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No nosso sistema jurídico os órgãos 
fiscalizadores têm uma dupla finalidade precípua: 
verificação da existência das condições de capacidade 
que a lei impõe para o exercício de determinada 
profissão; atuação no sentido de que as atividades 
profissionais pertinentes ao setor sob sua jurisdição 
administrativa não se exerçam em desconformidade 
com a legislação pertinente ou por quem não possua 
a devida habilitação.

HELY LOPES MEIRELLES 

Estudos e Pareceres de Direito Público, volume 10, p. 233





Aos parceiros que cederam horas de seus 

preciosos tempos, pelo incentivo nos debates das 

idéias do livro – o advogado e amigo Dr. Sylvio de 

Castro Continentino e a estagiária Carla Belmonte, 

pela digitação, paciência e apoio que nos permitiu a 

realização deste trabalho.





Prefácio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Introdução   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 

CAPÍTULO PRIMEIRO:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 4 

Os limites dos poderes dos conselhos de fiscalização profissional

CAPÍTULO SEGUNDO:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 5 

Tentativas de implementação do “exame de ordem” nos conselhos 

de fiscalização profissional

CAPÍTULO TERCEIRO:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 1 

O poder de polícia dos conselhos de fiscalização profissional

CAPÍTULO QUARTO:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 2 

Considerações Finais

Referências bibliográficas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93



10

Prefácio

Pedro Paulo de Castro Pinheiro nos brinda nesta obra com 

mais um profundo estudo e uma criteriosa pesquisa a respeito dos 

Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional, a quem tenho a 

honra, a satisfação e o prazer em homenagear.

Se a principal missão dos conselhos é a regulamentação e a 

fiscalização do exercício legal das profissões em nome da sociedade, 

esta obra é a mais perfeita expressão dos limites desta regulamentação e 

leitura obrigatória de todos os profissionais, especialmente os membros 

dos referidos conselhos. Estes, eventualmente, exacerbam suas funções, 

na maioria das vezes, mais por ignorância do que por má-fé.

Os relevantes serviços prestados por Pedro Pinheiro em 

diversos conselhos, sendo em alguns deles o responsável pela 

transferência de suas sedes originais para o lugar onde todos devem 

estar por determinação legal - em Brasília, o credenciam com louvor 

a ser um expoente dos limites propostos neste livro.

Não sendo isto suficiente, o autor publicou diversas obras, não 

menos importantes, e é reconhecido justamente como um dos maiores 

especialistas em conselhos e ordens de profissões regulamentadas. 

Além disso, Pinheiro tem se demonstrado um grande parceiro, 

desprovido de vaidade e posturas menos nobres, em nome da 

excelência de atendimento e de entendimento dos conselhos.

As profissões são alicerçadas por três pilares (conselhos, sindicatos 

e associações) e o que gera maior polêmica e controvérsias, sem dúvida, é 
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o primeiro deles. Portanto, o desafio e a relevância deste livro aumentam 

proporcionalmente à responsabilidade e à coragem em escrevê-lo.

Muito mais do que uma reflexão, esta obra é um norteador 

importante para todos que, de maneira ou outra, tem relacionamento 

com este tema, especialmente na definição dada pelo autor de que 

“embora sejam manifestações tipicamente administrativas, as 

Resoluções expressam uma normatividade semelhante à Lei, visando 

a sua correta aplicação.”

Temas como os exames de proficiência e o poder de polícia são 

igualmente obrigatórios aos conselhos e tratados aqui com a maestria 

de quem viu e viveu muitos momentos históricos, ora divergentes, ora 

convergentes, porém, sempre polêmicos.

Por isso, Pedro Pinheiro torna-se referência com mais esta obra, 

que traz em seu encerramento brilhantes definições sobre excessos do 

poder. Fica a certeza de que é preenchida uma lacuna ímpar na literatura 

dos conselhos, pois há muito a fazer para que estas instituições se 

aperfeiçoem e cumpram suas funções legalmente instituídas.

Se forem guiadas primeiramente por suas limitações, 

fatalmente terão aumentadas suas responsabilidades e benefícios 

aos profissionais e à sociedade, podendo dar importância às coisas, a 

importância que as coisas têm.

Heitor Kuser
Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social - IBDES
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Introdução

O leitor tem em suas mãos uma obra produto da investigação 

realizada durante algum tempo, com a pretensão de contribuir 

para o aprimoramento das ações desenvolvidas pelos Conselhos de 

Fiscalização Profissional, ao expedir seus atos resolucionais.

Em inúmeras oportunidades, identifica-se o uso exorbitante 

da competência deferida aos conselhos, circunstância que tem levado 

a interferência do Judiciário, em face do desvio de poder.

O tema escolhido não é novo na doutrina, a não ser pela sua 

especificidade centrada nos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Procuramos, através da pesquisa empreendida, identificar 

situações e casos concretos ocorridos nos diferentes Conselhos 

Profissionais.

O nosso foco tem como objetivo principal demonstrar a 

necessidade de maior cuidado no exercício da auto fiscalização, 

considerando no campo do direito administrativo, a submissão à lei, 

dentro da máxima, de autoria de RENATO ALESSI: “enquanto no 

direito privado pode-se fazer tudo aquilo que não é proibido, no direito 

administrativo só se pode fazer aquilo que é permitido. Donde a relação 

que existe entre a Administração e a lei é uma relação de subordinação”.

Segundo ROBERTO DROMI, in “Derecho Administrativo” 

- Editora Ciudad Argentina – Hispania Libros – 2006 – 11ª edição 

– p. 437, o “regulamento administrativo é toda declaração unilateral 

efetuada no exercício da função administrativa que produz efeitos 
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jurídicos gerais em forma direta. Se trata do exercício da atividade 

de ordenação da Administração através de instrumentos regulatórios 

ou imperativos, que, em geral, restringe direitos, devendo respeitar a 

reserva da lei”.

Em outras palavras, a Administração deve agir em 

conformidade com a regra de competência que necessariamente lhe 

foi deferida por lei.

Dessa sorte, toda conduta administrativa, que se torne 

ofensiva a este padrão, configura-se deformada e por isso suscetível 

de ser fulminada.

Os Conselhos para o exercício correto de suas atividades 

finalísticas, ou seja, a fiscalização do exercício profissional no 

desempenho de relevante função social objetivando a incolumidade da 

coletividade usuária desses serviços profissionais, o próprio cidadão, 

acaba por se pautar no próprio interesse público.
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CAPÍTULO PRIMEIRO

Os limites dos poderes dos conselhos de fiscalização 

profissional

O poder regulamentar e o poder de polícia são duas das mais 

relevantes atribuições da Administração Pública.

Onde se lê Administração Pública, leia-se Conselhos de 

Fiscalização de Exercício Profissional, embora com a advertência do 

mestre JOÃO LEÃO DE FARIA JÚNIOR1, que sempre apregoou que 

“a partir de sua conceituação, tudo que gira em torno dos Conselhos 

é obscuro, confuso e sem rumo uniforme e definitivo”, para aduzir 

finalmente que “infelizmente não há uma definição doutrinária na 

filosofia dos Conselhos Profissionais”.

Na nossa ótica os Conselhos não são entidades autárquicas 

típicas ou comuns, autarquias administrativas, são autarquias 

atípicas, “sui generis”, ou “corporativas”, com peculiaridades e 

características próprias, desfrutando de certa dose de autonomia 

para gestionar seus serviços.

Efetuando a auto-fiscalização de sua respectiva categoria 

profissional, desfrutam de poder regulamentar e de poder de polícia.

Nossa posição no tocante a natureza jurídica dos Conselhos 

de Fiscalização se identifica com a adotada pelo Ministro do TCU – 

1  “Ordens e Conselhos”, Monografia editada pelo CREA/SP, 1974, p. 7.
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LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA, constante das inúmeras 

manifestações emitidas sobre o tema.

Cabe-nos aduzir que as características das entidades autárquicas 

apontadas pela doutrina moderna, na lição da Juíza Federal LUISA 

HICKEL GAMBA, também encaixam-se razoavelmente para 

conceituar os Conselhos como entes autárquicos2.

São, pois, os Conselhos de Fiscalização instituídos por lei, 

com personalidade jurídica própria de direito público, respondendo 

por seus atos e obrigações, possuindo patrimônio e receitas próprios, 

executando atividades típicas do Estado.

As variações decorrentes das peculiaridades que envolvem 

essas entidades são mínimas, e, a nosso ver, não desfiguram suas 

características autárquicas, em face do que se acha expresso nos 

preceitos do Decreto-Lei nº. 200, de 1967, onde se lê, no inciso I 

do artigo 5º: “autarquia – o serviço autônomo, criado por lei com 

personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar 

atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para 

seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada”.

Porém, há que se registrar que desfrutam de personalidade 

de direito público e atribuições de Poder Público, beneficiados com 

arrecadação de natureza tributária para a manutenção dos seus 

serviços de fiscalização.

2    Ver sobre o assunto, artigo publicado em 30.06.2004, in Revista de Doutrina da 4ª 
Região – publicação da Escola de Magistratura do TRF 4ª Região – EMAGIS.
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Entre os autores que têm procurado definir a natureza jurídica 

dos mesmos, ANA CLÁUDIA FINGER se destaca, considerando que 

os “Conselhos de Profissão são entidades que compõem o aparelho 

estatal especialmente constituídos para a preservação dos interesses 

da sociedade. São organismos através dos quais o Estado, de forma 

descentralizada, isto é, por intermédio de pessoas jurídicas especialmente 

criadas para esse fim, passa a intervir no exercício das profissões, 

condicionando e limitando tais atividades em beneficio da coletividade.

Isto significa que, permitido o desempenho de uma profissão 

regulamentada, os Conselhos de Profissão têm poder fiscalizatório 

sobre essa atuação, através do estabelecimento de condicionantes para o 

seu regular exercício. A inobservância das regras da profissão, a prática 

de infração técnica ou ética, podem ensejar a aplicação de penalidades, 

inclusive, a cassação do registro nos casos de maior gravidade.

Trata-se, na verdade, do exercício da chamada polícia 

administrativa, consistente na imposição de restrições à liberdade e 

à propriedade impostas pelo Estado em prol do interesse coletivo. 

Essa prerrogativa configura verdadeiro munus indelegável, exercido 

no interesse maior da sociedade.

De fato, a atividade de fiscalização do exercício profissional 

constitui função verdadeiramente pública, decorrendo da natureza 

dessa função a autoridade que os agentes fiscalizadores gozam. 

Autoridade essa para regulamentar as profissões, estabelecendo 

normatização e parâmetros para o exercício profissional, e também 

para impor sanções.
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Todavia, essa possibilidade que as entidades de fiscalização 

detêm para regulamentar a profissão está atrelada aos limites impostos 

pelo ordenamento jurídico brasileiro.”3

É admissível, na legislação pátria, a expedição de atos 

administrativos hierarquicamente inferiores à lei, com vistas à execução 

da atividade administrativa. É o que se denomina poder regulamentar 

deferido à Administração Pública, ou seja, prerrogativa regulamentar 

reconhecida à autoridade administrativa no nosso direito brasileiro 

como competência específica, porém limitada, desde que as normas 

não venham implementar novidades no ordenamento jurídico.

Na espécie, o Administrador Público recebeu a incumbência 

com a finalidade precípua de estabelecer, através de Resoluções 

Normativas necessárias, a fiel execução da lei.

Somente com a observância dos parâmetros circunscritos aos 

limites da lei será ela legítima.

 Sobre o tema, vale trazer as observações de ANNA 

CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ4, no sentido de que o “poder 

regulamentar enfrenta duas ordens de limitações: uma geral e 

outra específica. De um lado, não pode exceder os limites da 

função executiva, o que significa dizer que não pode fazer às vezes 

da função legislativa formal, modificando ou ab-rogando normas 

primárias, leis formais. De outro, não pode ultrapassar os lindes 

3  “Limites à Competência Reguladora dos Conselhos Profissionais”, A&CR. de Direito 
Administrativo e Constitucional nº. 15 jan/mar 2004. Belo Horizonte, p. 183-191.

4  “Conflito entre Poderes”, RT, SP, 1994, p. 74.
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da lei que regulamenta, dispondo “intra” ou “extra legem”.”

A doutrina aponta com especificidade tais limites. Assim, 

se o ato regulamentar ampliar, restringir, ou modificar direitos e 

obrigações estabelecidas diversamente na lei, será inválido.

Por isso, a autora antes citada, acrescenta em seus 

comentários sobre o tema, que “o regulamento que desborda os 

estritos limites do poder regulamentar, é um regulamento viciado, é 

uma ato administrativo abusivo e como tal condenado em todos os 

ordenamentos jurídicos, de um modo geral. Registra a doutrina, por 

isso mesmo, a chamada figura do ‘excesso de poder regulamentar’.”

