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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ___ 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL – CNTSS/CUT, 

inscrita no CNPJ sob o número 04.981.307/0001-71, com sede no SBN, 

Quadra 02, Lote 12, Bloco F, sala 1314, Edifício Via Capital Centro 

Empresarial, Asa Norte, CEP: 70041-906, Brasília/DF, neste ato 

representada por seu Presidente, Sandro Alex de Oliveira Cezar, por 

intermédio de seus advogados e advogadas regularmente constituídos (as), 

que recebem intimações na cidade de Brasília/DF, no SHIS QI 26, 

Conjunto 02, Casa 02, Lago Sul, vem, ajuizar a presente  

AÇÃO COMUM c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em face do Conselho Nacional de Saúde - CNS, na pessoa do Presidente 

Ronald Ferreira dos Santos, com sede na Esplanada dos Ministérios, 

Bloco G - Edifício Anexo, Ala "B" - 1º andar, Sala 103B, CEP 70058-900, 

Brasília/DF, e do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, podendo ser citado 

na sede da Advocacia-Geral da União – setor de Autarquias Sul, quadra 3, 

lote 5/6, Ed; Multi Brasil Corporate, CEP 70.070-030, Brasília/DF pelos 

fatos e fundamentos a seguir apresentados. 
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I – BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

O último processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde 

foi realizado em 5 de novembro de 2015, quando foram eleitas as entidades 

para compor o CNS para o mandato do triênio 2015/2018. Após, a 

publicação, no Diário Oficial da União, da Portaria n.º 2.056, de 14 de 

dezembro de 2015, que designou os membros titulares, primeiros e 

segundos suplentes para o triênio 2015/2018, os Conselheiros tomaram 

posse no dia 15 de dezembro de 2016. 

Contudo, conforme será aqui explicado, todo o processo 

eleitoral foi conduzido de maneira ilegal e não merece prosperar a 

representação de algumas das entidades que compõem o Conselho. 

Os mandamentos do Regimento Interno do CNS preveem a 

composição do Conselho 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 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. 

Percebe-se, portanto, que o Regimento prevê uma 

distribuição de vagas de maneira paritária, com 50% das vagas destinadas 

aos usuários, 25% das vagas destinadas aos profissionais de saúde e 25% 

das vagas destinadas aos prestadores de serviço e gestores. 
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Por sua vez, o Regimento Eleitoral, em seu artigo 5º, prevê 

quais são as vagas a que se visa preencher com o processo eleitoral. São 

elas: 

Art. 5º As vagas dos representantes de entidades e dos 

movimentos sociais nacionais de usuários do SUS, das entidades 

nacionais de profissionais de saúde, incluída a comunidade 

científica da área de saúde, das entidades nacionais de 

prestadores de serviços de saúde e das entidades empresariais 

nacionais com atividades na área de saúde, a serem eleitos para 

participarem do Conselho Nacional de Saúde, conforme previsto 

no artigo 4º do Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006, são as 

seguintes: 

I – 24 (vinte e quatro) vagas para representantes titulares e 48 

(quarenta e oito) vagas para representantes primeiro e segundo 

suplentes para as entidades e os movimentos nacionais de 

usuários do SUS; 

II – 12 (doze) vagas para representantes titulares e 24 (vinte e 

quatro) vagas para representantes primeiro e segundo suplentes 

para as entidades nacionais de profissionais de saúde, 

incluída a comunidade científica da área de saúde; 

III – 2 (duas) vagas para representantes titulares e 4 (quatro) 

vagas para representantes primeiro e segundo suplentes para as 

entidades nacionais de prestadores de serviços de saúde; e 

IV – 2 (duas) vagas para representantes titulares e 4 (quatro) 

vagas para representantes primeiro e segundo suplentes para as 

entidades empresariais nacionais com atividades na área da 

saúde. 

