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RESUMO 

 

O presente artigo traz uma análise histórica sobre a criação e implantação dos 
conselhos de profissão no país, com foco no seu papel, na sua natureza jurídica 
e na sua vinculação com a Administração Pública; com o fim de contribuir para 
o debate sobre a natureza da regulação que deve incidir sobre a atividade 
profissional exercida na área da saúde, e a importância de sintonia entre o 
modelo regulatório e a diretriz constitucional de primazia do interesse público. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O livre exercício das profissões é um direito fundamental dos cidadãos, 

previsto como cláusula pétrea da Constituição Federal (inciso XIII, art. 5º). A fim 

de assegurar esse direito e compatibilizá-lo com a proteção do interesse coletivo, 

o texto constitucional determina que a regulação do exercício profissional seja 

exercida exclusivamente pelo Poder Público e, de forma privativa, pela União 

(conforme inciso XXIV do art. 21, conjugado ao inciso XVI do art. 22).  

A regra é, pois, a liberdade, cabendo ao Estado (e somente a ele) a ação 

regulatória, quando essa liberdade representar potencial lesivo à ordem 

econômica e social, e a intervenção no livre exercício profissional tornar-se 

imperativa para a garantia do interesse público. Nesse caso, os órgãos estatais 

responsáveis pela regulação devem avaliar o nível de intervenção necessária 

em cada setor de atividade e as formas possíveis de sua execução, 
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minimizando-a, até a sua nulidade, quando houver baixo risco de ofensa ao 

interesse coletivo.  

Também o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendido que nem todos 

os ofícios ou profissões podem e devem ser condicionados ao cumprimento de 

condições legais para o seu exercício; sendo obrigatória a regulamentação da 

profissão e a sua fiscalização pelo Estado apenas quando constatado o potencial 

lesivo da atividade profissional (vide RE 414426/SC).  

Um modelo regulatório apenas não é, portanto, suficiente e adequado 

para responder às necessidades de regulação das diferentes profissões 

existentes no país. Há setores em que a livre regulação do mercado é suficiente. 

Em outros, há necessidade de uma regulação estatal, embora menos intrusiva, 

menos restritiva da liberdade do exercício da profissão. E há aqueles setores em 

que é essencial garantir que a atuação profissional esteja sujeita a um marco 

regulatório mais intenso, que restrinja a liberdade de exercício da profissão, na 

medida em que essas interfiram nas políticas públicas – as quais, por essência 

e pressuposto, refletem o interesse público.  

A Suprema Corte tem afirmado que há serviços, tais como os de 

educação, que, mesmo quando prestados pelo particular, por direito próprio, 

configuram serviços públicos e devem-se submeter às disposições legais e 

normativas exaradas pelo Poder Público: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI N. 
6.584/94 DO ESTADO DA BAHIA. ADOÇÃO DE MATERIAL 
ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PELOS 
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO. 
SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. 
1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja 
os prestados por particulares, configuram serviço público não 
privativo, podendo ser prestados pelo setor privado 
independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. 
Tratando-se de serviço público, incumbe às entidades 
educacionais particulares, na sua prestação, rigorosamente 
acatar as normas gerais de educação nacional e as dispostas 
pelo Estado-membro, no exercício de competência legislativa 
suplementar (§2º do ar. 24 da Constituição do Brasil).  
3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado 
improcedente. (1)  
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As profissões da área da saúde enquadram-se, sem sombra de dúvidas, 

nesse último caso, em que a ação regulatória estatal visa a assegurar que o 

direito de acesso dos cidadãos a serviços de saúde de qualidade, públicos ou 

privados, prevaleçam sobre quaisquer interesses corporativos ou de mercado. 

Sendo a saúde um bem público, reconhecido e disciplinado pela Constituição 

Federal (arts. 6º, caput e arts. 196 a 200), o objeto da regulação profissional não 

se restringe à qualidade da atividade profissional, mas fundamental e 

prioritariamente, está relacionado à viabilização das políticas públicas 

garantidoras do bem-estar da população. 

Dessa forma, a regulação das profissões de saúde deve estar articulada 

e integrada às políticas públicas nacionais, de forma a: promover a formação de 

profissionais orientados para as necessidades e expectativas da população; 

buscar o equilíbrio entre oferta e demanda de serviços de saúde em todo o 

território nacional; viabilizar  a interação com os profissionais e a participação 

desses na formulação, implementação e avaliação das políticas de saúde, 

privilegiando o diálogo e a cooperação entre os profissionais; garantir que sua 

atuação seja, efetivamente, útil à sociedade.  

