também atividades que são autorizadas a 
outros profissionais: são as comuns, concomitantes, instituídas em privilégio 
de mais de uma espécie profissional. 
 
“Desde que o agente prove que está habilitado para exercer a profissão e o 
seu Conselho ou Ordem o autoriza àquela prática, descaberá a outro órgão 
similar vir sustentar que não pode ele agir. Um Conselho ou Ordem não tem 
o poder de revisionar ou discutir as discussões de outro e nem tampouco 
atribuição legal, competência ou sequer faculdade para reivindicar 
privilégios profissionais. 
 
“Os atributos profissionais se instituem na defesa da coletividade, com base 
na profissionalização escolar. Se os cursos profissionalizantes ensejam 
capacidade científica para o desenvolvimento do serviço, não há razão para 
impedir que o titulado o faça. 
 
“(...). 
 
“A instituição de privilégios profissionais tem por base os currículos 
escolares e não o interesse personalíssimo dos diplomados.” 

 

O problema é que, a maior parte das legislações que regulamentam 

atividades profissionais e instituem os conselhos de classe, por evidente, não são 

capazes que dispor de forma exauriente todas as atribuições que podem ser 

exercidas por determina profissão regulamentada, por isso delegam o poder para 
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edição de normas infralegais (resoluções, portarias, etc), contudo, tal prerrogativa no 

mais das vezes é interpretada de forma ampliada, momento em são editadas 

normas que ultrapassam o poder regulamentar do conselho profissional. É o caso, 

por exemplo, do art. 27, alínea “f”, da Lei nº 5.194/6680, que regula o exercício da 

profissão de Engenheiro, ou do art. 8º, alínea “f”, da Lei nº 2.800/5681, que regula o 

exercício da profissão de Químico. 

 

Com isso, constata-se prática irregular onde, sob o manto da justificativa da 

necessidade de regulação da atividade profissional, muitos conselhos de classe 

tentam fazer reserva de mercado, por meio de edição de normas internas criando 

exclusividades para atividades apenas aos seus inscritos, sem que a lei lhe tenha 

outorgado tal função. 

 

É possível encontrar diversas normas editadas por conselhos profissionais 

que tentam não apenas impor limites e exigências ilegais para o ingresso de novos 

profissionais, mas em alguns casos tentam atribuir aos profissionais de sua 

categoria, atividades que ou são de outra competência regulatória ou são livres por 

excelência, ou seja, não demandam nenhuma regulação em específico. 

 

É o caso, por exemplo, da Resolução 46/2002, do Conselho Federal de 

Educação Física82 que, com a justificativa de dispor e definir campos de atuação 

profissional de sua competência, passou a exigir que a atividade dos professores de 

dança, ioga, artes marciais, capoeira e outras práticas corporais fossem exercidas 

apenas por profissionais desta formação acadêmica, registrados nos respectivos 

conselhos regionais.  
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Neste caso, o Judiciário interveio para tolher essa prática, conforme decisão 

do Recurso Especial nº 1369482/PE83, onde o Superior Tribunal de Justiça entendeu 

que a Resolução extrapola os limites da lei que criou o CONFEF: 

 

1. A presente controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de inscrição de 
professores de dança, ioga, artes marciais, capoeira e outras práticas 
corporais (karatê, judô, tae-kwon-do, kickboxing, jiu-jitsu, capoeira etc) em 
Conselho Profissional de Educação Física, pagamento de anuidades e 
submissão de suas atividades à fiscalização. 
  
2. A análise de Resoluções (Resolução CONFEF 46/2002) não enseja a 
abertura da via recursal eleita, por não se enquadrar no conceito de "lei 
federal" previsto no art. 105, III, "a", da CF/88.  
 
3. Os arts. 2º e 3º da Lei n. 9.696/1998 não discriminam quais trabalhadores 
(lato sensu) são exercentes de atividades de Educação Física, restringindo-
se a discorrer, de modo amplo, sobre os requisitos para a inscrição nos 
quadros dos Conselhos e as atividades de competência dos profissionais de 
Educação Física, razão pela qual, obviamente, não se pode dizer que o 
acórdão regional ofende os arts. 2º e 3º da Lei n. 9.696/1998.  
 
4. Não há comando normativo que obrigue a inscrição dos professores e 
mestres das atividades acima descritas nos Conselhos de Educação Física, 
porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, essas 
atividades não são próprias dos profissionais de educação física. 
Precedente: (REsp 1012692/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe 16/05/2011). 
 