Também a professora MARIA SYLVIA ZANELLA 

DI PIETRO, em sua obra5, ao tratar do assunto relacionado aos 

poderes da administração, tece lúcidas considerações, ao preconizar 

que “analisados os princípios que estão na base de toda a função 

administrativa do Estado, é necessário examinar alguns poderes que 

deles decorrem para as autoridades administrativas; tais poderes são 

inerentes à Administração Pública pois, sem eles, ela não conseguiria 

fazer sobrepor-se a vontade da lei à vontade individual, o interesse 

público ao interesse privado.

Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata 

de faculdade da Administração, na realidade trata-se de poder-

dever, já que reconhecido ao poder público para que o exerça em 

beneficio da coletividade; os poderes são pois, irrenunciáveis.

5  “Direito Administrativo”, 19. ed., Atlas, SP, p. 100.
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Todos eles encerram prerrogativas de autoridade, os quais, 

por isso mesmo, só podem ser exercidas nos limites da lei.”

Normalmente, tratamos de poder regulamentar, porém nossa 

opção é pela terminologia poder normativo.

No caso específico dos Conselhos de Fiscalização Profissional, 

trata-se de atos resolucionais, considerados atos normativos derivados. 

Para chegarmos a tal conclusão, basta que se examine a legislação 

incidente sobre os Conselhos.

O que se vê, entretanto, é que em inúmeras oportunidades 

ocorre o uso exorbitante dessa competência, fato que vem sendo, 

com freqüência, corrigido pelo Judiciário. É o desvio de poder.

Apenas para ilustrar nossas afirmações, nos permitimos 

selecionar alguns julgados que tratam da espécie.

Entre os selecionados, temos:

“APELAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº . 2003 .71 .00 .012887-3/RS

CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA. RESTRIÇÃO 

PROFISSIONAL. CRVS.

1 – Afigura-se ilegal a resolução editada pelo 

CFP (Resolução nº. 16/2002) por invadir a atribuição 

específica do Conselho Nacional de Trânsito.”

(TRF – 4ª Região – DJ 14/06/06 – Pág. 390)
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“APELAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº . 94 .03 .069877-2/SP

DIREITO ADMINISTRATIVO. 

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE FIXADA 

PELA RESOLUÇÃO Nº. 736/92. VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.

1 – A anuidade devida aos conselhos profissionais 

possui natureza jurídica de taxa, sendo, pois, espécie do 

gênero tributo, aplicando-se-lhe o disposto no art. 97, II, 

do Código Tributário Nacional.

2 – É descabida a majoração da anuidade 

devida ao Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo por meio da resolução nº. 736/92, 

de lavra do Conselho Federal de Contabilidade, em 

face de haver sido inobservado o princípio da reserva 

legal.

3 – Apelação e remessa oficial improvidas.”

(TRF – 3ª Região – DJ 17/11/98 – Pág. 267)

“REMESSA “EX-OFFICIO” EM 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº . 94 .04 .51637-6/RS

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA 
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RESOLUÇÃO Nº. 137/93 DO CONSELHO 

FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

ILEGALIDADE. LIBERDADE DE EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL. ARTIGO 5º XIII DA CF/88.

1 – Princípio da liberdade de exercício da 

profissão, previsto no inciso XIII do artigo 5º da 

Constituição Federal.

2 – A limitação imposta pela Resolução nº. 

137/93, do Conselho Federal de Administração, 

estabelecendo limite de até três empresas à 

responsabilidade técnica dos administradores, exorbita 

o poder fiscalizador dos Conselhos Federais.

3 – Remessa oficial improvida.”

(TRF – 4ª Região – DJ 21/07/99 – Pág. 374)

“APELAÇÃO CÍVEL Nº . 95 .04 .22777-5/PR

PROFESSOR DE DISCIPLINAS 

RELACIONADAS À CONTABILIDADE. 

EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE. DL 

9.295/46. RESOLUÇÃO CFC Nº. 560/83. 

DESCABIMENTO.

1 – Entre as atribuições profissionais do contador, 

arroladas no art. 25 do DL 9.295/83 não se encontra 
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a de lecionar ciências contábeis ou disciplinas afins. O 

professor que leciona tais disciplinas não está sujeito a se 

inscrever no Conselho Regional de Contabilidade, nem 

está submetido ao poder fiscalizatório e disciplinar dessa 

autarquia profissional.

2 – O Conselho Federal de Contabilidade 

extrapolou de suas funções ao incluir como função 

privativa do contador, na Resolução 560/83, “o 

magistério das disciplinas compreendidas na 

Contabilidade, em qualquer nível de ensino, inclusive 

no de pós-graduação”.

3 – Recurso improvido.”

(TRF – 4ª Região – DJ 15/12/98 – (data do 

julgamento) – Pág. 815)

“REMESSA EX-OFFICIO Nº . 

97 .0463368-8/RS

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 

APREENSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS 

DECORRENTE DE AUTUAÇÃO. LEI Nº. 3.857/60, 

ARTIGO 19. PENALIDADE DISCIPLINAR NÃO-

PREVISTA PELA LEI DE REGÊNCIA. ABUSO 

DE PODER. RESOLUÇÃO DO CONSELHO.  

CRIAÇÃO  DE  PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
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- O artigo 19 da Lei nº. 3.857/60, ao tratar das 

penalidades disciplinares aplicáveis aos profissionais 

da música, estabelece cinco modalidades de penas, a 

saber: a) advertência, b) censura, c) multa, d) suspensão 

do exercício profissional até trinta dias, e e) cassação do 

exercício profissional ad referendum do Conselho Federal.

- Inexistindo na lei de regência a possibilidade 

de apreensão das carteiras profissionais como forma de 

punição disciplinar, por maior que seja a irregularidade 

constatada pela fiscalização, não pode a autoridade 

fiscalizadora efetivar a medida, sob pena de caracterizar-

se abuso de poder.

- No sistema legal vigente, não pode uma resolução 

restringir ou ampliar o alcance do diploma legal ao qual 

está vinculada. A resolução, como ato normativo expedido 

pela Administração, posiciona-se hierarquicamente em 

plano inferior à lei e lhe deve fidelidade.

- Remessa oficial improvida.”

(TRF – 4ª Região – DJ 06/10/99 – Pág. 360)

Estes são alguns exemplos de abuso de poder, entretanto 

o de mais repercussão entre os praticados pelos Conselhos de 

Fiscalização Profissional pode ser identificado pelo praticado 

pelo CFC, e seguido, por outros dois Conselhos, em assunto ao 

qual dedicamos um capítulo específico, como se verá adiante.
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Na Enciclopédia do Advogado, de LEIB SOIBELMAN6, 

vamos encontrar no verbete ABUSO DE PODER, como: “o uso 

injustificado além da medida legal. Exorbitância. O que está fora da 

competência da autoridade pública ou porque ela não a tem no caso 

concreto ou porque excedeu o que tinha. Excesso de poder. Desvio 

de poder. Desvio de finalidade. Abuso de autoridade”.

Em todos os casos trazidos à consideração, ocorre o abuso e/

ou desvio de poder na expedição de atos normativos focalizados nos 

arestos transcritos.

6  Editora Rio, 4. ed., p. 13.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Tentativas de implementação do “exame de ordem” 

nos conselhos de fiscalização profissional

As primeiras manifestações sobre o tema poder regulamentar 

dos Conselhos, datam de 1950 e 1967, em pareceres solicitados 

pelo CONFEA aos professores SOBRAL PINTO E HAROLDO 

VALADÃO, respectivamente.

O primeiro consultado afirmou em sua manifestação:

“Para o fim de bem executar toda essa 

legislação, que visa concorrer decisivamente para que 

as profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor 

possam ser exercidas, em todos os recantos do 

País, tão somente por profissionais habilitados, 

foram os Conselhos Regionais e o Conselho 

Federal investidos de Poderes de regulamentação, 

através dos quais deverão, não só adaptar a lei às 

circunstâncias de cada região ou local do país, mas 

também interpretar o sentimento exato dos textos 

legais. As Resoluções baixadas com esta finalidade 

são legítimas, legais e em perfeita harmonia com 

o espírito da legislação que, hoje em dia, rege, no 

Brasil, o exercício das profissões de engenheiro, 

arquiteto e agrimensor.”
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Enquanto o segundo, apreciando a competência do órgão 

para a solução dos casos omissos, o que lhe fora deferido pela 

legislação, enunciou:

“A Resolução dos casos omissos entra, 

normalmente, nos poderes de intérprete da lei, do seu 

executor ou aplicador.

É meio indispensável para sua exeqüibilidade.

A lei adota fórmulas genéricas, estabelece 

marcos bem distanciados, deixando, assim, de regra, 

claros espaços a serem preenchidos pela autoridade 

encarregada de sua execução.

Estudando a aplicação da lei, dada a sua 

característica de ampla generalidade, pelos tribunais 

que descem às espécies, já tivemos ocasião de 

demonstrar que a lei tem o aspecto de uma progressão 

e a jurisprudência o de uma taboa de logaritmos.

Às autoridades administrativas compete, 

outrossim, na execução da lei, completar as respectivas 

lacunas, disciplinar os casos omissos.

Nesta faculdade, de prover sobre a omissão 

da lei – contingência inevitável da natureza da obra 

do legislador – não se verifica o exercício de função 

legislativa, senão o desempenho de atividade executiva, 

de cumprimento da lei.
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Sem este poder do interprete, autoridade 

executiva ou judiciária, a grande maioria das leis não 

poderia ter execução.

É, aliás, corrente nas Leis, Regulamentos 

ou Estatutos de órgãos administrativos de natureza 

coletiva, a atribuição de tomar deliberações de caráter 

geral e resolver os casos omissos.”

O estatuto profissional vigente dos Conselhos Federais 

contempla, como sua atribuição, a de baixar e fazer publicar as 

Resoluções previstas para a regulamentação e execução da Lei.

RUBENS REQUIÃO7 registra que os Conselhos ao 

desempenhar o poder de fiscalizar o exercício da profissão, 

exercendo um poder disciplinar na esfera administrativa, impondo 

as sanções e controlando o acesso à profissão, devem agir com 

prudência e moderação, a fim de que nos tempos atuais não 

se repitam os erros do passado, que tornaram as instituições 

corporativas odiadas pelo povo, ainda mais que os Conselhos são 

constituídos dos membros da própria profissão.

Assim, podemos dizer que, no campo do poder regulamentar, 

identificam-se deliberações diversas dos órgãos fiscalizadores das 

profissões regulamentadas como expressão do autogoverno da 

respectiva categoria profissional.

7  “Do Representante Comercial”, 2. ed. Forense, 1972, p. 160.
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Embora sejam manifestações tipicamente administrativas, 

as Resoluções expressam uma normatividade semelhante à lei 

visando a sua correta aplicação.

A regulamentação de uma lei não cria ou inova o direito. 

Na lição do mestre JOSÉ RUBENS COSTA8 “visa tão somente ao 

detalhamento da norma legal para sua correta aplicação, situando-

se em posição inferior à lei, a qual não pode contrariar, sob pena de 

inconstitucionalidade ou ineficácia”.

Por isso os Conselhos, no exercício de sua competência para 

exercer seus poderes regulamentares, são limitados, não podendo 

invadir o campo próprio da lei, aquele denominado de reserva da lei.

Dessa sorte, o autor antes mencionado, nos distinguiu com 

citação de nossa obra9, em que sustentamos: “Assim, não podendo 

o regulamento estabelecer normas criadoras de direito, a liberdade 

de atuação do órgão de que a ela emana é muito relativa, pois, na 

transgressão das regras supramencionadas, o regulamento não terá 

força obrigatória e será repelida pelos tribunais”.

Aduz, ainda, o consagrado jurista, que as regras (a que se 

reportam os autores citados) são as de que o regulamento não pode 

revogar ou derrogar a lei, modificar direitos de terceiros, atentar contra 

o espírito da lei e desobedecer os princípios gerais do Direito.

8    “Profissões Liberais – autonomia”, Forense, 1987, p. 87.

9  “Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Legislação Profissional – Texto e 
Comentários”, Livraria Sant̀ Ana LTDA., 1976, em colaboração com Sylvio de Castro 
Continentino.
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O eminente ARNOLDO WALD, em brilhante artigo10 

trata o tema com objetividade, tecendo considerações precisas:

“Assim, ao lado do exame da 

constitucionalidade das leis, deve ser analisada a 

legalidade dos decretos e a conformidade dos atos 

administrativos de nível inferior com as normas 

superiores vigentes na matéria. As mesmas razões 

que impedem a vigência da norma legal que contraria 

a Constituição e da norma regulamentar que viola a 

lei, ensejam a inaplicabilidade do ato administrativo, 

(Portaria, Resolução, Circular) que não obedeceu à 

regulamentação contida na lei e no decreto.

