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DO REGIME JURÍDICO AO QUAL ESTÃO SUBMETIDOS OS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO CRO/RS 
 
Os servidores públicos do CRO/RS, até a presente data mantêm 

vínculo celetista com a autarquia pelos motivos abaixo elencados: 
 
No julgamento da ADIN 1717⁄DF, o Supremo Tribunal Federal declarou 

a inconstitucionalidade do art. 58 e seus parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei nº 
9.649⁄98, afirmando que os Conselhos de Fiscalização possuem natureza de autarquia 
de regime especial. Contudo, não declarou também inconstitucional o parágrafo 3º do 
art. 58, da Lei nº 9.649⁄98, que trata do regime jurídico celetista dos servidores dos 
conselhos de fiscalização.  
 

Aliado a isso, ainda vigora o DECRETO-LEI Nº 968, de 13/10/1969, 
que dispõe sobre o Exercício da Supervisão Ministerial relativamente às Entidades 
Incumbidas da Fiscalização do Exercício de Profissões Liberais diz: 
 

Art. 1º - As entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício 
de profissões liberais que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam 
subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão 
pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais 
sobre pessoal e demais disposições de caráter-geral, relativas à administração 
interna das autarquias federais. 

 
 
 Outra decisão emblemática a respeito do assunto foi proferida nos 
autos do Recurso Especial 507536/DF, cuja publicação se deu em 06/12/2010. A 
decisão determinou, em seu dispositivo, que os Conselhos de Fiscalização Profissional 
tomassem providências quanto à implantação do regime jurídico único. Contudo, esta 
decisão não transitou em julgado, eis que foi atacada por embargos de declaração. 
 
 Os embargos de declaração, até o presente momento, ainda pendem 
de análise, ou seja, não há decisão judicial transitada em julgado, com efeito “erga 
omnes”, determinando a implantação do regime estatuário aos conselhos de 
fiscalização profissional.  

 
É importante salientar também que não há Lei criando os cargos dos 

funcionários dos Conselhos de Fiscalização profissional, o que dificulta sobremaneira a 
implantação do regime estatutário. 

 
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, confeccionou a 

Nota Técnica 041/2013/SEGEP/MP, após provocação do Fórum dos Conselhos 
Federais de Profissões Regulamentadas, cujo assunto é a transposição do quadro de 
pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional para o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos da União. 
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Na referida Nota Técnica o Ministério do Planejamento concluiu que é 
“inviável técnica e juridicamente atender à solicitação do Fórum dos Conselhos 
Federais de Profissões Regulamentadas que não mantém com os órgãos da 
Administração Pública qualquer vínculo funcional, seus empregados são regidos pela 
legislação trabalhista e lhes foi vedada qualquer forma de transposição(...)”. 

 
Por fim, este Conselho, por duas oportunidades, foi objeto de 

inquéritos civis do Ministério Público Federal cujo objetivo era questionar a legalidade 
das contratações de seus servidores pelo regime celetista. Os dois inquéritos foram 
arquivados exatamente porque o Ministério Público Federal não considera viável a 
implementação do regime estatutário, neste momento, nos Conselhos de Fiscalização 
Profissional. 

 
Segue em anexo parecer de arquivamento do inquérito civil nº 

1.29.000.000005/2013-91. 
 
 

DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO CRO/RS 

 

Em vista da decisão do STF no julgamento da ADIN 1717⁄DF, o 

TCU determinou ao CRO/RS, através do Acórdão nº 4411/2009 de 25/08/2009, 

que; 

 

1) realizasse a rescisão dos contratos de trabalhos dos 

funcionários admitidos após 18/05/2001 sem concurso, a exceção dos 

empregados amparados pela decisão judicial transitada em julgado do processo 

trabalhista nº 00195-2008-019-04-00-6 

 

2) realizasse a admissão de novos funcionários mediante 

concurso público; 

 

Essa decisão do TCU vem sendo observada, conforme se percebe 

do Parecer SECEX/RS do próprio TCU datado de 01/02/2010, pois não houve 

admissão de funcionário sem concurso a partir da data do Acórdão 4411/2009 e 

os funcionários admitidos em data anterior tiveram validados os seus contratos 

de trabalho por terem sido admitidos antes de 18/05/2001 ou por terem sido 

admitidos entre 18/05/2001 e 25/08/2009, mas foram amparados pela decisão 

judicial do processo trabalhista nº 00195-2008-019-04-00-6. 

 

DECISÃO DA RECLAMAÇÃO MOVIDA NO STF 

 
Embora permaneça vigente o regime celetista de contratação, o 

SINSERCON/RS obteve decisão favorável, nos autos da Reclamação 19.537 movida 
perante o STF, conforme segue: 
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“Ex positis, na linha da jurisprudência desta Corte, julgo parcialmente procedente a 
presente reclamação, para impor aos reclamados a adoção do regime jurídico único 
relativamente aos servidores aprovados nos concursos objeto deste feito.” 
 
 

Porém, ainda não foi cumprida tal decisão pelos Conselhos, na medida 
em que para implementação do Regimento Jurídico Único são necessários alguns 
esclarecimentos acerca dos procedimentos a serem adotados. 

 
Por este motivo, vários dos Conselhos requeridos ingressaram com 

Embargos Declaratórios visando o esclarecimento dos seguintes tópicos: 
 
- Ausência de legislação criando os cargos e estabelecendo a 

remuneração dos empregados do Conselho, uma vez que de acordo com o §1º , inciso 
II, alínea “a” do artigo 61 da Constituição Federal são de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração. 

 
- Outro tópico de suma importância a ser esclarecido é quanto aos 

aspectos orçamentários e de seguridade, em razão da inexistência de normas de 
transição para o regime de previdência público ou complementar, compensação de 
contribuições anteriores ou sua perde. Como o conselho recolherá a contribuição 
previdenciária para à União, como será feita a compensação dos valores recolhidos ao 
INSS, o que deverá ser feito com o FGTS já recolhido. 

 
Portanto, sem a participação da União, e principalmente seu interesse 

no tocante a criação de legislação específica, não tem o Conselho, como efetivar a 
alteração do regime jurídico para o estatutário. 

 
Sendo assim, O CRO/RS manteve o regime celetista até que tais 

questões sejam esclarecidas pelo STF. 
 
Por fim, cabe informar que após a decisão supra, foi realizada 

audiência de conciliação no STF, sem que fosse possível a realização de um acordo, 
por discordância das partes quanto aos termos, tendo sido apresentada, após a 
audiência manifestação da Procuradoria Geral da República, em anexo, ainda 
pendente de análise pelo Ministro do STF. 

 