5. Os artigos 2º e 3º da Lei n. 9.696/1998 leva à conclusão de que as 
atribuições do profissional de educação física referem-se a atividades que 
visem, precipuamente, a atividade física e desportiva. Nessa seara, no caso 
dos autos, de acordo com o que foi assentado pelo Tribunal a quo, os 
profissionais indevidamente autuados desempenham atividades que tem 
por escopo principal não atividade física em si, mas a expressão cultural, 
espiritual e etc. Logo, o enquadramento legal pretendido pelo recorrente, 
para viabilizar a inscrição, não está contido nos parâmetros a que aludem 
os artigos acima citados. 6. Assim, a Resolução n. 46/2002 do CONFEF 
extrapola os limites da Lei n. 9.696/1998, ao obrigar os referidos 
profissionais a se registrarem no Conselho Regional de Educação Física. 

 

Portanto, a prática de regular via normas infralegais – autorregulação – pelos 

conselhos profissionais é legítima, contudo, desde que obedecidos os limites 

autorizados na lei de criação, sempre com interpretação voltada ao interesse da 

coletividade e em prol do interesse público. 

 

                                                      
83

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1369482/PE (2013/0045307-5). 
Recorrente: Conselho Federal de Educação Física – CONFEF. Recorrido: Ministério Público Federal. 
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES. Julgamento: 28 de abril de 2015. Órgão Julgador:  
Primeira Turma. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1290052
&num_registro=201300453075&data=20150518&formato=PDF> Acesso em: 14 fev 2016. 
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6.2.1 Conflito de competência no registro de pessoas jurídicas nos 

conselhos profissionais 

 

Esta problemática relativa ao equivoco da autorregulação e edição de normas 

infralegais pelos conselhos de classe, em desacordo com o estipulado na legislação 

específica, também é verificada em situações em que é exigido o registro de 

empresas – pessoas jurídicas – no conselho profissional, isto pelo fato de que, 

durante a atividade de produção, exerce alguma atividade que esteja afeta àquele 

conselho em específico. 

 

A Lei 6.839/8084, em seu art. 1º, determina que: 

 

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente 
habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades 
competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em 
razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços 
a terceiros. 

 

A pretexto de cumprir o disposto na Lei 6.839/80, muitos conselhos 

profissionais tentam impor às empresas o dever de se registrar naquele conselho, 

independentemente da atuação profissional se tratar de atividade-meio ou atividade-

fim da pessoa jurídica, ou seja, exigem que as empresas contratem profissionais 

daquela formação e ao mesmo tempo se registrem como empresa no conselho 

respectivo, mesmo que a empresa não tenha como atividade-fim ações de 

competência do conselho. 

 

Nestes casos, a situação chega a tal ponto que surgem conflitos de 

competência entre conselhos de classe, que disputam espaço neste mercado ou 

mesmo exigem das empresas que seja feito o registro em tantos quantos conselhos 

venha a ser considerado necessário – na perspectiva do próprio conselho. A este 

respeito Luisa Hickel Gamba85 menciona que: 

 

                                                      
84

 BRASIL. Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980. Dispõe sobre o registro de empresas nas 
entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. Diário Oficial [República Federativa do Brasil], 
Brasília, DF, Seção I – de 3 de novembro de 1980. 
85

 FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.); MAURIQUE, Jorge Antonio; GAMBA, Luísa Hickel; 
PAMPLONA, Otávio Roberto; PEREIRA, Ricardo Teixeira do Valle. Conselhos de Fiscalização 
Profissional : Doutrina e Jurisprudência. 3ª Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013, pág. 196. 
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Não obstante, reside na inscrição da pessoa jurídica, talvez, a maior fonte 
de dissídios envolvendo os conselhos, parte em razão da imprecisão e 
amplitude dos termos usados nos referidos dispositivos legais e parte em 
razão da atuação imprópria de alguns conselhos, buscando engordar 
receitas ou vantagens para a profissão que tutelam ou objetivando 
estabelecer indevida reserva de mercado. 
 
Os desajustes ocorrem, evidentemente, da má interpretação da lei: alguns 
conselhos defendem que, sempre que a pessoa jurídica tenha a seu serviço 
profissional sujeito a inscrição, deve também ela estar inscrita; ou, ainda, 
que, praticando no seu processo produtivo qualquer atividade privativa da 
profissão tutelada, a pessoa jurídica está sujeita a inscrição no conselho 
profissional correspondente. 
 