Além do mais, o próprio Regimento Eleitoral estabelece, em 

seu art. 5º, § 2º, inciso II, com a devida cautela, a definição de 

entidades nacionais de profissionais de saúde: 

§ 2º Para efeito de aplicação deste Regimento Eleitoral e 

conforme o disposto no Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 

2006, definem-se como:  

II – entidades nacionais de profissionais de saúde, incluindo a 

comunidade científica da área de saúde - aquelas que tenham 
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atuação e representação em, pelo menos, um terço das unidades 

da Federação e três Regiões geográficas do País, vedada a 

participação de entidades de representantes de 

especialidades profissionais; 

Não obstante a cautela do Regimento em definir as 

entidades profissionais de saúde, e a vedação expressa da participação das 

entidades de representantes de especialidades profissionais, diversos 

conselhos de fiscalização profissional concorreram e foram eleitos para as 

vagas de titular e suplente do Pleno do CNS. 

Antevendo a possiblidade dessa ocorrência, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social – CNTSS, representada 

por seus advogados, ao se deparar com a listagem preliminar dos 

candidatos que continha tais conselhos fiscalizatórios, remeteu a então 

Ilma. Sra. Presidente do Conselho Nacional de Saúde – CNS notificação 

extrajudicial (documento anexo) em que requereu manifestação quanto à 

composição paritária do Conselho, tendo em vista a situação dos Conselhos 

de Fiscalização Profissionais. A seguir fragmento do requerimento: 

“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.” 
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Contudo, esta notificação não foi respondida, e nem mesmo 

foi alterada a listagem preliminar dos habilitados a participar do processo 

eleitoral do Conselho.  

Ainda assim, na Recomendação n.º 01/2015 o Ministério 

Público Federal no Distrito Federal fez a seguinte indicação a então 

Presidenta do Conselho Nacional de Saúde (documento anexo): 

“1) SUSPENDA IMEDIATAMENTE, a contar do 

recebimento desta recomendação, o trâmite do processo 

eleitoral para composição do Pleno do Conselho Nacional de 

Saúde – triênio 2015/2018; 

2) esclareça ao MPF, em 3 dias (dada urgência), as razões de 

preterição das entidades nacionais de profissionais de saúde 

(fiscalizados) na composição paritária de 25%; 

3) só ultime processo eleitoral, com posse dos novos membros, 

após a célere análise pelo MPF dos esclarecimento do item 

acima” 

No entanto, a então Presidenta do Conselho Nacional de 

Saúde sequer respondeu a recomendação, persistindo os temores da 

Confederação e que foram concretizados, uma vez que agora, após a 

finalização do processo eleitoral, figuram como representantes dos 

profissionais de saúde diversos conselhos profissionais. São eles: Conselho 

Federal de Farmácia - CFF, Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, 

Conselho Federal de Nutricionistas – CNN, Conselho Federal de Serviço 

Social – CFESS, Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, 

Conselho Federal de Psicologia – CFP, Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional – COFFITO e Conselho Federal de Odontologia – 

CFO. 

Assim, a CNTSS/CUT ajuíza a presente ação comum com a 

finalidade de anular as últimas eleições para o Conselho Nacional de 
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Saúde, e da mesma forma ver reconhecida a violação ao Regimento Interno 

do Conselho Nacional de Saúde, às próprias Leis de criação dos conselhos 

acima listados e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.  

II - LEGITIMIDADE DA CNTSS/CUT 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL – CNTSS/CUT é uma 

entidade associativa de direito civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na 

cidade de Brasília-DF, de caráter eminentemente representativo, social e 

assistencial.  

Consta em seu Estatuto a previsão de que a entidade tem 

legitimidade para representar seus associados, bem como toda a categoria. 

Vejamos: 

“Art. 1º - [...] 

Parágrafo nono – A defesa mencionada no inciso I deste artigo 

compreende, ainda, além da representação e da substituição 

processual, a organização, coordenação e assistência jurídica 

aos trabalhadores descritos no § 3º. 

Art. 2º. - A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Seguridade Social da CUT – CNTSS – CUT, é uma organização 

sindical de massas em nível máximo de caráter classista, 

autônomo e democrático, cujos fundamentos são o 

compromisso com a defesa dos interesses imediatos históricos 

da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida 

e trabalho e/ou engajamento no processo de transformação da 

sociedade brasileira em direção a consolidação da democracia 

e socialismo.”  