O poder regulamentar discricionário, ao qual alude Marcelo 

Caetano, encontra os seus limites no texto legal, pois, como bem 

salienta a respeito Hely Lopes Meirelles, podemos afirmar que:

‘No poder de chefiar da Administração 

está implícito o de regulamentar a lei e suprir, com 

normas próprias, as omissões do Legislativo que 

estiverem na alçada do Executivo. Os vazios da lei e 

a imprevisibilidade de certos fatos e circunstâncias 

que surgem a reclamar providências imediatas da 

10  Revista da OAB-RJ, nº. 11, 1979, p. 97/113.
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Administração, impõe se reconheça ao Chefe do 

Executivo o poder de regulamentar, através de 

decreto, as normas legislativas incompletas, ou de 

prover situações não previstas pelo legislador, mas 

ocorrentes na prática administrativa. O essencial é que 

o Executivo, ao expedir regulamento – autônomo ou 

da execução da lei – não invada as chamadas “reservas 

de lei”, ou seja, aquelas matérias só disciplináveis por 

lei, e tais são, em princípio, as que afetam as garantias 

e os direitos individuais assegurados pela Constituição 

(art. 153 e seus parágrafos)̀  (Hely Lopes Meirelles, 

Direito Administrativo Brasileiro, 4ª edição, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1976, p. 101).

O Professor CAIO TÁCITO desenvolve a 

distinção entre competência discricionária e vinculada 

nos seguintes termos: “Quando a lei estabelece, 

expressamente, a forma de realização cessa a esfera 

discricionária. O procedimento administrativo está 

vinculado à determinação legal. Não lhe pertence 

a faculdade de optar por esse ou aquele método 

de execução. Cumpre-lhe, unicamente, reproduzir, 

materialmente, o conteúdo da norma legislativa.

Se, entretanto, a lei não se particularizou o 

sentido da conduta administrativa, ou lhe possibilitou 
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escolher entre soluções alternativas, subsistirá, em 

sua plenitude, o poder discricionário” (Caio Tácito, 

obra e loc. citados).

No mesmo sentido, o Ministro SEABRA 

FAGUNDES esclarece que o ato regulamentar não 

pode alterar situação jurídica anterior, mas, tão-

somente, “pormenorizar as condições de modificação 

originária de outro ato” e conclui que “se o fizer (alterar 

situação jurídica anterior) exorbitará, significando 

uma invasão pelo Poder Executivo da competência 

legislativa do Congresso” (Miguel Seabra Fagundes, 

O controle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário, 4ª edição, Rio, Forense, 1967, p. 35, nota 2).

Mesmo quando, em virtude de circunstâncias 

excepcionais, é a mesma autoridade que edita 

diplomas de natureza diferente, é necessário obedecer 

ao princípio da hierarquia entre as várias formas pela 

qual se manifesta a vontade do legislador.

SAN TIAGO DANTAS colocou o 

problema, com extrema clareza, invocando a lição 

de HAURIOU, nos termos seguintes: “Sempre que 

um órgão administrativo, autárquico ou não, expede 

um regulamento sobre matéria já disciplinada em 

lei, depara-se no problema da perfeita adequação 

do regulamento ao texto da lei. E isso porque, 
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sendo o regulamento uma simples particularização 

ou desenvolvimento da lei, a cujo espírito deve 

incondicional obediência, será ilegal, e portanto 

inaplicável, a disposição regulamentar que se puser 

em oposição ao comando do legislador, seja por 

contradizê-lo, seja por alargar ou reduzir o âmbito 

de suas palavras.”

Ocorre que alguns poucos Conselhos, na ânsia de 

implementar suas políticas, acabam atropelando a legalidade, tal 

como se identifica na espécie que ora abordaremos.

Sem se aperceberem dos antecedentes ocorridos em relação 

ao exame de proficiência, com a apresentação do Projeto de Lei 

de autoria do então Senador Fernando Henrique Cardoso (Projeto 

de Lei do Senado nº. 24/1991), e que foi rejeitado na Comissão de 

Assuntos Sociais do Senado, como se vê a seguir:

“SENADO FEDERAL

PROJETO DE L E I  DO SE NA DO 

N º.  24 ,  DE 1991

Dispõe sobre a realização de exames de 

proficiência para inscrição de profissionais nos 

Conselhos Regionais de Fiscalização do Exercício 

Profissional e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. É facultado aos Conselhos Regionais 

de Fiscalização do Exercício Profissional exigir exame 

de proficiência para a inscrição, nos seus respectivos 

quadros, dos candidatos portadores de diplomas 

devidamente registrados no Ministério da Educação.

Parágrafo Único. O exame de proficiência 

referido no caput deste artigo poderá constar de prova 

teórica, prática e de títulos, observadas as características 

de cada profissão.

Art. 2º. Fica garantida aos alunos já matriculados 

em cursos de instituição de ensino superior, na data 

da publicação desta lei, a inscrição nos Conselhos 

regionais de Fiscalização Profissional com base nos 

mesmos critérios até então previstos em lei.

Art. 3º. A requisição de inscrição secundária 

em Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional, 

de outra Unidade da Federação, fica sujeita às 

exigências determinadas pelo Conselho Regional ao 

qual é solicitada.

Art. 4º. Os Conselhos Federais de Fiscalização 

Profissional regulamentarão esta lei, para suas 

respectivas profissões, no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias, após a data de sua publicação.
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Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário.

Justificação

Os Conselhos Regionais de Fiscalização 

Profissional, de acordo com a legislação em vigor, 

têm como obrigação básica a inscrição profissional 

e a fiscalização do exercício da profissão. A nova 

Constituição Federal, no inciso XIII, do art. 5º, 

determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, 

oficio ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. Portanto, para o 

fiel desempenho de suas funções, torna-se necessário 

que, ao concederem a inscrição de um candidato, os 

Conselhos possam, de alguma forma, avaliar a sua 

qualificação para o exercício da atividade profissional 

pretendida. No momento, apenas pressupõe-se que o 

diploma conferido já qualifica o candidato. Assim, os 

Conselhos constituem-se apenas em órgãos cartoriais 

de registro de candidatos ao exercício legal da 

profissão. Expõe-se dessa maneira a população a um 

risco muito grande, uma vez que o acompanhamento e 

avaliação dos cursos profissionais, por parte do sistema 

educacional, deixa muito a desejar. Por outro lado, as 

escolas tendo conhecimento de que seus alunos, ao 
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final do curso, poderão ser submetidos a provas de 

qualificação, obrigatoriamente terão que zelar pela 

qualidade do ensino que praticam, sob pena de verem 

progressivamente seus cursos esvaziados e gozarem de 

baixo conceito na comunidade universitária. Parece-

nos, assim, que a avaliação profissional de candidatos 

à inscrição, nos Conselhos Regionais, torna-se um 

fator de estímulo ao aprimoramento dos cursos 

universitários.

O projeto de lei que submetemos à consideração 

dos ilustres parlamentares busca proteger a população, 

liberando para o exercício profissional apenas os 

candidatos realmente competentes e não apenas 

possuidores de diploma de nível superior, além de 

estimular o aprimoramento do ensino universitário.

Na medida em que se propõe que é 

facultativo aos Conselhos Regionais de Fiscalização 

Profissional realizarem provas de avaliação aos que 

inscreverem candidatos ao exercício profissional, 

permite-se, e não se obriga, que aqueles Conselhos 

que assim considerarem necessário, tenham apoio 

legal para o fazerem.

Os tipos de provas previstas – teórica, 

prática e de títulos – dependerão de cada profissão, 

ficando a cargo dos respectivos Conselhos Federais a 

regulamentação desta lei.
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O projeto garante, aos estudantes que na 

ocasião da publicação desta lei já estejam matriculados 

em cursos universitários, a inscrição nos respectivos 

Conselhos Regionais com base nas exigências legais 

vigentes, respeitando o direito adquirido pelos mesmos 

ao escolherem determinada instituição de ensino para 

realizar seus estudos.

Consideramos particularmente importante 

que os Conselhos Regionais daquelas profissões 

que lidam com a vida física ou psíquica das pessoas 

e a segurança da população disponham de um 

instrumento legal para avaliar a qualificação dos 

candidatos ao exercício de atividades sujeitas à 

fiscalização e controle dos mesmos. São elas as 

entidades responsáveis pela fiscalização do exercício 

profissional, zelando, portanto, pelos direitos 

da população quanto aos serviços prestados por 

profissionais inscritos nos seus quadros. Nada mais 

lógico, portanto, que sejam, os Conselhos Regionais 

de Fiscalização Profissional os órgãos encarregados 

de avaliar a qualificação dos profissionais que serão 

submetidos à sua vigilância. 

Esperamos contar com o apoio dos ilustres 

colegas parlamentares para a aprovação deste projeto 

de lei, que, a nosso ver, tem um grande alcance social.
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Sala das Sessões, 14 de março de 1991 – 

Senador Fernando Henrique Cardoso.

(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão 

terminativa)

Publicado no DCN (Seção II), de 15-3-91

Centro Gráfico do Senado Federal – Brasília – DF

250/3/91”

O Projeto em apreço, foi rejeitado na Comissão de Assuntos 

Sociais, com o parecer 124/1992 do então Senador ANTONIO 

MARIZ, do seguinte teor:

“PARECER Nº. 124, de 1992

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº. 24, de 1991, que 

‘Dispõe sobre a realização de exames de proficiência 

para inscrição de profissionais nos Conselhos 

Regionais de Fiscalização do Exercício Profissional 

e dá outras providências̀ .

RELATOR: Senador ANTONIO MARIZ

O Projeto de Lei do Senado nº. 24, de 1991, 

de autoria do ilustre Senador Fernando Henrique 

trata de um tema bastante polêmico. Faculta a 
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exigência de exame de proficiência para inscrição 

nos seus quadros, candidatos portadores de 

diplomas devidamente registrados no Ministério 

da Educação. Este exame poderá constar de provas 

técnicas, prática e de títulos, de acordo com cada 

profissão. Garante aos alunos já matriculados em 

instituições de ensino superior na data da publicação 

desta lei, a inscrição nos Conselhos com base nos 

critérios atualmente previstos em lei. A requisição 

de inscrição secundária em Conselho de outra 

Unidade da Federação dependerá das exigências do 

Conselho Regional ao qual a inscrição é solicitada. 

Finalmente prevê que os Conselhos Federais 

de Fiscalização Profissional devem proceder a 

regulamentação desta lei.

Na justificação, o autor do Projeto cita o inciso 

XIII, do art. 5º da Constituição Federal que determina 

que é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer. Acrescenta que, no fiel desempenho das suas 

funções, os Conselhos não podem ser apenas instâncias 

cartoriais de registro de diploma, mas precisam avaliar a 

qualificação do candidato ao exercício profissional. No 

momento, pressupõe-se que o diploma já qualifica o 

candidato. Refere que o atual sistema expõe a população 

a riscos, pois a avaliação dos cursos profissionais pelo 
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sistema educacional ‘deixa muito a desejar̀ . Acredita o 

autor que as escolas aprimorarão seus cursos se souberem 

que, ao final dos mesmos, seus alunos serão submetidos 

às provas de qualificação. O autor considera ainda que o 

objetivo do projeto é proteger a população. Refere que é 

particularmente importante o exame de qualificação dos 

profissionais que lidam com a vida física ou psíquica das 

pessoas e a segurança da população.

Já salientamos que o objeto deste Projeto de 

Lei é muito polêmico. Através de notícias na imprensa, 

sabemos que erros médicos têm sido considerados 

como conseqüência da ausência dos exames de 

qualificação na área dos profissionais de saúde. Porém, 

dos Conselhos Regionais de Medicina existentes no 

País, apenas o de São Paulo é favorável à realização 

desse exame. Vinte e dois outros Conselhos Regionais 

consultados pelo Conselho Federal pronunciaram-se 

contrariamente, inclusive todo o plenário do próprio 

Conselho Federal. São contrários ainda ao exame 

de qualificação para habilitação profissional os Pró-

Reitores de Graduação reunidos no VI Encontro 

Nacional, em 1989, manifestando ser essa avaliação 

uma competência do sistema educacional e não dos 

Conselhos Profissionais. Os argumentos contrários a 

esses exames baseiam-se no fato de se buscar a solução 

do problema do baixo nível de formação de egressos 
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de cursos universitários pelos seus efeitos e não pelas 

suas causas. A avaliação deve ser considerada um 

processo contínuo e não apenas em um determinado 

momento. Deve ser feito ao largo de todo o curso 

universitário e não somente ao seu final. Pois todos 

sabemos quão deficientes são os exames pontuais 

para avaliação de conhecimentos e habilidades de 

uma pessoa, por melhor que sejam elaborados. Os 

formados em cursos de Direito submetem-se a esses 

exames há algum tempo. No entanto, muitas Ordens 

de Advogados Regionais já aceitam substituição 

do exame por estágios credenciados. Acontece que 

na área do Direito há o bacharelado para os não 

aprovados. O que fazer com os formados em cursos 

que não comportam bacharelado, como Medicina, 

Engenharia, Odontologia, etc. Qual o destino dos não 

aprovados nestes exames?

