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Brasília/DF, 29 de setembro de 2015 

 

À Ilma. Sra. Presidente do CNS (Conselho Nacional de Saúde) 

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA 

Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Edifício Anexo, Ala "B" - 1º andar 

Sala 103B - CEP 70058-900 

Brasília/DF  

 

Assunto: Participação Paritária no Conselho Nacional de Saúde. Representação 

dos trabalhadores e da Administração. Eleições triênio 2015/2018. 

Conselhos de Fiscalização Profissional. Natureza Jurídica Autárquica. 

Personalidade Jurídica de Direito Público. Atividade típica da 

Administração. Composição diversa de Representantes dos 

Trabalhadores e Movimentos Sociais. Manutenção do Controle Social.   

 

Interessado:  Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social- CNTSS 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

 Avizinha-se o processo eleitoral para nova composição do Pleno do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS -, inclusive com a publicação de Edital e do Regimento 

Eleitoral. A eleição, a ser realizada no dia 05 de novembro de 2015, elegerá os 

representantes para o mandato no triênio 2015/2018. 

 É cediço que, de acordo com o Regimento Interno do CNS, a 

composição do Conselho é definida da seguinte forma: 

I - cinquenta por cento dos membros representantes de entidades e dos 

movimentos sociais de usuários do SUS, escolhidos em processo eleitoral 

direto; e 

 II - cinquenta por cento dos membros representantes de entidades de 

profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde, 

entidades de prestadores de serviços de saúde, entidades empresariais com 
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atividade na área de saúde, todas eleitas em processo eleitoral direto; os 

representantes do governo, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems) são indicados pelos seus respectivos dirigentes. 

 

A fim de manter equilíbrio dos interesses envolvidos, a distribuição das 

vagas é paritária, ou seja, 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de 

serviço e gestores. 

Por certo, o compromisso com o efetivo controle social deve ser 

estabelecido de forma equitativa, de acordo com a Lei nº 8.142/90, contemplando a 

participação da comunidade e evitando interferências indevidas do Estado na organização 

trabalhadora. 

Um ponto que, eventualmente, poderia gerar dúvidas sobre a real 

representatividade no Conselho é a posição dos conselhos de fiscalização nos assentos.  A 

natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional sempre foi um tema que causou 

divergências dentro do Direito Administrativo. Tais instituições conviveram, ao longo de 

décadas, com o eterno questionamento acerca do regime que regulamentaria as suas 

atividades: o público ou o privado. 

Ainda na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, fora sancionada 

a Lei 9.649/98 que estabelecia o regime de direito privado aos conselhos de fiscalização 

profissionais. O que parecia definir a questão de modo definitivo, na verdade conseguiu 

sentido inverso ao da vontade e interesse público. 

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1717/DF, posicionou-se pela impossibilidade da vigência do texto normativo exposto no 

artigo 58 da Lei 9.649/1998. Eis a ementa do julgamento na Corte Constitucional: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS 

PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE 

TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES 

REGULAMENTADAS.  

1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 

27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de 
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medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, 

declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º 

e 8º do mesmo art. 58.  

2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, 

XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à 

conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de 

atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de 

punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais 

regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados.  

3. Decisão unânime. 

 

Os conselhos profissionais de fiscalização têm origem em normas federais 

editadas pela União. Essa competência da União para legislar sobre “condições para o 

exercício de profissões” está disposta no artigo 22, XVI, da Constituição Federal. No 

mesmo sentido, o artigo 21 da CF estabelece em seu inciso XXIV que compete a União 

“organizar, manter e executar a inspeção do trabalho”. 

A principal receita dessas instituições é a anuidade. Tal verba possui 

natureza tributária e tem origem no artigo 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. 

 

A política institucional que defendia uma natureza privada dos conselhos de 

fiscalização profissional foi, definitivamente, derrotada. Não há duvida de que tais 

instituições possuem personalidade jurídica de direito público. Na verdade, o 

posicionamento do STF não foi alterado em momento algum. Ainda em 1984, antes da 

vigência do atual texto constitucional, assim decidiu a corte: 

CONSELHOS FEDERAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

LIBERAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS MANTIDAS POR 

CONTRIBUIÇÕES INSTITUIDAS PELA UNIÃO E COBRADAS DOS 

RESPECTIVOS PROFISSIONAIS INSCRITOS. ARGÜIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3. E 4. DA LEI N. 6.994, DE 

26 DE MAIO DE 1982 E, BEM ASSIM, DO ART-5. E SEUS 
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PARAGRAFOS DO DECRETO N. 88.147, DE 8 DE MARCO DE 1983. 

REPRSENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE ADOTANDO-SE OS 

PROPRIOS FUNDAMENTOS DO PARECER DA PROCURADORIA-

GERAL DA REPUBLICA (Representação 1169/DF – Relator Ministro 

Soares Munoz). 

 

Precedentes: MS 22.643/SC
1
, relator Min. Moreira Alves; RE 539.224/CE

2
, 

relator Min. Luiz Fux e MS 21.797/RJ
3
, relatoria Min. Carlos Velloso. 

                                                 
1
 “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.”(MS 22.643, Rel. Ministro 

Moreira Alves, DJ 04.12.1998) 
2

 ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA 

JURÍDICA. AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO.  

1. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade 

jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício 

profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de 

servidores.  

2. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido no MS 

22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade 

jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de 

fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é 

atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 3. A 

fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de 

tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI 1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil 

(ADI 3.026). 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: REMESSA OFICIAL EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. NÃO 

ADSTRIÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, PREVISTA NO ART. 37, II, DA CF. 

PROVIMENTO. I – Os conselhos profissionais, não obstante possuírem natureza jurídica autárquica 

conferida por lei, estão, no campo doutrinário, classificados como autarquias corporativas, não integrando a 

Administração Pública, mas apenas com esta colaborando para o exercício da atividade de polícia das 

profissões. Conclusão em que se aporta por carecerem aqueles do exercício de atividade tipicamente estatal, 

o que lhe acarreta supervisão ministral mitigada (art. 1º, Decreto-lei 968/69), e de serem mantidas sem 

percepção de dotações inscritas no orçamento da União. II – Aos entes autárquicos corporativos não são 

aplicáveis o art. 37, II, da Lei Maior, encargo exclusivo das autarquias integrantes da estrutura administrativa 

do estado, únicas qualificáveis como longa manus deste. III – Remessa oficial provida. Pedido julgado 

improcedente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. 
3
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADES FISCALIZADORAS DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL. CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: NATUREZA AUTÁRQUICA. Lei 

4.234, de 1964, art. 2º.FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. I. - 

Natureza autárquica do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia. Obrigatoriedade de 

prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Lei 4.234/64, art. 2º. C.F., art. 70, parágrafo único, art. 71, II. 
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Em precedente mais recente, aos 28/05/2015, o Supremo Tribunal Federal 

define – explicitamente – a natureza autárquica do Conselho Profissional de Fiscalização e 

sua repercussão no regime jurídico. Senão vejamos: 

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE 

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONCURSO PÚBLICO. 

REGIME CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE 

DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

2.135-MC. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar a natureza autárquica 

dos Conselhos de Fiscalização, razão por que se submete ao regime de 

direito público, notadamente ao regime jurídico único. (...)Assim, não 

poderia a reclamada suscitar a aplicação do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, 

para definir o vínculo celetista. 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 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. 

 (Rcl 19537, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 28/05/2015, 

publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 

01/06/2015 PUBLIC 02/06/2015) 

 

Os conselhos de fiscalização profissionais, ao contrário do que o senso 

comum costuma explicitar, não representam nenhuma categoria profissional. Tais 

                                                                                                                                                                  
II. - Não conhecimento da ação de mandado de segurança no que toca à recomendação do Tribunal de Contas 

da União para aplicação da Lei 8.112/90, vencido o Relator e os Ministros Francisco Rezek e Maurício 

Corrêa. III. - Os servidores do Conselho Federal de Odontologia deverão se submeter ao regime único da Lei 

8.112, de 1990: votos vencidos do Relator e dos Ministros Francisco Rezek e Maurício Corrêa. IV. - As 

contribuições cobradas pelas autarquias responsáveis pela fiscalização do exercício profissional são 

contribuições parafiscais, contribuições corporativas, com caráter tributário. C.F., art. 149. RE 138.284-CE, 