Diante do processo eleitoral para se definir a nova 

composição do Pleno do Conselho Nacional de Saúde – CNS, a 

Confederação ingressa com a presente ação, tendo em vista a violação ao 
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equilíbrio e ao cumprimento dos interesses envolvidos, dentre eles a 

distribuição paritária das vagas do Pleno, sendo 50% para os usuários, 

25% para profissionais de saúde e os outros 25% das vagas destinadas aos 

prestadores de serviço e gestores.  

Quer dizer, sendo a Confederação representante dos 

interesses da classe trabalhadora em seguridade social, será ela legítima 

interessada na defesa de seus direitos, uma vez que figuram nas vagas dos 

profissionais de saúde, conforme listagem divulgada
1
, entidades nacionais 

fiscalizadoras dos profissionais de saúde – Conselhos Profissionais. 

Assim, resta comprovada a legitimidade ad causam da 

CNTSS para ajuizar a presente ação. 

III – DO MÉRITO 

Diante da presença dos conselhos de fiscalização 

profissional nas vagas de titulares e suplentes do Pleno do Conselho 

Nacional de Saúde que são destinadas aos profissionais de saúde, 

imprescindíveis alguns apontamentos e ressalvas capazes de comprovar a 

violação às Leis de criação desses Conselhos, ao Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Saúde e aos entendimentos do Supremo Tribunal 

Federal. 

A Lei n.º 8.142/1990
2
 contempla a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e evita 

                                                           
1
 http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/composicao.htm. Acesso em 02 de agosto de 2016. 

2
 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
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interferências indevidas do Estado neste sistema, permitindo a 

compreensão de compromisso com o efetivo controle social.  

À vista dos fatos narrados e da expressa necessidade de 

participação da comunidade, o imbróglio surge quanto à posição dos 

conselhos de fiscalização profissional no Conselho Nacional de Saúde 

como representantes dos profissionais de saúde.  

Em que pese a natureza jurídica dos conselhos de 

fiscalização profissional fazer parte de uma real discussão que se travava 

no Direito Administrativo em outros tempos, essa controvérsia não merece 

novos enfrentamentos.  

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1.717/DF), o 

STF declarou inconstitucional o art. 58 da Lei n.º 9.649/1998 que previa o 

regime de direito privado aos conselhos de fiscalização profissionais. A 

seguir a ementa do julgamento: 

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 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. 
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3. Decisão unânime.  
(ADI 1717, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal 

Pleno, julgado em 07/11/2002, DJ 28-03-2003 PP-00061 

EMENT VOL-02104-01 PP-00149) 

A partir desse julgado, percebe-se que é competência da 

privativa da União legislar sobre “as condições para o exercício de 

profissões”, nos termos do art. 22, XVI
3
, da Constituição Federal. No 

mesmo sentido o inciso XXIV
4
, do artigo 21, também da Constituição, 

prevê a competência da União para “organizar, manter e executar a 

inspeção do trabalho”. 

Além do mais, o art. 149
5
 da Carta Política prevê a 

competência exclusiva da União para instituir as contribuições sociais de 

interesse das categorias profissionais, sendo tal verba de natureza tributária 

e correspondente a principal receita dos conselhos profissionais de saúde.  

Diante de toda a legislação constitucional, a política 

institucional que defendia uma natureza privada dos conselhos de 

fiscalização profissional caiu por terra. Prova disso é que, desde 1984, o 

Supremo Tribunal Federal já tinha esse entendimento. 

Vejamos a ementa da Representação 1169/DF de Relatoria 

do Ministro SOARES MUNOZ: 

CONSELHOS FEDERAIS DE FISCALIZAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS LIBERAIS. AUTARQUIAS 

CORPORATIVAS MANTIDAS POR CONTRIBUIÇÕES 

                                                           
3
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

VI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; 
4
 Art. 21. Compete à União: 

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
5
 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. 
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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 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). 