Aceitando-se o exame de qualificação, 

ficamos em face do problema de quem deve por ele 

se responsabilizar: os Conselhos Profissionais, as 

Universidades, o Ministério da Educação?

A experiência americana em exames estaduais 

de qualificação, na área médica, não tem evitado os erros 

médicos naquele País. Por outro lado, desenvolveu-se 

lá um sistema de seguro contra demandas de erros 

médicos cujo prêmio pago pelos profissionais é 
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bastante elevado. Isto revela que a probabilidade de 

acontecerem é grande, independentemente de exame 

de qualificação.

O exercício profissional em geral estende-se 

por 20 a 30 anos. Ora, um exame após a formatura, 

não fornece nenhuma garantia que, ao longo dos anos, 

o profissional tenha um desempenho competente. Isto 

depende de outros fatores de educação continuada.

Corremos o risco, adotando os exames de 

qualificação, de criarmos apenas mais uma instância 

burocrática, sem efetividade na melhoria real dos 

serviços profissionais. Para isso, é preciso um 

aprimoramento de toda estrutura universitária e 

o estabelecimento de mecanismos de permanente 

atualização dos profissionais.

Assim, nosso parecer é contrário à aprovação 

deste projeto de lei, não por suas justas e louváveis 

intenções, mas por sua pouca efetividade na melhoria 

do desempenho profissional no nosso País.

Sala das Comissões, em 06 de maio de 1992.”

Alguns anos após esse evento, fomos solicitados pelo 

COFECON, para emitir parecer sobre a possibilidade de implantar o 

referido exame de proficiência por via de Resolução.
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Na oportunidade, emitimos parecer contrário aduzindo que, 

no caso da OAB, havia uma autorização legal expressa para aplicação 

do exame em apreço, não desfrutando um mero ato resolucional da 

força legal necessária para implementá-lo.

Entretanto, logo em seguida, o Conselho Federal de 

Contabilidade deliberou através de Resolução, estabelecendo o exame 

de proficiência, mesmo sabendo dos óbices.

Resultou dessa atitude do CFC, que inicialmente o Ministério 

Público, no Rio Grande do Sul, ajuizou a Ação Civil Pública 

2000.7100023477-5, em face do CRC-RS, que passou a aplicar as 

Resoluções CFC 853/99 e 867/99.

A juíza MARIA CRISTINA SARAIVA E SILVA – da 8ª Vara 

Federal, proferiu sentença bem fundamentada, no sentido de não se 

exigir dos bacharéis em Ciências Contábeis e dos Técnicos Contábeis, 

com domínio profissional no Estado – o exame de suficiência de que 

trata a Resolução 867/99.

“Ação Civil Pública nº. 2000.7100023477-5

Autor: Ministério Público

Réu: Conselho Regional de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul – CRC/RS

Vistos, etc.
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I – RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DO RIO GRANDE DO SUL – CRC/RS, visando, 

liminarmente, a afastar, no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, a exigência de prestação do 

Exame de Suficiência como requisito à obtenção do 

registro profissional perante o Conselho Regional de 

Contabilidade.

Referiu ser indevida tal exigência por ausência 

de suporte legal, uma vez que instituída através das 

Resoluções CFC nºs 853/99 e 867/99. Sustentou que 

a Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em 

que assegurava o livre exercício da profissão, refere-se a 

qualificações profissionais a serem atendidas, reservando, 

no entanto, à lei a sua instituição. Assim, caberia apenas 

ao legislador ordinário federal a iniciativa de aperfeiçoar 

requisitos e exigências, em se tratando de qualificações 

profissionais outras, além do diploma universitário, para 

o exercício de profissão regulamentada. Alegou, por fim, 

a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Resoluções 

mencionadas, por excederem aos limites ao poder 

regulamentar, estabelecendo restrição não prevista na 

própria lei que cria o Conselho e lhes atribui poder 

fiscalizador do exercício da profissão de contabilista.



44

Requereu a declaração de nulidade da resolução 

CFC nº 853, de 28 de julho de 1999, e do art. 6º, IV, da 

Resolução CFC nº. 867, de 09 de dezembro de 1999.

Foi deferido, em parte, o pedido de antecipação 

de tutela. Dessa decisão, a parte ré interpôs Agravo de 

Instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo, 

para fins de sustar os efeitos da decisão agravada até 

a manifestação do representante jurídico do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do RS.

Após a manifestação do representante legal do 

CRC/RS, foi mantido o deferimento parcial da tutela 

antecipada. Dessa decisão o réu interpôs novo recurso 

de Agravo de Instrumento (nº 2000.04.01.115400-7), 

tendo-lhe sido negado efeito suspensivo.

Posteriormente, foi deferido ao réu, nos 

autos da Suspensão de Execução de Liminar nº 

2000.04.01.120549-0, a suspensão dos efeitos da 

antecipação de tutela.

Em contestação, o demandado argüiu, 

preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad 

causam, pois o objeto da ação é declaração de nulidade 

de ato normativo emanado do Conselho Federal de 

Contabilidade, bem como a ilegitimidade ativa ad 

causam, uma vez que o Ministério Público Federal 

não possui legitimidade para defender interesse 
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individual homogêneo titularizado por cidadãos, no 

presente caso os bacharéis em Ciências Contábeis. 

Alegou, ainda em preliminar, a inadequação da via 

eleita, sustentando ser impossível a utilização da 

ação civil pública para a tutela de interesse individual 

homogêneo. No mérito, defendeu a legalidade do 

Exame de Suficiência, uma vez que o Decreto-Lei nº. 

9.295/46 – que cria os Conselhos de Contabilidade 

e define as atribuições dos contabilistas – faculta ao 

Conselho Federal de Contabilidade a organização de 

seu Regimento Interno, o qual, integrante do Decreto-

Lei nº. 9.295/46, autoriza, em seu artigo 13, XLVII, a 

realização de Exame de Suficiência profissional como 

requisito para a concessão de registro profissional. 

Assim, tendo o exame de Suficiência ora impugnado 

assento no próprio Decreto-Lei nº. 9.295/46, não há 

ilegalidade a ser sanada.

A parte autora apresentou réplica à contestação 

repelindo as preliminares suscitadas pelo réu. Aduziu 

que a legitimidade do demandado decorre do fato de 

que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul é o órgão fiscalizador do exercício da 

profissão de Contabilista em nosso Estado e a presente 

ação limitou os efeitos da declaração ao território do 

Estado do Rio Grande do Sul. Sustentou por último, 

a sua legitimidade para propor Ação Civil Pública que 
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visa a defesa de interesses individuais homogêneos, 

fazendo referência ao posicionamento consolidado na 

jurisprudência.

Tendo em vista tratar-se de matéria de 

direito, foi indeferido o pedido de oitiva de 

testemunhas formulado pelo réu.

É o relatório.

Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Questões Processuais Prévias

Sobre a Pertinência da Ação Civil Pública 

e a Legitimidade do Ministério Público Federal.

O demandado argüiu a inadequação da via 

eleita, sob o argumento de que a ação civil pública não 

se presta à defesa de direitos individuais homogêneos.

Ocorre que, como muito bem colocado pela 

eminente Relatora do Agravo de Instrumento nº. 

2000.04.01.115400-7/RS, Desembargadora Federal 

Marga Inge Barth Tessler, “o direito que se procura 

tutelar na presente ação, apesar de o próprio Ministério 

Público considerá-lo individual homogêneo, é, por 

natureza, direito coletivo em sentido estrito. O direito 
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de ‘classè dos bacharéis em Ciências Contábeis em ter 

o registro de sua carteira profissional no Conselho de 

Contabilidade é direito transindividual, vislumbrando-

se apenas uma determinação relativa dos titulares. Ou 

seja, o direito em questão tem um titular individual 

e a ligação entre os vários titulares decorre de uma 

relação jurídica base. Trata-se de direito que não pode 

ser satisfeito nem lesado senão de modo que traga 

conseqüências a todos os possíveis titulares. A Ação 

Civil Publica, instrumento processual de defesa de 

direitos transindividuais e indivisíveis, é, desse modo, 

a via processual adequada à tutela pretendida”.

E sendo coletivo estrito senso o direito 

tutelado na presente ação, resta inquestionável, em 

conseqüência, a legitimidade do Parquet, forte no 

artigo 129, III, da Carta de 1988, e nos artigos 1º, IV, 

e 5º da Lei nº. 7.347/85.

Sobre a Legitimidade Passiva

O Conselho Regional de Contabilidade argüiu 

a sua ilegitimidade passiva, porquanto responsável, 

pelo ato impugnado na ação, no seu entender, o 

Conselho Federal de Contabilidade.

Não penso assim.

Conquanto, efetivamente, provenham do 

Conselho Federal as Resoluções cuja nulidade é 
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apontada na ação, não se há negar a legitimidade do 

Conselho Regional para a presente ação, visto que, 

no âmbito deste Estado, é a entidade responsável pela 

fiscalização do exercício da profissão de Contabilista 

e pela expedição e registro da carteira profissional, 

nos termos dos artigos 2º e 12, ambos do Decreto-

Lei nº. 9.295/46.

Ademais, a nulidade apontada, como 

bem salientado pelo Parquet, constitui apenas 

o fundamento do pedido deduzido na ação, não 

podendo, portanto, o fato de as Resoluções CFC nºs  

853/99 e 867/99 terem sido editadas pelo Conselho 

Federal, interferir na legitimidade das partes. O 

que interessa é que o pedido consiste em impedir a 

exigência do Exame de Suficiência como requisito 

para a expedição e registro da carteira profissional, 

e que essa exigência, no âmbito dos estados, é feita 

pelos Conselhos Regionais.

Rejeito, pois, tal preliminar.

2. Mérito

No mérito, a questão posta nos autos não 

apresenta maior complexidade, já tendo, ademais, 

sido apreciada em todos os seus aspectos jurídicos 

pelas Juizas que me antecederam no feito, quando da 

apreciação do pedido de tutela antecipada.
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Tenho que assiste razão ao autor da ação.

Com efeito, segundo o Decreto-Lei 

nº. 9.295/46, que criou o Conselho Federal de 

Contabilidade e os Conselhos regionais, e definiu 

as atribuições de ambos, aos últimos compete, 

precipuamente, fiscalizar o exercício da profissão 

de Contador, bem como proceder ao registro dos 

Contabilistas e das organizações contábeis, sem impor, 

para tanto, quaisquer condições, exceto a diplomação.

Por sua vez, o inciso XIII do artigo 5º 

da Constituição federal dispõe que “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. Ou seja, embora outras condições, 

além da diplomação, possam ser estabelecidas para o 

exercício profissional, tais condições, a exemplo do 

que já ocorre em outras profissões regulamentadas, 

somente podem constar previstas em lei, diga-se 

de passagem, federal, tendo em vista o disposto 

no artigo 22, XVI, do Texto Constitucional, que 

estabelece que “compete privativamente à União 

legislar sobre (...) condições para o exercício de 

profissões”.

Ora, o Decreto-Lei nº. 9.295/46 não 

previu a aprovação do bacharel em Contabilidade 
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em exame de Suficiência para a obtenção do 

registro profissional. Tal exigência consta prevista 

exclusivamente na Resolução nº 867, de 09-09-99, 

expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Portanto, a sua inconstitucionalidade é evidente, 

por implicar óbice ao livre exercício de atividade 

profissional sem a necessária previsão legal.

Ainda que o Decreto-Lei nº. 9.295/46 tenha 

cometido ao Conselho Federal de Contabilidade, 

através de seu órgão Plenário, “dispor sobre exame 

de suficiência profissional como requisito para 

a concessão de registro profissional” (artigo 13), 

tenho que tal previsão, não supre a inexistência 

de regulamentação do Exame de Suficiência 

por lei federal. Uma coisa é a possibilidade de 

os Contabilistas serem submetidos a tal exame, 

conforme autorizado pelo Decreto-Lei nº. 

9.295/46; outra, bem diferente, é condicionar 

o registro profissional à aprovação no referido 

exame. Conquanto possam, os Contabilistas, serem 

periodicamente testados em seus conhecimentos pelo 

respectivo Conselho, o resultado desse teste, tendo 

em vista o disposto na Constituição Federal, não pode 

representar o empecilho à expedição da sua carteira 

profissional, a menos que isso constasse expressamente 

previsto em lei federal, o que não ocorreu.
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III – DISPOSITIVO

Face ao exposto, afasto as preliminares argüidas e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar 

ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande 

do Sul que não exija dos bacharéis em Ciências Contábeis 

e dos técnicos Contábeis, com domicílio profissional 

neste Estado, Exame de Suficiência e Certidão de 

Aprovação, previstos no artigo 6º, IV, da Resolução nº. 

867/99, como requisito para a concessão do registro 

profissional dos que preenchem os requisitos legais para 

o exercício da profissão de Contabilista.

Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, face à condição da parte autora.