Velloso, Plenário, RTJ 143/313. V. - Diárias: impossibilidade de os seus valores superarem os valores 

fixados pelo Chefe do Poder Executivo, que exerce a direção superior da administração federal (C.F., art. 84, 

II). VI. - Mandado de Segurança conhecido, em parte, e indeferido na parte conhecida (21797/RJ – Ministro 

Carlos Velloso). 
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instituições representam o Estado cuja atribuição é de fiscalizar o exercício profissional. São 

autarquias especiais que contam, inclusive, com a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União
4
 

Nesse sentido, por exemplo, no julgamento do Resp 507.536, a Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao pedido feito pelo Sindicato dos 

Servidores das Autarquias de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais para que o 

regime de servidores dos conselhos profissionais fosse o estatutário:  

Recurso especial provido para conceder a segurança e determinar que os 

impetrados, com exceção da OAB, tomem as providências cabíveis para a 

implantação do regime jurídico único no âmbito dos conselhos de 

fiscalização profissional, incidindo no caso a ressalva contida no julgamento 

da ADI n. 2.135 MC/DF. 

 

Os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza autárquica e, 

portanto, regime jurídico de direito público, além da fiscalização pelo Tribunal de Contas da 

União. Precisam, além disso, fazer concurso público para arregimentar seus servidores, 

viabilizando licitações para a compra de bens e serviços e seguindo a legislação 

orçamentária. São instituições, portanto, que representam o poder do Estado na fiscalização 

do exercício profissional. 

                                                 
4
 O TCU no processo 016.756/2003-0 proferiu o Acórdão 341/2004 onde firmou o seguinte entendimento 

acerca da limitação da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal aos Conselhos de Fiscalização 

Profissional: A) Lei de Responsabilidade Fiscal  5. Sobre a questão da subordinação dos conselhos de 

fiscalização profissional às restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000, o parecerista concluiu 

pela sua não aplicabilidade por considerar que, estando essas entidades incumbidas, essencialmente, do 

exercício do poder de polícia no que se refere à fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, os 

gastos devem se ater, necessariamente a essa atividade, mesmo considerando os serviços administrativos 

postos à sua disposição para o desempenho de tal atribuição.  6. Isso porque '... se as contribuições estão 

limitadas aos custos do poder de polícia exercido pelos Conselhos, por meio de seus recursos humanos, não 

há como limitar-se o gasto com pessoal a 50% das receitas correntes, pois em tais circunstâncias não haveria 

destinação específica, para aplicar a outra metade remanescente'   7. Ainda segundo o parecerista, 

considerando que o produto da arrecadação das contribuições dos conselhos deve ater-se ao necessário para 

custeio de sua atividade de fiscalização, pode-se admitir que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja observada 

por essas entidades no que se refere às normas gerais de direito financeiro nela contidas, excluídas as 

limitações impostas pelos artigos 18 e seguintes. 
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Na realidade pragmática dessas instituições há um grande equívoco acerca 

da natureza dos conselhos de fiscalização profissional. A cultura vivenciada por parte dos 

profissionais que compõem o quadro de gestão dos conselhos é frontalmente oposta à real 

natureza pública dessas instituições.  

Não é incomum que as atividades administrativas dessas figuras públicas 

sejam executadas dentro de um caráter classista/sindical que não corresponde ao objetivo de 

sua existência. Os conselhos profissionais são instituições fiscalizadoras que, através do seu 

poder de polícia, julgam as infrações ético-disciplinares dos profissionais. São juízes dos 

profissionais, não os seus representantes. 

Além do mais, o artigo 8º, III, da Carta Magna afirma que “ao sindicato 

cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas”. E os conselhos de fiscalização profissionais, 

conforme já explicitado, não são entidades sindicais, mas sim autarquias regidas pelo direito 

público e com função estatal bem definida. 