Não bastando os julgamentos realizados no MS 22.643/SC, 

de relatoria do Min. Moreira Alves; RE 539.224/CE, de relatoria do Min. 

Luiz Fux e MS 21.797/RJ, de relatoria do Min. Carlos Velloso, em 

precedente mais recente, de 28 de maio de 2015, o Supremo Tribunal 

Federal (Rcl 19.537) definiu, explicitamente, como sendo autárquica a 

natureza dos conselhos de fiscalização profissional, o que reforça a 

inconstitucionalidade do regime de direito privado aplicado. 

No mesmo julgamento foram reconhecidas suas 

repercussões no regime jurídico. 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 soma-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 
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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) 

Significa dizer, que não deve haver mais dúvidas de que tais 

instituições possuem personalidade jurídica de direito público. Isto é, os 

conselhos de fiscalização profissional não representam os trabalhadores em 

si, mas, sim, o Estado, afinal, sua atribuição é a de fiscalizar o exercício 

profissional. Inclusive, são autarquias, criadas por lei, que necessitam da 

fiscalização do Tribunal de Contas da União
6
. 

Por esse entendimento, a Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 507.5365
7
, deu provimento ao 

pedido feito pelo Sindicato dos Servidores da Autarquias de Fiscalização 

                                                           
6
 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. 
7
 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. 
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do Exercício das profissões Liberais para que fosse adotado o regime 

estatutário como sendo o dos servidores dos conselhos de fiscalização 

profissional. 

Ressalta-se, em síntese, que os conselhos de fiscalização 

profissional possuem natureza autárquica e, portanto, regime jurídico de 

direito público, devendo ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. 

Devem, ainda, realizar concursos públicos para arregimentar seus 

servidores, viabilizando licitações para a compra de bens e serviços e 

seguindo a legislação orçamentária. 

São, portanto, instituições representantes do poder do 

Estado na fiscalização do exercício profissional. São conselhos 

profissionais de instituições fiscalizadoras que, através do seu poder de 

polícia, julgam as infrações ético-disciplinares dos profissionais.  

Tais atribuições podem ser retiradas diretamente das leis 

que instituíram alguns dos conselhos de fiscalização profissional que 

figuram como representantes dos profissionais de saúde. Vejamos: 

LEI Nº 3.820/60 

Art. 1º - Ficam criados os Conselhos Federal e Regionais de 

Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito 

público, autonomia administrativa e financeira, destinados a 

zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina 

da classe dos que exercem atividades profissionais 

farmacêuticas no País. 

Art. 10. - As atribuições dos Conselhos Regionais são as 

seguintes: 

c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as 

infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes 

relatórios documentados sôbre os fatos que apurarem e cuja 

solução não seja de sua alçada; 

 

-------- 
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LEI Nº 5.905/73 

Art 1º São criados o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) e os Conselhos Regionais de Enfermagem 

(COREN), constituindo em seu conjunto uma autarquia, 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Art 15. Compete aos Conselhos Regionais: 

II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas 

as diretrizes gerais do Conselho Federal; 

 
---------- 

LEI Nº 6.583/78 

Art. 1º - Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Nutricionistas com a finalidade de orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, 

definida na Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967. 

Art. 9º - Compete ao Conselho Federal:  
III - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em 

todo o território nacional;  

 
--------- 

LEI Nº 8.662/93 

Art. 6º São alteradas as denominações do atual Conselho 

Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e dos Conselhos 

Regionais de Assistentes Sociais (CRAS), para, 

respectivamente, Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). 

 

Art. 10. Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas de 

jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira 

instância, o exercício das seguintes atribuições: 

II - fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 

Assistente Social na respectiva região; 

 

--------- 

LEI Nº 5.517/68 

Art 7º A fiscalização do exercício da profissão de médico-

veterinária será exercida pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, e pelos Conselhos Regionais de Medicina 

Veterinária, criados por esta Lei. 

