
Ofício nº 106/2018/COFECON Brasília, 9 de março de 2018.

A Excelentíssima Senhora
Cármen Lúcia
Presidente do Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal – STF
CEP 70175-900 – Brasília/DF

Assunto: ADI 2135, ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367.

Excelentíssima Senhora Presidente,

1. O Conselho Federal de Economia – COFECON, receoso com os impactos

negativos  que  eventuais  decisões  proferidas  nos  processos  acima  assuntados  possam

ocasionar, vem destacar o que se segue.

2. Preambularmente, cabe lembrar que a ADI nº 2135, ajuizada em 27/1/2000,

foi proposta contra disposições da Emenda Constitucional nº 19, de 4 junho de 1998. Tal ação

pretende,  liminarmente,  a  suspensão  dos  efeitos  da  redação  dada  pela  EC  nº  19/98,  em

especial ao caput e §§1º e 7º do art. 39 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, pretende

ver  declarada,  em  definitivo,  a  inconstitucionalidade  das  alterações  promovidas  pela

mencionada  EC.  Em  02/8/2007,  foi  proferida  decisão  por  esse  Tribunal,  por  maioria,

deferindo parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da

CF, com a redação dada pela EC nº 19/98. Após várias inclusões e retiradas de pauta, tal ação

atualmente  se  encontra  pautada  para  julgamento  no  dia  15/3/2018,  com  relatoria  da

Excelentíssima Senhora Ministra Carmem Lúcia, Presidente dessa Corte Constitucional.

3. Reflexo da ADI nº 2135, em 30/4/2015, foi ajuizada a ADC nº 36, visando a

declaração de constitucionalidade do art. 58, §3º, da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que

dispõe sobre a aplicação do regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aos

empregados de conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, ao argumento de que,

entre outros, o art. 39, caput, da CF, não se aplicaria aos conselhos profissionais, dada sua
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natureza  de  entidade  autárquica  corporativa  que  não  compõem  a  administração  pública

indireta. Tal ação – cuja manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi pela

improcedência  do  pedido  -  com  a  consequente  declaração  de  inconstitucionalidade  do

dispositivo  retrocitado  -  encontra-se  “conclusa”  desde  19/10/2017,  com  relatoria  da

Excelentíssima Senhora Ministra Carmem Lúcia, Presidente dessa Corte Constitucional.

4. Apensa à ADC nº 36, porém com objetivos diametralmente opostos, tem-se

a  ADPF  nº  367  e  a  ADI  nº  5367,  as  quais  visam,  entre  outros,  à  declaração  de

inconstitucionalidade do art. 58, §3º, da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998 e de outros

dispositivos  legais,  os  quais  estipulam  o  regime  jurídico  celetista  aos  empregados  dos

conselhos profissionais. Tais ações, com manifestação da PGR pela procedência dos pedidos,

encontram-se conclusas, respectivamente desde 11/4/2017 e 30/3/2017.

5. Diante desse cenário,  é de clareza solar que os desfechos de tais  ações,

refletirão  sobremaneira  no  âmbito  dos  conselhos  profissionais,  razão  pela  qual  é  que

destacamos a necessidade de que esse STF module os efeitos de sua decisão, mormente caso

venha a reconhecer o regime jurídico único no âmbito da Administração Pública ante a não

constitucionalidade da redação conferida pela EC nº 19/98, e consequentemente julgue pela

inconstitucionalidade do regime celetista no âmbito dos conselhos profissionais.

6. Tal modulação se faz mais que essencial, uma vez que a simples definição

do regime jurídico único, inclusive no âmbito dos conselhos profissionais, culminará em

total insegurança jurídica sob os mais variados aspectos, além do fato de comprometer o

funcionamento e até a própria existência de muitos conselhos profissionais, conforme se

expõe.

7.  Primeiramente,  temos  que  não há  lei  criando,  fixando remuneração ou

regulando os cargos públicos no âmbito dos conselhos profissionais, cuja iniciativa legislativa

é privativa do Presidente da República (art. 61, §1º, inciso II, alínea “a” c/c art. 84, inciso VI,

alínea “a”, todos da CF), o qual, por razões conhecidas e desconhecidas, carece de qualquer
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tipo de interesse político em regular a situação, pois, se assim não fosse, já teria dado solução

a essa celeuma, a qual há vários anos se arrasta e vem causando tamanha insegurança jurídica

não  só  aos  conselhos  profissionais  em  si,  mas  também  aos  milhares  de  funcionários

espalhados por todo o país.

8. Além  dessa  carência  de  lei  criando  os  cargos  públicos  no  âmbito  dos

conselhos profissionais, tem-se que a matéria não possui nenhum tipo de regulamentação

específica,  sobretudo  durante  o  momento  de  transição  de  regimes.  Além  disso,  não  há

condições fáticas,  financeiras ou jurídicas para a transposição em comento,  sobretudo em

relação ao regime de aposentadoria a ser aplicado, as possibilidades de saque do FGTS, a

vinculação ministerial, a arrecadação da receita, a inclusão no Orçamento Geral da União, o

repasse das verbas, entre outros nós.

9. Reflexo dessa mesma preocupação, insta consignar que, em decisão tomada

na 21ª  Sessão  Extraordinária  de  17  de  março  de  2015 da  1ª  Câmara  de  Coordenação e

Revisão de Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral do Ministério Público Federal,

no  bojo  do  Inquérito  Civil  Público  nº  1.16.000.003193/2012-87,  decidiu-se  pela  não

homologação, a título de exemplo, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com

o Conselho Federal de Medicina em 2013, e pela abertura em diligência, ante a existência de

vícios  impeditivos  à  homologação  que  comprometeriam  a  validade  e  a  eficácia  do

compromisso firmado para estabelecer o regime jurídico único, mormente a ausência de lei

que crie e regule os cargos públicos no âmbito dos conselhos profissionais.

10. Diante desse cenário, é que esse Conselho Federal de Economia roga a esse

Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar e julgar as ações atinentes ao regime jurídico de

pessoal aplicado à Administração Pública, sobretudo aos conselhos profissionais (DI 2135,

ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367), negue-lhes provimento ou, no mínimo, venha a modular os

efeitos de sua decisão até que sobrevenha lei criando os cargos e regulando de forma plena o

assunto.
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11. Sem  mais  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade  para  renovar

protestos de elevada estima e da mais alta e distinta consideração.

Atenciosamente,

ECON. WELLINGTON LEONARDO DA SILVA
Presidente COFECON
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