Diferentemente das Confederações, Federações, Centrais Sindicais e 

Sindicatos, os conselhos de fiscalização profissionais não são entidades de representação de 

qualquer categoria profissional. Não são considerados sequer entidade de classe genérica, 

conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise de legitimidade 

para a proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade: 

 

LEGITIMIDADE- AÇÃO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE - 

CONSELHOS- AUTARQUIAS CORPORATIVISTAS. O rol do artigo 103 

da Constituição Federal e exaustivo quanto a legitimação para a propositura 

da ação direta de inconstitucionalidade. Os denominados Conselhos, 

compreendidos no genero "autarquia" e tidos como a consubstanciar a 

espécie corporativista não se enquadram na previsão constitucional relativa 

as entidades de classe de âmbito nacional. Da Lei Basica Federal exsurge a 

legitimação de Conselho único, ou seja, o Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil. Dai a ilegitimidade "ad causam" do Conselho Federal de Farmacia 

e de todos os demais que tenham idêntica personalidade jurídica - de direito 

público (ADI 641 MC / DF – Relator Ministro Neri da Silveira). 
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Em sentido semelhante, aponta a normativa internacional que regula os 

direitos sindicais dos servidores públicos no âmbito da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT. De fato, nos termos da Convenção Nº 151 da OIT, que dispõe sobre as 

relações de trabalho na administração pública, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 

7.944/2013, a relação de trabalho na administração pública se realiza na medida do 

elemento diferenciador entre autoridades públicas e trabalhadores da administração pública: 

 

Convenção  Nº 151 da OIT: 

[...] 

Considerando a notável expansão das atividades da Administração 

Pública em muitos países e a necessidade de relações de trabalho 

harmoniosas entre as autoridades públicas e as organizações de 

trabalhadores da Administração Pública; 

[...] 

Artigo 5 

1. As organizações de trabalhadores da Administração Pública devem 

usufruir de completa independência das autoridades públicas. 

Artigo 9 

Os trabalhadores da Administração Pública devem usufruir, como os 

outros trabalhadores, dos direitos civis e políticos que são essenciais 

ao exercício normal da liberdade sindical, com a única reserva das 

obrigações referentes ao seu estatuto e à natureza das funções que 

exercem. 

 

A diferenciação entre os trabalhadores do Estado e os agentes de governo, 

portanto, é o elemento central que permeia toda a normativa nacional e internacional acerca 

das relações de trabalho no âmbito da administração pública. Desse modo, tal diferenciação 

se apresenta e se impõe por ocasião de toda e qualquer situação jurídico-normativa na qual 

se reivindique ou importe uma discussão acerca da natureza jurídica e política da condição 

de trabalhador/servidor, no âmbito do Estado Democrático de Direito.  

Sabemos, assim, que os Conselhos de Fiscalização representam o Estado, e 

não a categoria profissional, ou seja, os trabalhadores em si. Ilegítimos, portanto, para 
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representação na delegação dos trabalhadores no âmbito participativo dos órgãos colegiados 

do CNS. 

 

 CONCLUSÃO  

 

Por todas as razões jurídicas expostas e pela pertinência lógica da matéria, o 

nosso sentir é pela total impossibilidade de qualquer conselho de fiscalização profissional 

assumir a representação de trabalhadores em âmbito administrativo ou judicial. Um órgão 

estatal com natureza pública fiscalizatória e julgadora ocupar espaço destinado à defesa dos 

trabalhadores significa, além de afronta ao texto constitucional, desrespeito ao Sistema 

Sindical e desvio de finalidade administrativa.  

Se, eventualmente, houver gastos financeiros de origem pública no 

exercício de representação sindical irregular, deverão os responsáveis sofrer as medidas 

legais por ato de improbidade administrativa. 

Isto posto, tendo a presente notificação a finalidade de prevenir 

responsabilidades, bem como resguardar direitos e de manifestar intenções de modo formal, 

requer a notificante que a Ilma. Presidente do CNS, Sra. Maria do Socorro de Souza, com o 

devido acato e respeito, MANIFESTE-SE QUANTO À COMPOSIÇÃO PARITÁRIA DO I. CONSELHO 

DIANTE DO CENÁRIO ELEITORAL ATUAL E, PRECIPUAMENTE, A SITUAÇÃO DOS CONSELHOS DE 

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS NO QUE TANGE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO E A EVENTUAL 

REPRESENTAÇÃO, DE FORMA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, DA PROPORÇÃO DOS 

TRABALHADORES POR PARTE DESSES ENTES. 

 

Atenciosamente, 

 

 

       CEZAR BRITTO                       RODRIGO CAMARGO 

OAB/DF 32.147         OAB/DF 34.718 
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