 

Art 8º O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 

tem por finalidade, além da fiscalização do exercício 

profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades 

relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território 

nacional, diretamente ou através dos Conselhos Regionais de 

Medicina Veterinária (CRMV). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.583-1978?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5276.htm
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---------- 

LEI Nº 5.766/71 

Art. 1º Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Psicologia, dotados de personalidade jurídica de 

direito público, autonomia administrativa e financeira, 

constituindo, em seu conjunto, uma autarquia, destinados a 

orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 

Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe. 

 

Art. 6º São atribuições do Conselho Federal: 

b) orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 

Psicólogo; 

 

---------- 

LEI Nº 6.316/75 

Art. 1º São criados o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com a 

incumbência de fiscalizar o exercício das profissões de 

Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto-lei 

nº 938, de 13 de outubro de 1969. 

 

Art. 5º Compete ao Conselho Federal: 

III - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em 

todo o território nacional; 

 

---------- 

LEI Nº 4.324/64 

Art. 2º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Odontologia ora instituídos constituem em seu conjunto uma 

autarquia, sendo cada um dêles dotado de personalidade jurídica 

de direito público, com autonomia administrativa e financeira, e 

têm por finalidade a supervisão da ética profissional em tôda a 

República, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom 

conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. 

 

Art. 11. Aos Conselhos Regionais compete: 

b) fiscalizar o exercício da profissão, em harmonia com os 

órgãos sanitários competentes; 

Assim, ao se realizar uma leitura mais atenta a todas as leis 

acima transcritas, percebe-se que jamais é trazido como função dos 

Conselhos profissionais, sejam eles federais ou regionais, a de 
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representação do profissional da classe. Dessa forma, não é cabível, 

dentro das previsões legais existentes, a figuração desses entes nas vagas 

destinadas aos representantes dos profissionais da saúde, pois isto 

representaria uma afronta às próprias leis que regulam estes conselhos de 

profissionais, bem como ao próprio Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Nota-se, ainda, que, apesar de os Conselhos Profissionais 

que figuram nas vagas destinadas aos representantes dos profissionais de 

saúde no Pleno do CNS serem todos federais, e haver a previsão, em alguns 

dos dispositivos legais transcritos acima, de ser o Conselho Regional o 

responsável pela fiscalização, todas as entidades aqui questionadas, seja ela 

federal ou regional, representam órgão de deliberação sobre a conduta dos 

profissionais, ou seja, possuem a essência regulatória.  

Dessa forma, todos os entes questionados possuem, sim, 

características destoantes do que se espera de um representante dos 

profissionais de saúde. 

Essa representação profissional, por sua vez, é regulada pela 

própria Constituição Federal que, em seu artigo 8º, inciso III
8
, afirma que 

“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas”.  

Colidem, então, os interesses, uma vez que os conselhos de 

fiscalização profissional, como explicitado, não são entidades sindicais 

                                                           
8
 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 
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representantes dos profissionais de saúde, mas, sim, autarquias regidas pelo 

direito público e com função estatal bem definida, qual seja, a de 

fiscalização.  

Importante salientar, ainda, que os conselhos de fiscalização 

profissionais sequer são entidades de classe genérica, conforme julgamento 

do Supremo Tribunal Federal na ADI 641 MC/DF, a seguir: 

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). 

No mesmo sentido, 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. Assim prevê: 

Convenção Nº 151 da OIT: 

[...] 

Considerando a notável expansão das atividades da 

Administração Pública em muitos países e a necessidade de 
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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. 

Por todas essas razões jurídicas expostas e pela pertinência 

lógica da matéria, os conselhos de fiscalização profissional não podem 

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 (art. 21, XXIV e art. 22, XVI), 

desrespeito ao Sistema Sindical e desvio de finalidade administrativa.  
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Dessa forma, demonstrado que os conselhos de fiscalização 

profissional representam o Estado e não os trabalhadores em si, como 

categoria. São ilegítimos, portanto, para representação dos profissionais de 

saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

Isto posto, não se pode permitir que os conselhos de 

fiscalização profissional figurem como entidades legítimas a representar os 

profissionais de saúde no Pleno do Conselho Nacional de Saúde, no triênio 

2015/2018. 