Decorrido o prazo para a interposição de 

recurso voluntário, com ou sem aproveitamento, 

remetam-se os autos ao Egrégio TRF/4ª Região 

para reexame necessário, nos termos dos artigos 

475, II, do CPC e 10 da Lei nº. 9469/97.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Alegre, 11 de outubro de 2001.

MARIA CRISTINA SARAIVA 

FERREIRA E SILVA

Juíza Federal Substituta da 8ª Vara Federal”
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A Decisão em apreço foi confirmada por Acórdão do TRF da 

4ª Região, cuja ementa reza:

“ A D M I N I S T R A T I V O  . 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E PASSIVA DO CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE . 

EXAME DE SUFICIÊNCIA . REGISTRO 

PROFISSIONAL .

1. Afastada a preliminar de legitimidade 

passiva argüida pelo Conselho, pois coator é o 

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul que pratica ou ordena, em 

concreto, a execução das instruções fornecidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade por 

intermédio de Resoluções genéricas, abstratas e 

sobretudo legais.

2. O direito em questão não tem um titular 

individual e a ligação entre vários titulares decorre 

de uma mesma relação jurídica base. Trata-se de 

direito que não pode ser satisfeito nem lesado 

senão de modo que traga conseqüências a todos os 

possíveis titulares. A Ação Civil Pública, instrumento 

processual de defesa de direitos transindividuais 

e indivisíveis é a via processual adequada à tutela 
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pretendida, restando evidente a legitimidade do 

Ministério Público Federal, que no caso, age em 

defesa de direito coletivo.

3. As Resoluções nºs. 853/99 e 867/99, 

ambas do Conselho Federal de Contabilidade, 

que condicionam o restabelecimento do registro 

profissional à comprovação de aprovação em 

exame de suficiência, são ilegais e afrontam a CF. 

O Decreto nº. 20.158/31, que criou a profissão de 

contador e estabeleceu condições para o respectivo 

registro profissional, não exige a realização do exame 

de suficiência. Ademais, a Constituição Federal 

estabelece, como direito fundamental do cidadão, 

ser livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer.

4. Improvido o apelo e a remessa oficial.”

(Apelação Cível – Processo 2000.71.00.023477-5 

RS – TRF 4ª Região – DJ 23.10.02 – p. 614)

A partir desse evento, e na mesma linha de fundamentação, 

ocorreu uma enxurrada de decisões contrárias a essa pretensão de 

implementar tal exame de proficiência também com relação, inclusive 

a outros Conselhos que adotaram a mesma sistemática de exame de 

proficiência ou de suficiência, na mesma esteira do CFC, como se vê:
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“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL 

CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL 

DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – 

INSCRIÇÃO EM CONSELHO REGIONAL 

DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 

EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME 

DE PROFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO Nº . 

800/2002 DO CONSELHO FEDERAL 

DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 

ILEGALIDADE .

1 – Autoridade coatora é aquela com 

atribuições para conceder ou rejeitar o pedido do 

impetrante, no caso, o Presidente do Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis.

2 – Preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam rejeitada.

3 – Inexistindo lei formal a exigir aprovação 

em exame de proficiência como condição de registro 

nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, 

ilídima à Resolução do Conselho Federal de 

Corretores de Imóveis nesse sentido por ultrapassar 

os limites do poder regulamentar.
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4 – Recurso de Apelação e Remessa Oficial 

denegados.

5 – Sentença confirmada.”

(Apelação em Mandado de Segurança 

2003.38.03.006889-7 MG – TRF 1ª Reg ião – 

DJ 01.07.05)

“ADMINISTRATIVO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONSELHO REGIONAL 

DE CONTABILIDADE – REGISTRO 

PROFISSIONAL INDEPENDENTEMENTE 

DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE 

SUFICIÊNCIA .

A aprovação em exame de suficiência 

ou profissional não é condição à obtenção de 

registro profissional junto ao respectivo órgão 

de classe quando ausente supedâneo legal à 

referida exigência.”

(Remessa Ex Officio em MS 

2005.72.00.001795-8 SC – TRF 4ª Região – DJ 

25.01.06)
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“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – REGISTRO 

PROFISSIONAL INDEPENDENTEMENTE 

DE REALIZAÇÃO DE EXAME NACIONAL 

DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL .

A aprovação em exame nacional de certificação 

profissional não é condição à obtenção de registro 

profissional junto ao respectivo órgão de classe quando 

ausente supedâneo legal à referida exigência.”

(Remessa Ex Officio em MS 2005.70.00.005575-0 

PR – TRF 4ª Região – DJ 05.04.06)

“ADMINISTRATIVO – CONSELHO 

REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

– INSCRIÇÃO – EXAME DE PROFICIÊNCIA 

– DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA .

A Lei 6.530/78, ao regulamentar a profissão 

de corretor de imóveis, não confere aos Conselhos 

Regionais de Corretores de Imóveis competência para 

instituir exame de certificação profissional. Nula, 

portanto, a Resolução COFECI 800/02, quanto à 

exigência do exame de proficiência.”

(Remessa Ex Officio em MS 2005.71.00.034900-0 

RS – TRF 4ª Região – DJ 28.06.06)
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“ADMINISTRATIVO – RECURSO 

ESPECIAL – CONSELHO REGIONAL 

DE MEDICINA VETERINÁRIA CFMV E 

CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA 

VETERINÁRIA – RESOLUÇÃO 691/2001 

– INSTITUIÇÃO DE APROVAÇÃO EM 

EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL COMO REQUISITO PARA 

INSCRIÇÃO E OBTENÇÃO DE REGISTRO 

PROFISSIONAL – ILEGALIDADE – 

REQUISITO NÃO-PREVISTO NA LEI 

5 .517/68 – RECURSO ESPECIAL NÃO-

PROVIDO .

1. Em exame recurso especial fundado na 

alínea “a” do permissivo constitucional, ajuizado pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV 

com o objetivo de desconstituir acórdão que considerou 

ilegal a exigência, pelo CFMV, de realização e aprovação 

no Exame Nacional de Certificação Profissional como 

condição e requisito para que os bacharéis do Curso 

de Medicina Veterinária possam obter o registro 

profissional perante esse Conselho de Classe.

2. A Lei 5.517/68 de nenhum modo institui a 

realização do citado Exame de Curso como requisito 

para inscrição no Conselho Federal ou nos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária. Esse requisito 
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decorre, tão-somente, de comando estabelecido 

por Resolução emanada do referido Conselho, que 

nesse sentido exorbita do prescrito expressamente na 

referida Lei 5.517/68.

3. O disposto na Resolução 691/CFMV 

estabelece dever e requisito não previstos na Lei 

5.517/68 (realização e aprovação no Exame Nacional 

de Certificação Profissional). Dessa forma, negar a 

parte recorrida o direito de inscrição e conseqüente 

obtenção de registro profissional pleiteado é conduta 

de manifesta ilegalidade.

4. Recurso especial não-provido, devendo o 

acórdão recorrido ser mantido pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos.”

(Recurso Especial nº. 796.756 – GO – 

2005/0187556-4 – STJ – DJ 30.06.06)

“CONSTITUCIONAL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONSELHO REGIONAL 

DE CORRETORES DE IMÓVEIS – EXAME 

DE SUFICIÊNCIA – HIERARQUIZAÇÃO 

DAS NORMAS .

As resoluções são atos normativos inferiores 

que têm a atribuição de complementar a lei.
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Impossibilidade do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária, através de resolução, norma não 

expressa na Lei 5.517/68.

Remessa Oficial improvida.”

(REOMS 93574 SE – TRF 5ª Região – DJ 04.07.06)

“REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA- ART. 12, § 

ÚNICO, DA LEI Nº. 1.533/51 – CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE 

– REQUISITO PARA REGISTRO 

PROFISSIONAL – EXAME DE SUFICIÊNCIA 

– SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA – 

REMESSA NÃO PROVIDA .

I – Deve ser mantida a r. sentença que 

concedeu segurança, para que a Impetrante 

tivesse reconhecido o direito a ter seu registro 

profissional efetuado junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade sem se submeter a exame instituído 

por resolução, ou seja, dispositivo infralegal.

II – A Constituição Federal de 1988 instituiu 

o princípio da liberdade de profissão, segundo o qual 

somente a lei pode estabelecer requisitos a serem 

observados para o exercício profissional. Assim, 

a contrário senso, veda a criação de requisitos ou 



60

condições para o pleno exercício da profissão por 

norma infralegal.

III – Desta forma, o condicionamento do 

registro junto ao conselho profissional compete 

a aprovação em exame representa um desrespeito 

não só ao princípio da liberdade profissional, como 

também à legalidade, devendo, por isso, ter seu 

exigência afastada.

IV – Negado provimento à remessa necessária, 

mantendo-se a r. sentença a quo.”

(Remessa Ex Officio em MS 

2005.51.01.003888-3 – TRF 2ª Região)

Além do mais, os irrisórios índices de aprovação no exame de 

ordem está a demonstrar que os baixos índices dos cursos de graduação 

ainda persistem, acrescidos de um outro elemento, a falta de vocação 

de numerosos candidatos que buscam acesso para freqüentá-los sem 

possuí-la para desenvolver suas atividades profissionais como futuros 

operadores do direito.  

Assim, vemos que o Poder Judiciário se apressou a corrigir o 

desvio de rota dos Conselhos que se dispuseram a ofender o princípio 

da legalidade, ao invadir terreno da reserva legal, deixando patenteado 

que os mesmos não são detentores de liberdade total para emitir suas 

Resoluções regulamentando profissões.
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CAPÍTULO TERCEIRO

O poder de polícia dos conselhos de fiscalização 

profissional

O poder de polícia que incide sobre as profissões fiscalizadas 

em decorrência da sua respectiva regulamentação se manifesta 

através de normas regulamentares, registros cadastrais, autuações, 

implementação de sanções, inclusive multas, impostas por órgãos com 

prerrogativas de poder público, detentores do privilégio da cobrança 

de seus créditos como Fazenda Pública.

Esses órgãos são os Conselhos de Fiscalização Profissional, 

também denominados de “autarquias corporativas” ou autarquias 

“sui generis”.

MARÇAL JUSTEN FILHO, registra em sua obra11 que 

“essas entidades são qualificadas como autarquias federais, mas 

não se sujeitam a qualquer tipo de interferência estatal. Seus 

administradores são eleitos pelos integrantes da categoria e não 

podem ser destituídos por ato de vontade dos governantes. Sua 

competência administrativa se limita ao exercício da profissão. 

Essas entidades não são propriamente integrantes da estrutura 

administrativa estatal, mas manifestações da própria sociedade 

civil. No entanto, exercitam competências tipicamente estatais, 

especialmente no tocante ao poder de polícia, a que corresponde a 

11  “Direito Administrativo”, 3. ed., Saraiva, p. 109.
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cobrança compulsória de contribuições. Daí a sua qualificação como 

autarquia. Mas o exemplo demonstra como o gênero “autarquia” 

comporta figuras muito diversas”.

DIÓGENES GASPARINI12, assinala com propriedade: “O 

poder regulamentar e o poder de polícia são duas das mais importantes 

atribuições da Administração Pública”, aduzindo que certos agentes 

públicos têm competência para editar atos normativos, chamados 

regulamentos, compatíveis com a lei e para desenvolvê-la ou para 

dispor sobre matérias que, por força constitucional, lhes são, expressa 

ou implicitamente, privativas.

O ordenamento jurídico confere aos administrados uma série 

de direitos relacionados com o uso, gozo e disposição da propriedade, 

com o exercício da liberdade, com o exercício das profissões, a exemplo 

do que está consignado na Constituição da República (art. 5º).

O exercício desses direitos, no entanto, não é ilimitado. Ao 

contrário, deve ser compatível com o bem estar social ou com o 

interesse público, não podendo constituir empecilho ou obstáculo à 

realização dos fins da sociedade.

ODETE MEDAUAR13, também tece considerações sobre o 

tema, aduzindo que, “em essência, poder de polícia é a atividade da 

Administração que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades. 

É uma das atividades em que mais se expressa sua autoridade, sua face 

imperativa. Onde existe um ordenamento, este não pode deixar de 

12  “Direito Administrativo”, 2. ed., Saraiva, p. 171.

13  “Direito Administrativo Moderno”, 6. ed., RT, p. 401.



63

adotar medidas para disciplinar o exercício de direitos fundamentais 

de indivíduos e grupos.

Trata-se de tema que diretamente se insere na encruzilhada 

liberdade-autoridade, Estado-indivíduo, que permeia o direito 

administrativo e o direito público, revelando-se muito sensível à 

índole do Estado e às características históricas, políticas e econômicas 

dos países.

Outras denominações vêm sendo utilizadas para designar 

essa atividade da Administração: poder ordenador, atividade 

interventora.”

A Constituição considera livre o exercício de qualquer 

profissão, porem manda observar certas condições de capacitação e/

ou qualificação ditadas pelo interesse público, social ou coletivo.