Na verdade, porém, não é isso que se contém da disposição geral do art. 1º 
da Lei 6.839, de 1980, nem assim estabelece qualquer disposição 
específica. 
 
A lei estabelece, na verdade, que a pessoa jurídica seja inscrita em 
conselho profissional em razão de sua atividade básica, ou seja, de sua 
atividade principal, final, ou, ainda, em razão daquela pela qual presta 
serviços a terceiros. E mais: estabelece que em relação à atividade-fim ou à 
atividade pela qual presta serviços a terceiros a empresa mantenha, e 
indique, para anotação no conselho, profissional legalmente habilitado, 
também inscrito, que se encarregue e responda pelo exercício da profissão 
em nome da pessoa jurídica. 

 

Em tais situações, a jurisprudência tem decidido no sentido de que somente é 

exigível o registro de empresas e consequente a manutenção de profissional 

respectivo em suas dependências, por ocasião da atividade empresarial fim exercida 

pela pessoa jurídica, dispensando-se o registro em outros conselhos profissionais, 

mesmo que a atividade-meio eventualmente demande a presença de um profissional 

da área. É este o entendimento pacifico no Superior Tribunal de Justiça86: 

 

3. Conforme jurisprudência assente desta Corte Superior, a exigência de 
responsável técnico profissional e de registro da empresa em entidade de 
classe só persiste quando a atividade básica estiver no âmbito da profissão 
cuja fiscalização competir àquela respectiva entidade. Ou seja, é a atividade 
básica da empresa que determina a obrigatoriedade de supervisão por 
profissional com registro no Conselho regional. 

 

Com efeito, além do disposto na Lei 6.839/80, diversas leis que criam 

conselhos profissionais e regulamentam profissões, também têm previsão específica 

                                                      
86

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.514.314 - SP 
(2015/0016785-7). Recorrente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Recorrido: 
Braspress Transportes Urgentes Ltda. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 
Julgamento: 28 de abril de 2015. Órgão Julgador:  Primeira Turma. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1400208
&num_registro=201500167857&data=20150513&formato=PDF> Acesso em: 17 fev 2016. 
 



69 

 

no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam atividades afetas ao conselho 

devem lá se registrar, contudo, algumas deixam claro que somente estão obrigadas 

a registro as empresas que exerçam atividade-fim vinculada à regulação do 

conselho, mas algumas destas legislações não são tão precisas e abrem margem à 

interpretação no sentido de que a atividade-meio também seja objeto de registro.  

 

Em pese este fato, não se concebe que empresas sejam obrigadas a manter 

mais de um registro em conselhos profissionais distintos, inclusive em respeito ao 

princípio da segurança jurídica, sendo esta a interpretação quase unanime da 

jurisprudência dos Tribunais. 

 

Por fim, é preciso esclarecer que, mesmo a empresa não estando sujeita a 

registro em determinado conselho profissional, pelo fato de que já está registrada 

em outro conselho – em razão de sua atividade primordial –, a pessoa jurídica deve 

sempre manter como membro, empregado ou não, profissional devidamente 

habilitado e inscrito no conselho profissional de sua formação, inclusive para o 

exercício de atividade-meio. 
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CONCLUSÃO 

 

Como abordado pelo presente estudo, a conclusão é de que os conselhos 

profissionais têm natureza jurídica de autarquias, mais especificamente autarquias 

corporativas, sendo pessoas jurídicas de direito público, integrantes da 

Administração Pública Indireta, inclusive por determinação do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-687, que o declarou inconstitucional o art. 58 

da Lei nº 9.649/98. 

 

Sendo a regulação e o controle de atividade profissional atividade típica e 

indelegável do Estado, por interpretação do Supremo Tribunal Federal, a conclusão 

lógica não poderia ser outra senão a de que tais entidades são também dotadas de 

Poder de Polícia Administrativa, nos limites da competência legal que lhe foi 

atribuída. 