IV – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

O Código de Processo Civil de 2015 traz, em seu art. 300, 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

Considerando que a CNTSS/CUT vem sendo preterida no 

Conselho Nacional de Saúde em razão de figurarem como representantes 

dos profissionais de saúde alguns conselhos de fiscalização profissional, a 

não concessão liminar (art. 300, § 2º, NCPC) representa perigo de dano 

irreversível à composição paritária do Conselho e, por consequência, de 

toda a categoria que vem sendo representada por entidades fiscalizadoras. 

Diante dos argumentos utilizados até o presente momento, 

há de se reconhecer a probabilidade do direito pleiteado, qual seja a 

impossibilidade dos conselhos de fiscalização profissional representarem 

profissionais de saúde em detrimento de entidades sindicais. 
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Nesse sentido, resta provável o direito aqui apresentado 

(resultado útil do processo), até mesmo diante do texto constitucional, do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, das Leis de criação desses 

Conselhos de Fiscalização e do Regimento Interno do Conselho Nacional 

de Saúde. Por isso, não suspender os atos dos conselheiros eleitos pode 

significar desconsiderar todo o entendimento consolidado a respeito da 

natureza autárquica e pública dos conselhos de fiscalização profissional. 

Portanto, imperioso que, de forma liminar, sejam suspensos 

os atos dos Conselheiros que foram indicados pelos conselhos de 

fiscalização profissional como representantes dos profissionais de 

saúde (Conselho Federal de Farmácia - CFF, Conselho Federal de 

Enfermagem – COFEN, Conselho Federal de Nutricionistas – CNN, 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, Conselho Federal de 

Medicina Veterinária – CFMV, Conselho Federal de Psicologia – CFP, 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO e 

Conselho Federal de Odontologia – CFO).  

V – DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer: 

a) Que sejam os réus citados, nos endereços já 

colacionados, para, querendo, apresentar suas contestações no prazo 

estipulado em Lei; 

b) Que seja concedido, de maneira antecipada, o pedido 

realizado em Tutela de Urgência, de forma a serem suspensos todos os atos 

dos representantes que foram indicados pelos Conselhos de Fiscalização 
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Profissional como representantes dos profissionais de saúde (Conselho 

Federal de Farmácia - CFF, Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, 

Conselho Federal de Nutricionistas – CNN, Conselho Federal de Serviço 

Social – CFESS, Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, 

Conselho Federal de Psicologia – CFP, Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional – COFFITO e Conselho Federal de Odontologia – 

CFO); 

c) Que seja, no mérito, anulado todo o processo eleitoral 

ocorrido no dia 05 de novembro de 2015 para o Pleno do Conselho 

Nacional de Saúde, e, por consequência, a Portaria n.º 2.056/2015, que 

designou os membros titulares, primeiros e segundos suplentes para o 

triênio 2015/2018; 

d) Que seja ordenada a realização de novas eleições 

obedecendo a composição paritária prevista no regimento interno do CNS, 

nos termos da legislação e da Constituição Federal; 

e) Que seja, ainda no mérito, declarado que os conselhos 

de fiscalização profissional não podem figurar como representantes dos 

profissionais de saúde nas vagas do Pleno do Conselho Nacional de Saúde; 

f) Que sejam condenadas, as rés, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios; 

Protesta provar o alegado por todos os documentos anexos e 

por todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente 

documental. 
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Por fim, o autor se manifesta pelo desinteresse na realização 

de audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 319, inciso 

VII, do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).  

Protesta provar o alegado por todos os documentos anexos e 

por todos os meios de prova em direito admitidos e informa o recolhimento 

das custas processuais com comprovante em anexo.  

Requer, por oportuno, que as intimações sejam feitas 

exclusivamente no nome dos advogados RAIMUNDO CEZAR 

BRITTO, OAB/DF 32.147 e RODRIGO CAMARGO BARBOSA, 

OAB/DF 34.718. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Nesses termos, pede deferimento.  

Brasília/DF, 02 de agosto de 2016. 
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