No mundo moderno, em que as comunidades existem 

grupadas em Estados ou países, cada um deles possui sua 

Constituição, que é a lei maior, onde se definem o regime 

político adotado, as atribuições de cada um dos Poderes, e os 

direitos que o Governo assegura ao cidadão; do que se infere, 

que Estado é um povo organizado por uma Constituição escrita 

ou costumeira, dentro de um determinado território, onde o 

Governo exerce a soberania da administração, sem a interferência 

de outros Estados.

A nossa atual Constituição de 1988 reza em seus arts. 5º, 

inciso XIII e 22, que:
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“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) - XIII - é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. (...) Art. 22. - 

Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e 

condições para o exercício de profissões.”

A regulamentação do exercício das diversas profissões, dentro do 

nosso sistema jurídico, tem lugar quando fortes razões a determinam.

Por vezes é inspirada em razões de segurança social, e ora em 

decorrência de razões de proteção de valores como a vida, a integridade, 

a saúde da coletividade e interesses patrimoniais da população.

A restrição, portanto, de se assegurar como privativo 

o exercício de determinados ofícios a um grupo ou seguimento 

de profissionais, deve ser embasada em sérias justificativas de 

ordem pública face ao preceito constitucional reproduzido nas 

diversas Cartas Magnas do País, consagratórias da ampla liberdade 

de trabalho, com a ressalva das condições de capacidade para o 

exercício de certas profissões.
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A regra geral é a liberdade de trabalho, sendo excepcionada 

tão somente quando o legislador, sob a força do interesse social, como 

nas hipóteses antes mencionadas, entende restringir a prática de certo 

e determinado ofício, somente a quem esteja revestido, para tanto, da 

necessária “qualificação profissional” de que trata o inciso XIII do 

artigo 5º da CF 88.

O vocábulo polícia vem do grego e do latim, “politia” e 

“politea”, respectivamente, ligada com o vocábulo “polis”, e que 

na antiguidade significava “o ordenamento político do Estado 

ou cidade”.

Paulatinamente, o uso do vocábulo “polícia”, isoladamente, 

foi sendo substituído por “polícia administrativa” introduzido na 

França para distingui-lo de polícia judiciária.

No direito brasileiro a expressão poder de polícia, vigente 

no nosso ordenamento, segundo a maioria dos administrativistas, é 

tradução de “police power”, expressão que entrou para a terminologia 

legal através do julgamento ocorrido na Suprema Corte Norte-

Americana em 182714.

Há determinadas profissões, que pela sua importância social, 

são objeto de regulamentação especial, objetivando garantir, àqueles 

que vão utilizar-se dos serviços dos seus exercentes, a certeza de 

estarem tratando com pessoas científica e tecnicamente habilitadas e/

ou qualificadas, e também moralmente idôneas.

14  Caso Brown X Maryland, 1827.
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É o que acontece, por exemplo, entre nós com o exercício 

das profissões liberais que pressupõe, no nosso regime constitucional, 

condições de qualificação intelectual e requisitos de ordem moral que 

obrigam o Estado a exercer uma fiscalização contínua e dentro dos 

padrões éticos necessários.

CAIO TÁCITO15 define o “police power” como o conjunto de 

atribuições concedidas à administração para disciplinar e restringir em 

favor do interesse público, adequando direitos e liberdades individuais.

Assim, o exercício do poder de polícia deve ter como 

pressuposto, de início, a autorização legal explícita ou implícita, atribuída 

a determinado órgão ou agente administrativo, da faculdade de agir.

Partindo-se do princípio de que todas as decisões 

administrativas, em matéria de polícia, como em qualquer outro setor, 

estão informadas pelo princípio da legalidade, forçosamente há que se 

concluir que a administração tem a faculdade de intervir apenas no 

âmbito demarcado pela norma jurídica.

Para HELY LOPES MEIRELLES16, o poder de polícia “é 

a faculdade discricionária reconhecida à administração pública de 

restringir e condicionar o uso e gozo dos bens e direitos individuais. 

O poder em apreço, ao invés de constituir meio de defesa dos direitos 

individuais, apresenta-se como um sistema de frenagem e de limitação 

aos mesmos direitos”.

15  “Poder de Polícia e seus Limites”, Revista de Direito Administrativo nº. 27, p. 1.

16  “Direito Administrativo Brasileiro”, 8. ed. RT, 1981, p. 108. 
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São atributos de poder de polícia, tanto a discricionariedade, 

como a auto-executoriedade e a coercibilidade, sendo o primeiro, 

o juízo da conveniência e da oportunidade, enquanto o segundo, 

efetuar a execução do ato diretamente, sem a necessidade de recorrer 

ao Judiciário, e o terceiro, a imposição da execução do ato, com o uso 

da força pública, caso seja necessário.

A Polícia das Profissões é um capítulo do Direito Administrativo 

– onde se encontram também a Polícia Sanitária, Polícia Florestal, 

Polícia Edilícia, Polícia das Diversões, Polícia de Estrangeiros etc., 

todas elas desenvolvendo ações normativas (atos normativos) e atos 

concretos (fiscalização, coação e sanções).

Uma das facetas do poder de polícia administrativa, entre nós, 

foi identificada com os estudos mais aprofundados, realizados pelo 

consagrado THEMISTOCLES CAVALCANTI17.

A atividade de polícia administrativa, em resumo, compreende 

as restrições à liberdade e à propriedade impostas pelo ESTADO a 

fim de proteger o interesse coletivo, como se colhe do magistério 

do mestre francês JEAN RIVERO18: “Numa sociedade organizada, 

a livre atividade dos particulares tem necessariamente limites, que 

compete ao poder público balizar. Esta fá-lo ao definir, na lei, as 

garantias fundamentais concedidas aos cidadãos para o exercício 

das liberdades. Por polícia administrativa entende-se o conjunto das 

intervenções da Administração que tendem a impor à livre ação dos 

17  “Princípios de Direito Público”, Atlas, 1946.

18  “Direito Administrativo”, Almedina, Coimbra.
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particulares a disciplina exigida pela vida em sociedade”.

São, pois, também de expressiva relevância as observações de 

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS e outros19 na abordagem do 

tema: “Ora, visto o conceito de polícia administrativa, não resta dúvida 

de que os conselhos de fiscalização profissional irrefragavelmente 

exercem atividades da mesma natureza por outorga do Estado. As 

referidas entidades, no exercício de seus misteres, fazem, por exemplo, 

a seleção dos profissionais que podem ou não podem desempenhar 

determinadas profissões. Tanto isso é verdade que, sem a inscrição no 

respectivo conselho profissional, não podem desempenhar a atividade 

para a qual se qualificaram, muitas vezes até mediante conclusão de 

curso superior, como ocorre no caso do médico, por exemplo. De 

igual maneira, uma vez permitido ao profissional o desempenho da 

profissão controlada, os conselhos têm poder fiscalizatório sobre a sua 

atuação. A inobservância das regras da profissão, 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. Além disso, os conselhos também 

exercem controle sobre as pessoas jurídicas constituídas para prestar 

serviços ou exercer atividades básicas ligadas à profissão respectiva.

Somente a apreciação dessas atribuições dos conselhos está a 

demonstrar que, sem dúvida, desempenham ditas entidades atividade 

de polícia administrativa, já que, em rigor têm outorga da União para 

efetuar o controle do exercício profissional.”

19  “Conselhos de Fiscalização Profissional”, RT, p. 56.
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Nem deve ser esquecida na variada regulamentação das 

atividades profissionais, a exigência do registro e/ou inscrição, da 

carteira e da anotação de responsabilidade técnica.

Como o interesse público assim o determinou, resulta como 

conseqüência a necessidade compulsória de filiação dos membros da 

categoria profissional à entidade respectiva de caráter corporativo, 

para obter a habilitação legal para exercer a profissão20. 

Em essência, o poder de polícia é a atividade da Administração 

que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades. Trata-se de 

tema que se insere entre liberdade e autoridade.

Os homens vivem em sociedade. Para que exista a ordem 

e paz nessa sociedade, torna-se necessário a existência de um 

poder disciplinar e a existência de uma autoridade legitimamente 

constituída.

Não há uniformidade doutrinária no estabelecimento das espécies 

de polícia, sendo inúmeras as classificações fornecidas pelos autores.

20 Ver Celso Antonio Bandeira de Mello, in “Elementos do Direito Administrativo”, 1. 
ed. RT, 1987, p. 17.

       “Nas pessoas corporativas nem sempre a obrigatoriedade da filiação se apresenta com 
igual cunho de compulsoriedade. Em alguns casos esta nota é menos flagrante que 
em outros. Tomemos como exemplo as corporações profissionais. Nestes casos, a lei 
entende que tal atividade, “verbi gratia”, o exercício da profissão liberal de medicina, 
depende de inscrição em entidade pública encarregada de sua fiscalização e disciplina. 
Em decorrência, para os profissionais deste ramo não se coloca o problema de querer 
ou não se inserir no círculo de membros da corporação. A lei quer e é o quanto 
basta. A entidade se constitui desta forma, ficando compelidos a se filiar todos os que 
exercem ou querem exercer a profissão assim regulada.”
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O requisito de convivência ou de interesse público é 

pressuposto necessário à limitação do direito permitido.

 O ESTADO intervém na liberdade dos indivíduos, impondo-lhes 

abstenção, por exemplo: não exercer certas profissões, salvo se devidamente 

autorizado, para atender o interesse público e o coletivo.

A Administração Pública, no exercício da parcela de poder 

que lhe foi concedida, regulamenta as leis e controla a sua aplicação 

mediante ordens, licenças, autorização ou registros, impondo sanções 

quando desatendida em suas determinações.

O estudo do poder de polícia está intimamente ligado ao 

estabelecimento das prerrogativas da Administração Pública e das 

sujeições a que devem ser submetidas as pessoas.

Prerrogativas e sujeições são elementos fundamentais do 

Direito Administrativo. A autoridade da Administração está em 

confronto com a liberdade individual, visando garantir o bem comum, 

o interesse público ou coletivo.

Tanto na hipótese de obrigação negativa, como no caso 

de obrigação positiva, a pessoa que as cumpre está sofrendo uma 

limitação em sua liberdade em beneficio do interesse público.

Caracteriza-se o poder de polícia na prática de atos 

administrativos (atos de polícia) que visam limitar as nossas liberdades 

em prol do interesse coletivo.

Daí dizer o art. 78 do Código Tributário Nacional: 
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“Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 

ou a abstenção de fato, em razão de interesse 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.”

A Administração contingência o exercício daqueles 

direitos ao bem estar da coletividade, usando do poder de polícia 

administrativo.

Por isso é que MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO, 

na abordagem referente ao poder de polícia21, preleciona que “quando 

se estuda o regime jurídico-administrativo a que se submete a 

administração pública, conclui-se que os dois aspectos fundamentais 

que o caracterizam são resumidos nos vocábulos prerrogativas e 

sujeições, as primeiras concedidas à administração, para oferecer-lhe 

meios para assegurar o exercício de suas atividades, e as segundas 

como limites opostos à atuação administrativa em benefício dos 

21  “Direito Administrativo”, 19. ed., Atlas, p. 125.
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direitos dos cidadãos. Praticamente, todo o direito administrativo 

cuida de temas em que se colocam em tensão dos aspectos opostos: a 

autoridade da administração pública e a liberdade individual”.

ONOFRE MENDES JÚNIOR22, é outro consagrado 

publicista que, enfrentando o tema poder de polícia, também tece 

considerações diversas sustentando que no “Estado de Direito, esse 

equilíbrio, essa harmonia entre os direitos individuais e o interesse 

público, sem recíprocas limitações, é essencial. Isso aliás, se 

depreende do próprio texto constitucional que, no estabelecimento 

das liberdades públicas, insere ressalvas, pelas quais submete o seu 

gozo aos preceitos da lei.

O gozo dessas liberdades está submetido a ressalvas inspiradas 

pela predominância dos interesses coletivos e que, consoante a 

Constituição, devem constar de lei. E isso se explica facilmente. A 

liberdade de locomoção, por exemplo, tem de atender às necessidades 

de regulamentação de trânsito na via pública.

Da mesma forma, as demais liberdades públicas e garantias 

individuais se encontram demarcadas, desenvolvendo-se pacificamente 

numa esfera em que não conflitem com o interesse público.

O poder de polícia há de ser exercido, conseqüentemente, 

em termos que conciliem os interesses individuais, garantidos pela 

Constituição, com o interesse público.

A catalogação dos direitos e garantias individuais e das 

22  “Direito Administrativo”, Bernardo Álvares Belo Horizonte, 1971, p.87.
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liberdades públicas não significa, entretanto, que a sua fruição 

pelos particulares seja ilimitado. Assim como a ação administrativa, 

decorrente do poder de polícia, neles encontra um limite, por sua vez 

tais garantias individuais são limitadas pelo interesse público.

No Estado de Direito, esse equilíbrio, essa harmonia ente 

direitos individuais e o interesse público, com recíprocas limitações, 

é essencial.”