 

Os conselhos profissionais, após a promulgação da Lei nº 9.649/98, realizam 

a seleção dos seus servidores por meio de concurso público, com contratações 

realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Contudo, no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal há discussão em andamento relativa à 

constitucionalidade deste regime de contratação celetista, em razão da natureza 

jurídica de autarquia dos conselhos, objetivando que tais contratações sejam 

realizadas pelo regime estatutário da Lei 8.112/90. 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Agravo de Instrumento em 

Recurso Extraordinário nº 641.243/PR (Recurso Extraordinário nº 704292)88, 

concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional e discute “à 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6. Art. 58 e 
parágrafos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido 
dos Trabalhadores – PT, Partido Democrático Trabalhista – PDT e Presidente da República. Relator: 
Ministro SYDNEY SANCHES. Julgamento:  07/11/2002. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741>. Acesso em: 12 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário – RE 704292. Artigos 5º, II; 146, III; 
149; 150, I e III; 196 e 197, da Constituição Federal. Conselho Regional de Enfermagem do Paraná 
– COREN/PR e Terezinha de Jesus Silva. Relator: Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4282374>. Acesso em: 
8 fev. 2016. 
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luz dos artigos 5º, II; 146, III; 149; 150, I e III; 196 e 197, da Constituição Federal, a 

natureza jurídica da anuidade cobrada por conselhos de fiscalização profissional e, 

em consequência, a possibilidade, ou não, de sua fixação por meio de resolução 

interna”, sendo que o julgamento deste Recurso Extraordinário trará conclusão sobre 

a natureza jurídica das anuidades instituídas para os conselhos profissionais. 

 

Em que pese a existência de algumas peculiaridades constantes dos 

conselhos profissionais que os diferem da administração pública em geral, os 

conselhos de classe estão obrigados a seguir as regras licitatórias, estando sujeitos 

aos ditames da Lei 8.666/93, bem como são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da 

União, devendo cumprimento às deliberações assim como ocorre com qualquer 

órgão da Administração. 

 

O controle e a fiscalização do exercício de atividades profissionais são 

atividades típicas da Administração Pública Federal, a qual é delegada por lei aos 

conselhos profissionais que têm a competência e o dever de atuação nos exatos 

limites do quanto tenha sido determinado na lei de criação.  

 

Contudo, a reserva legal estipulada no art. 5º, XIII, da Constituição Federal 

deve ser exercida pela União Federal com parcimônia e com observância à 

razoabilidade, sob pena do risco de infringir o núcleo essencial do dispositivo 

constitucional pétreo, que é o do livre exercício de profissão ou ofício. Neste sentido, 

qualquer limitação ao exercício de atividades profissionais com a criação de 

conselhos de classe, somente pode ser justificada quando verificada a necessidade 

de que certas e determinadas atividades sejam de algum modo controladas diante 

do risco do emprego de práticas ou técnicas incorretas por pessoas inabilitadas ou 

imperitas, com ameaça de dano social, à segurança, à integridade física ou à saúde. 

 

Como explorado no presente trabalho, os conselhos profissionais são 

autarquias corporativas integrantes da Administração Pública indireta, por este 

motivo mostra-se preocupante o cenário em que estes vêm sendo utilizados como 

meio para tentativa de exercício indevido de proteção e reserva de mercado, em 

claro desvio de finalidade, que é o de fiscalizar o exercício da atividade profissional, 
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zelando para que seja exercida com qualidade e de forma ética, ou seja, em prol do 

interesse da coletividade. 

 

A busca pela melhor qualificação da atividade profissional – pelas pessoas 

físicas ou jurídicas – perquirida pelos conselhos profissionais é totalmente louvável, 

sendo, inclusive, o que a sociedade espera de um conselho de classe – além de ser 

sua obrigação funcional.  

 

Porém, é reprovável e não se deve permitir – e o Judiciário, como visto, vem 

intervindo neste sentido – a utilização do poder de autarquia, ou seja, de entidade 

pública, para se valer da defesa profissional unicamente com o objetivo de restringir 

de algum modo o acesso de novos profissionais ou abranger atividades que não são 

essencialmente delas, criando verdadeiro controle do acesso de profissionais da 

área específica. 

 

Os conselhos de classe tem legitimidade para se autorregular e fazer a 

fiscalização que se fizer necessária à garantia de padrões mínimos de qualidade e 

ética profissional, contudo, estes devém se ater apenas e exclusivamente ao quanto 

autorizado e determinado na legislação especializada, não lhes sendo permitida a 

tentativa de regulação ou outras práticas que visem apenas a ampliação ou a 

manutenção de um mercado profissional específico. 
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