Há poder de fiscalização para Administração quando previsto 

expressamente pela Lei ou quando decorrer de competência administrativa 

para impor condicionamento ou reprimir sua infração23.

Entre as competências da Administração, e no caso 

específico dos Conselhos de Fiscalização Profissional, ligados aos 

condicionamentos de direito, insere-se a de repressão da inobservância 

da regulamentação da respectiva profissão, com a aplicação de sanções 

diversas.

Assim, se desatendido, pelo titular de direito, o dever de 

observar os condicionamentos decorrentes da regulamentação da lei, 

o seu comportamento estará caracterizando uma infração disciplinar 

23 Vide Carlos Ari Sundfeld, em sua obra “Direito Administrativo Ordenador”, 
Malheiros, 1993.

 “O poder de fiscalizar corresponde a obrigação de o administrado suportar a 
verificação administrativa e de colaborar com ela. Aliás suportar a fiscalização é espécie 
de sujeição administrativa de direito. Opor óbices a ela traduz comportamento ilícito, 
como tal possível de sanção. Para operacionalizar a fiscalização, munindo-a de dados 
permanentes sobre o exercício dos direitos, os particulares podem ser obrigados, pela 
lei, a cumprir certos encargos como: a) registrar a si ou a sua atividade perante o órgão 
fiscalizador... etc...”
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ou ético-disciplinar, ensejando a aplicação de sanções administrativas-

disciplinares.

Admite, ainda, o renomado CARLOS ARI SUNDFELD24, que 

não se pode esquecer o que reza o Texto Constitucional: art. 5º, LV: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes”.

São os princípios de direito público, que não podem 

ser desprezados no devido processo legal e na aplicação dos 

procedimentos administrativos, que devem preceder a aplicação de 

qualquer punição.

O Judiciário não tem vacilado em reconhecer o poder de polícia 

dos Conselhos de Fiscalização Profissional, conforme se constata pelas 

ementas dos julgados reunidos na amostragem que se segue:

“PROCESSUAL CIVIL . 

COMPETÊNCIA . SERVIÇO DE 

FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO. LEI 9649, 

DE 27 DE MAIO DE 1998 .

I – O poder de polícia exercido pelos 

Conselhos de Fiscalização das Profissões confere a 

estes a natureza jurídica de entes públicos, a luz da 

disposição inserta no art. 78 do CTN, aliando-se a 

24 Obra cit., p. 81.
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esta a delegação que lhe confere a Lei 9648/98 para 

que participem da relação tributaria na condição de 

sujeito ativo.

Remessa provida.”

(Remessa Ex-Officio em AC 19.7525 – RJ – 

TRF 2ª Região – DJ 21/10/99 – p. 60)

“ADMINISTRATIVO . FISCALIZAÇÃO 

DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL . 

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL 

DE ADMINISTRAÇÃO . REQUISIÇÃO DE 

DOCUMENTOS .

A exigência de exibição de documentos 

se enquadra dentro do poder de polícia inerente à 

atividade fiscalizadora do CRTA.

A impetrante, entretanto, não está autorizada 

a prestar serviços de administração a terceiros, nem 

tampouco é obrigada a manter terceiros para gerir a 

sua atividade empresarial.

Apelação remessa necessária improvida.”

(Remessa Ex-Officio e Apelação em Mandado 

de Segurança nº. 11.852/RJ – TRF 2ª Região – DJ 

19.12.95 – p. 88338)
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“PROCESSUAL CIVIL . 

COMPETÊNCIA . SERVIÇO DE 

FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO. LEI 9649, 

DE 27 DE MAIO DE 1998 .

O poder de polícia exercido pelos Conselhos de 

Fiscalização das Profissões, confere a estes a natureza 

jurídica de entes públicos, à luz da disposição inserta 

no art. 78 do CTN, aliando-se a esta a delegação que 

lhe confere a Lei 9648/98 para que participem da 

relação tributaria na condição de sujeito ativo.

Remessa provida.”

(Agravo de Instrumento 028188 – TRF 2ª 

Região – DJ 27.01.99 – p. 81)

“ADMINISTRATIVO . CREA . PODER 

DE POLÍCIA . EXERCÍCIO ILEGAL DE 

PROFISSÃO . LEGITIMIDADE DA MULTA 

APLICADA .

É legítima a multa aplicada pelo CREA, que no 

uso de seu poder de polícia, sanciona pessoa jurídica 

no exercício ilegal de atividades ligadas ao ramo de 

engenharia e construção, com infringência da norma 

contida na letra “a” do art. 6º da Lei 5.194/66.”

(Apelação Civil 5666958 – TRF 3ª Região – 

DJ 29.09.83)
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“DIREITO ADMINISTRATIVO . 

CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO . REQUISIÇÃO DE 

DOCUMENTOS . AUTO DE INFRAÇÃO . 

MEDIDA CAUTELAR .

No exercício de seu poder de polícia e de suas 

competências para fiscalizar a atividade dos técnicos 

em administração, o CRA pode requisitar informações 

que visem observar a regularidade daqueles que 

exercem a atividade de administração.

A atividade administrativa é imanente a 

qualquer empresa, mesmo quando não constitua sua 

atividade principal.”

(Agravo de Instrumento 035584/RJ – TRF 2ª 

Região – DJ 13.11.01 – p. 279)

“ADMINISTRATIVO . CREA 7ª REGIÃO . 

MULTA . O PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

POR PARTE DO CONSELHO NÃO 

CARACTERIZA QUALQUER ABUSO DE 

DIREITO, CONFIGURANDO-SE COMO 

SIMPLES ATO DE ROTINA DA SUA 

ATRIBUIÇÃO DE POLÍCIA DA PROFISSÃO, 

QUE NÃO PODE SER DESCUMPRIDO POR 

ATO OU OMISSÃO DA IMPETRANTE . O 

EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA É 
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ATO-DEVER FUNDAMENTADO NA BOA 

ORDEM E NA INCOLUMIDADE PÚBLICAS, 

E EM NORMAS DE CARÁTER COGENTE, 

INAFASTÁVEIS PELA SIMPLES VONTADE 

DO PARTICULAR OU MESMO DO PODER 

PÚBLICO . O NÃO ATENDIMENTO DO 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES JUSTIFICA A 

LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO .

Apelação improvida. Sentença confirmada.”

(Apelação em Mandado de Segurança nº. 

95.02.16529-2 RJ – TRF 2ª Região – DJ 07.03.96 – p. 12919)

“PROCESSUAL CIVIL   

COMPETÊNCIA . SERVIÇO DE 

FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO. LEI 9649, DE 

27 DE MAIO DE 1998 .

I - O poder de polícia exercido pelos Conselhos 

de Fiscalização das Profissões, confere a estes a 

natureza jurídica de entes públicos, à luz da disposição 

inserta no art. 78 do CTN, aliando-se a esta a delegação 

que lhe confere a Lei 9649/98 para que participem da 

relação tributaria na condição de sujeito ativo.

Remessa provida.”

(Agravo de Instrumento 028451 – proc. 

98.02.20635-0 – TRF 2ª Região – DJ 27.01.99 – p. 82)
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“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO 

– SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 

PROFISSÕES .

I – Concluindo o julgamento de ação direta de 

inconstitucionalidade (ADINMC Nº. 1.717 – DF, rel. 

Min. Sydney Sanches, julg. 22.09.99), o Supremo Tribunal 

Federal, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese de 

inconstitucionalidade do art. 58 e seus parágrafos da Lei 

9.649/98, deferiu a suspensão cautelar dos dispositivos 

impugnados, por entender que o mencionado serviço 

de fiscalização constitui atividade típica do Estado, 

envolvendo, também, poder de polícia e punição, 

insuscetível de delegação a entidades privadas. (Plenário, 

in Informativo nº. 163)

II – Apelação provida.” 

(Apelação Cível – Processo 2000.0201004088-9 

RJ – TRF 2ª Região – DJ 04.07.00 – p. 115)

Uma vez que estão envolvidos os maiores bens da espécie 

humana, tais como a vida, a segurança, a saúde etc., cabe às autoridades 

zelar de todas as maneiras ou modos para que a tutela do interesse 

público seja exercida do melhor modo e mais adequado possível.

Embora em uma sociedade todas as categorias profissionais 

sejam úteis (sendo o trabalho do pedreiro ou do faxineiro tão precioso 

como do dentista, do médico, do enfermeiro ou do pesquisador), como 
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se diz comumente, existem “ofícios” e ofícios ou trabalhos que, pela 

importância e complexidade, demandam uma capacitação, ou melhor, 

uma qualificação específica, circunstância que ocorre nas chamadas 

profissões liberais, que, se exercidas sem a necessária capacitação, 

colocam em risco o interesse público ou social, constituído pela 

segurança, ordem pública, a vida ou a saúde da coletividade.

Com efeito, julgando o RE 70.563, teve oportunidade o 

Supremo Tribunal Federal em afirmar: “A lei, para fixar as condições 

de capacidade, terá de inspirar-se em critério de defesa social e não 

em puro arbítrio. Nem todas as profissões exigem condições legais 

de exercício. Outras, ao contrário, o exigem. A defesa social decide. 

Profissões há que, mesmo exercidas por ineptos, jamais prejudicam 

diretamente direito de terceiro, como a de lavrador. Se carece de 

técnica, só a si mesmo se prejudica. Outras profissões há, porém, cujo 

exercício por quem não tenha capacidade técnica, como a de condutor 

de automóveis, pilotos de navios ou aviões, prejudica diretamente 

direito alheio. Se mero carroceiro se arvora em médico operador, 

enganando o público, sua falta de assepsia matará o paciente. Se 

um pedreiro se mete a construir arranha-céus (sic), sua ignorância 

em resistência de materiais pode preparar desabamento do prédio e 

morte dos inquilinos. Daí em defesa social, exigir a lei condições de 

capacidade técnica para as profissões cujo exercício possa prejudicar 

diretamente direitos alheios, sem culpa das vítimas” (RTJ 58/281).

A restrição, de se tornar privativo o exercício de determinados 

ofícios somente a um grupo de profissionais, deve ser assentada 

sempre em fortes razões de ordem pública face ao preceito 
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constitucional que consagra a liberdade de trabalho, somente 

ressalvado para o exercício de determinadas profissões as condições 

de capacidade estabelecidas em lei.

A regra geral é, pois, a liberdade de trabalho, sendo 

excepcionada quando o legislador ao elaborar a legislação 

infraconstitucional regulamentando determinada profissão o faz, 

entretanto, com a ressalva do interesse público ou coletivo e do 

principio da razoabilidade, tudo em face da limitação imposta ao 

legislador ordinário, com a recomendação de que somente venha a 

incidir sobre as profissões que representem potencialidade de dano 

para a coletividade no caso do mau exercício.
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CAPÍTULO QUARTO

Considerações Finais

A Legislação deferiu aos Conselhos de Fiscalização 

Profissional a competência para expedir atos normativos, as chamadas 

resoluções.

As resoluções, após aprovação pelos Plenários respectivos, são 

publicadas no Diário Oficial, cumprindo o requisito da publicidade.

O princípio da publicidade, agora incluído entre aqueles 

consignados no art. 37 da Constituição, exige ampla divulgação dos 

atos celebrados pela Administração Pública, ressalvadas as restrições 

da própria Constituição.

ODETE MEDAUAR25 ao tratar do princípio da 

publicidade, expende suas considerações aduzindo: “O tema da 

transparência ou visibilidade, também tratado como publicidade 

da atuação administrativa, encontra-se associado à reivindicação 

geral de democracia administrativa. A partir da década de 50, 

acentuando-se nos anos setenta, surge o empenho em alterar a 

tradição do “secreto” – predominante na atividade administrativa. 

A prevalência do “secreto” na atividade administrativa mostra-se 

contrária ao caráter democrático do Estado26.

A Constituição de 1988 alinha-se a essa tendência de publicidade 

25  “Direito Administrativo Moderno”, 6. ed. RT, p. 155.

26  Ver art. 2°, parágrafo único, inciso V, da Lei nº. 9.784/99.
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ampla a reger as atividades da Administração, invertendo a regra do 

“segredo” e do oculto que predominava. O princípio da publicidade vigora 

para todos os setores e todos os âmbitos da atividade administrativa.”

Por outro lado, ao elaborar a nossa Constituição de 1988, 

a Assembléia Nacional Constituinte deixou muitas normas com 

conteúdo aberto, a serem preenchidas pelo legislador ordinário, cuja 

matéria tem início na Constituição, e seu término na lei.

Daí a utilização de certas expressões, tais como: “a lei regulará”, 

“na forma da lei” ou “que a lei estabelecer”, como aliás ocorreu no 

disposto do inciso XIII, do artigo 5º, CF/88, onde se lê:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer;”

Por sua conexão com o tema, há que não 

esquecer do art. 22, inciso XVI, também de nossa 

carta Magna, que reza:

“Art. 22. Compete privativamente à União 

legislar sobre:
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XVI - organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício de profissões;”

Assim, toda a legislação pertinente aos Conselhos de 

Fiscalização Profissional foi expedida em decorrência desses 

dispositivos constitucionais, e dos anteriores à Constituição que foram 

recepcionados, eis que ajustados ou em consonância com tais disposições.

Os Conselhos estão devidamente integrados neste cenário, 

uma vez que criados e articulados com o que dispõe a Constituição 

Federal, em seu inciso XIX, do artigo 37, que reza: “somente por lei 

específica poderá ser criada autarquia...”, e dessa forma foram criadas 

essas entidades autárquicas.

Ao tratar dos atos comumente usados na elaboração dos 

regulamentos, DIOGENES GASPARINI27 diz: “vê-se assim, que 

tais atos sob os aspectos formais são mais simples. São expedidos por 

autoridades de hierarquia inferior a dos chefes dos poderes executivos 

das entidades políticas ou pelas pessoas jurídicas da Administração 

Indireta, ou finalmente, são editadas pelos órgãos colegiados 

pertencentes ao próprio Poder Executivo”, aludindo às resoluções 

que são regulamentos em sentido estrito. 

Cada uma dessas leis, criando Conselhos ou regulamentando 

profissões, traz inserida nas competências dos mesmos, a atribuição 

de expedir atos normativos, resoluções, decisões, provimentos etc., 

para sua execução e complementação28.

27  “O Poder Regulamentar”, RT, p. 120.

28  Ver J. Cretella Junior, in “Curso de Direito Administrativo”, 6ª ed., Ed. Forense, 
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Na sua maioria a legislação pertinente aos Conselhos de 

Fiscalização Profissional, ora de forma explícita, ora de forma 

implícita, declara a competência normativa dos Conselhos 

Federais, para a expedição de atos resolucionais, como poder-se-á 

verificar nas leis que se seguem: Lei 4.084 de 30.06.1962 (art. 15) 

– Conselho de Biblioteconomia; Lei 5.194 de 24.12.1966 (art. 27, 

alínea “f”) – Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

Lei 3.820 de 11.11.1960 (art. 6º, alíneas “q” e “m”) – Conselho de 

Farmácia; Lei 6.965 de 09.12.1981 (art. 10, inciso II) – Conselho 

de Fonoaudiologia; Lei 5.766 de 20.12.71 (art. 6º, alínea “j”) – 

Conselho de Psicologia; Lei 2.800 de 18.06.1956 (art. 8º, alínea “f” 

– Conselho de Química, Lei 7.287, de 18.12.1984 (art. 7º, alínea 

“f”) – Conselho de Museologia, entre outros.

O uso desse poder, que decorre da competência atribuída a 

esses Conselhos, depende de certa dosagem, e o grau de liberdade fica 

circunscrito ao texto que lhe confere um determinado poder e que 

prevê condições para o seu exercício.

A maior parte dessa atividade normativa põe em relevo o poder 

discricionário. Por isso, como se vê das decisões judiciais transcritas 

nos capítulos anteriores, se a competência das entidades em apreço 

que registra a p.60:

      “As corporações profissionais reúnem membros especializados para o exercício de 
profissões que, pela natureza típica de que se revestem, pressupõem condições de 
capacidade intelectual e requisitos de ordem moral de seus componentes.

     Tais organizações autônomas colaboram com o Estado, integrando-se no sistema 
administrativo e exercendo funções públicas de índole fiscal”, 
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for exercida com desvio de poder e/ou excesso de poder, não escapam 

do controle da legalidade, pela via do Judiciário, se o controle interno 

já não estiver sido exercido29.

Além do controle legislativo e administrativo, existe o controle 

jurisdicional – atribuição do Poder Judiciário, que uma vez provocado 

fulmina os atos administrativos contrários à lei.

O controle da legalidade tem, por escopo, assegurar 

a predominância desse princípio, como apanágio de que a 

Administração, pelos seus diversos órgãos e agentes, circunscreva 

sua atuação sempre dentro da lei.

THEMISTOCLES CAVALCANTI30 registra em sua obra: 

“A jurisprudência administrativa francesa, mais profunda na análise 

dos elementos subjetivos dos atos administrativos, criou a doutrina 

do “excesso de poder” e do “desvio de poder”, fundada no exame da 

motivação subjetiva e objetiva do ato.

É uma doutrina longamente elaborada pelo Conselho de 

Estado, como tribunal administrativo, mas que dificilmente poderia 

ser construída por uma instância judiciária, não obstante a sua ampla 

aplicação na esfera judiciária.”

29    Ver a Súmula 473 do STF, que registra: “A Administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial”.

30    “Teoria dos Atos Administrativos”, RT, SP, 1973. 
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Também PROSPER WEIL31 assinala que: “O recurso por 

“excès de pouvoir” é o fecho de abóbada da obra jurisprudencial do 

Conseil d`Etat, e compreende-se o sucesso que teve em muitos países 

estrangeiros da Comunidade Européia.

Ao fluir de uma evolução, permite hoje um controle da 

legalidade muito amplo e profundamente avançado, para lhe dar 

quase a perfeição, só falta melhorar às conseqüências da decisão 

anulatória”.

Embora temas controvertidos do Direito Administrativo, o 

Abuso de Poder, o Desvio e Excesso de Poder, têm eles recebido 

apreciável tratamento na doutrina.

O consagrado CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO32 

identifica e informa na sua análise que ocorre desvio de poder, e, portanto, 

invalidade, quando o Agente se serve de um ato para satisfazer finalidade 

alheia à natureza do ato utilizado, arrematando: “Há, em conseqüência, 

um mau uso da competência que o agente possui para praticar atos 

administrativos, traduzido na busca de uma finalidade que simplesmente 

não pode ser buscada ou, quando possa, não pode sê-lo através do ato 

utilizado. È que sua competência, na lição elegante e precisa de Caio 

Tácito: visa a um fim especial, presume um endereço, antecipa um alcance, 

predetermina o próprio alvo. Não é facultado à autoridade suprimir essa 

continuidade, substituindo uma finalidade legal de poder com que foi 

investido, embora pretendendo um resultado materialmente lícito.

31 “Le Droit Administratif”, Tradução Portuguesa, Almedina, Coimbra, 1977, p. 142.

32 “Curso de Direito Administrativo”, 21. ed., Malheiros, p. 386.
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Sucintamente, mas de modo preciso, pode-se dizer que ocorre 

desvio de poder quando um agente exerce uma competência que 

possuía (em abstrato) para alcançar uma finalidade diversa daquela 

em função da qual lhe foi atribuída a competência exercida.”

A fixação da noção e conteúdo, com precisão, do desvio de 

poder, é tarefa de extrema dificuldade para o interprete, ao enfrentar 

as situações e hipóteses inusitadas e que ocorrem cada vez com mais 

freqüência na prática.

A questão do abuso de poder, a nosso ver, está visceralmente 

ligada à legalidade.

Ao tratar da ilegalidade dos fins do ato, o festejado publicista 

do direito administrativo mexicano GABINO FRAGA, adverte em 

sua obra33 que “esta ilegalidade é a que se conhece com o nome de 

“DESVIACION DE PODER”, abuso de autoridade, em que na 

realidade o poder administrativo se desvia e abusa quando persegue 

fins distintos dos que a lei sinala”.

O abuso de poder tem, na ótica da maioria dos autores, uma 

conceituação mais elástica, mais sutil do que a simples ilegalidade.

Dessa sorte, o vício de competência do agente é essencialmente 

um abuso de poder. Este, porém, pode ser caracterizado como excesso 

nos limites da competência legal.

33 “Derecho Administrativo”, 40. ed., Porrúa, México.
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Assim, o abuso de poder deve surgir, portanto, não só do 

conceito de legalidade, ou seja, de conformidade do ato com a lei, 

como também da medida do exercício desse poder.

Para MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, citada por 

CARLOS PINTO COELHO MOTTA34 os “atos administrativos são 

ilegais por vícios quanto ao sujeito, ao objeto, ao motivo, à finalidade e 

à forma. No entender da Professora, bastaria a menção à “ilegalidade”, 

já que o abuso de poder estaria compreendido neste vocábulo.

De qualquer forma, o abuso de poder é o exercício irregular 

do poder. Quem o exerce tem o direito de fazê-lo mas, ao dinamizá-

lo, extravasa os limites que lhe compete, assim como, aquele que não 

tem o direito, o exerce como se o tivesse.”

Por isso tudo, nossas conclusões se ajustam com as lançadas 

por QUEIROZ TELLES35, que, com metodologia, trata a matéria 

nos seguintes tópicos: “ABUSO DE PODER – é denominação 

genérica que pode se bifurcar no comportamento ilícito do agente 

público, mudando a direção da verdadeira finalidade do ato (desvio) 

ou, também, exorbitando de suas atribuições (excesso).

Aparentemente DESVIO E EXCESSO poderiam 

apresentar o mesmo significado. Entretanto, apesar da semelhança, 

são coisas diversas.

34 Carlos Pinto Coelho Motta, in “Curso Prático de Direito Administrativo”, Del Rey, 
1999, BH, p. 793.

35 “Introdução ao Direito Administrativo”, RT, 1973, SP, p. 72.
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O DESVIO DE PODER (OU DA FINALIDADE) significa 

atuação do administrador competente de maneira inteiramente contrária 

à lei e, assim, em desatendimento ao interesse público, movido tão só 

pela obtenção de vantagem, privilégio para si, ou para outrem, ou pelo 

desejo de vingança.

Já o EXCESSO DE PODER acontece quando a autoridade 

administrativa, também competente, atua não exatamente fora do alvo 

circunscrito pela legalidade, mas vai além dela, exorbitantemente, com 

evidente abuso da faculdade que lhe foi atribuída.”

O uso do poder é uma prerrogativa da autoridade, mas há 

que ser usado com normalidade, sem abuso, segundo as leis e a 

moralidade.

O abuso de poder, como qualquer ato ilícito, se reveste de 

inúmeras formas, ora se apresentando com agressividade, e outras 

dissimulado, e até mesmo revestido com o manto de aparência ilusória 

de legalidade, na ótica de inúmeros administrativistas.

Toda autoridade administrativa tem sua competência limitada 

pela natureza da função que exerce, de forma específica e determinada.

CRETELLA JUNIOR36 preleciona no alto do seu magistério: 

“o desvio de poder coexiste no afastamento do espírito da lei, ou 

seja, para empregar expressão utilizada pelos penalistas, numa 

aberratio finis legis”.

36  Obra cit., p. 325.



91

A atividade administrativa não se processa sem um rumo 

balizado, não podendo perder o seu alvo principal, o fim ou finalidade, 

pois na maioria das definições existentes o elemento finalidade é 

sempre relevante.

Outro elemento primordial que não pode ser esquecido é o 

princípio da moralidade.

A moralidade administrativa, na atual conjuntura, passou 

a constituir-se também em pressuposto da validade e legitimidade 

dos atos praticados pela Administração Pública, na sua busca 

ao bem comum, tornando-a compatível com o princípio da 

legalidade.

Na ótica de MAURICIO ANTONIO RIBEIRO LOPES37, 

“a partir do momento em que a Constituição Federal, em seu art. 37, 

inseriu o princípio da moralidade administrativa entre os de observância 

obrigatória pela Administração Pública, ela veio a permitir que o ato 

administrativo imoral fosse considerado tão inválido quanto o ato 

administrativo ilegal”.

Na realidade, a idéia de moralidade administrativa surgiu 

umbilicalmente atrelada ao desvio de poder, eis que em outras 

oportunidades a Administração Pública se utiliza de meios lícitos, 

estando a imoralidade na má fé do agente.

Na espécie, os Conselhos de Fiscalização Profissional expedem 

seus atos resolucionais, através dos colegiados, que aprovando a decisão 

37  “Ética e Administração Pública”, RT, 1993, p. 86.
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da maioria dos seus membros, formaliza, dentro de sua competência, 

o ato normativo em nome da entidade autárquica que integram como 

seus membros.

O ato assim expedido goza de presunção de legitimidade, 

enquanto não sobrevier o pronunciamento de nulidade, gozam eles de 

presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a 

estabeleça, uma vez que a mesma decorre do princípio da legalidade.

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução das 

Resoluções expedidas pelos Conselhos, mesmo argüidas de vícios, até 

que sejam invalidadas através do controle do Poder Judiciário, se o 

controle interno ainda não tiver ocorrido.

É conseqüência dessa presunção a transferência para quem 

invoca a invalidade ou a impugnação do ato, o ônus da prova.

Temos para nós que a atribuição para regulamentar, justifica-

se como derivada porque outorgada a certos e determinados órgãos, 

tal como no caso dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Há 

que ser esclarecido que somente a indicação do órgão expedidor 

do regulamento é que decorre da lei ou da Constituição e não a 

atribuição em si mesma que está inserida na própria atividade 

administrativa de aplicar a lei.
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