Nesse contexto, o modelo de autorregulação exercido pelas corporações 

profissionais, introduzido no país no âmago das políticas corporativas do Estado 

Novo de Getúlio Vargas, tem revelado sinais de esgotamento e inadequação, 

especialmente após a vigência do texto constitucional de 1988, que deu nova 

disciplina à questão da regulação das profissões e consagrou novos 

compromissos para o Estado Nacional, no âmbito dos direitos sociais. 

A partir de então, a autorregulação profissional passou a dar claros sinais 

de dissintonia com as disposições constitucionais, colocando os conselhos de 

profissão em um limbo, caracterizado pela ausência de consenso político e 

jurídico acerca da sua natureza jurídico-institucional. 

 

2 MÉTODOS 

 

O método utilizado foi o de pesquisa e análise documental das 

Constituições Federais, leis e decretos aprovados no âmbito da União, sobre o 
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exercício profissional e os conselhos de profissão no país, do período do Império 

aos dias atuais. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Desde a Constituição Política do Império, a liberdade de exercício das 

profissões é reconhecida como direito dos cidadãos. A Constituição de 1824 

vedava a proibição de qualquer gênero de trabalho que não se opusesse aos 

costumes públicos, à segurança e à saúde dos cidadãos, e abolia a criação de 

quaisquer corporações (incisos XXIV e XXV do art. 179). A interferência estatal 

no exercício das profissões era ínfima, senão nula (2). 

A Constituição de 1891 manteve em seu texto o direito ao livre exercício 

de qualquer profissão moral, intelectual e industrial (art. 72, §24), e previu a 

competência privativa do Congresso de legislar sobre o trabalho, sinalizando 

para discreto intervencionismo estatal (3). Dessa época, tem-se registro apenas 

de decretos que instituíam impostos sobre indústrias e profissões, havendo 

referências, dentre outros, ao médico, ao boticário com estabelecimento, ao 

droguista e ao cirurgião-dentista.  

A ampla liberdade de ação dos profissionais privilegiou, em um primeiro 

momento, exageros na prática dos ofícios, como não subordinar a prática da 

medicina à obrigatoriedade da obtenção de um diploma universitário. A ausência 

da regulamentação e da tutela estatal gerou descontrole nas relações de 

trabalho e a prevalência, não dos interesses corporativos, mas do capital. 

Já nos anos finais do século XIX, era perceptível o esgotamento do 

modelo liberal do exercício das profissões e o surgimento de uma tímida 

regulação estatal. O Decreto n. 2.997/1898, que determinava a execução de 

convenção entre o Brasil e o Chile, estabelecia a liberdade de exercício de 

profissões nos dois países para aquelas cujos profissionais “houvessem sido 

habilitados por diploma ou título expedido pela autoridade nacional 

competente”(2)  
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No período de 1932 a 1937, o Governo Provisório de Getúlio Vargas 

aprovou a representação das associações profissionais nos órgãos legislativos 

no Brasil (4), com direito a voz e voto (Decreto n. 21.076/1932); incorporada à 

Constituição de 1934 (5) 

O texto constitucional de 1934 evidenciou uma mudança de pensamento 

em relação à liberdade de exercício das profissões e da necessidade de 

regulação estatal, por conter artigo que condicionava essa liberdade “às 

condições de capacidade técnica e a outras estabelecidas em lei, ditadas pelo 

interesse público”. (2) 

A representação classista no Poder Legislativo vigorou até a Constituição 

de 1937 e desapareceu no período do Estado Novo, quando sindicatos e 

associações profissionais tiveram autorização constitucional para o exercício de 

funções estatais delegadas, no âmbito do Poder Executivo federal, 

principalmente no campo das competências do Ministério do Trabalho; 

delegação essa que foi ratificada nas Constituições de 1946 e 1967. (2) 

Dentro do arcabouço jurídico do Estado Novo, e ao amparo da 

Constituição de 1937, concebeu-se o modelo jurídico-institucional do conselho 

de profissão.  

Os primeiros conselhos instituídos sob a autorização da Carta de 1937 

tinham natureza jurídica associativo-corporativa – embora criados por lei, sua 

organização e gestão eram conferidas a integrantes das profissões que 

fiscalizavam, coletivamente interessados nas suas atividades.  Eram entidades 

de representação profissional e não integravam a estrutura da Administração 

Pública (2). Exerciam funções delegadas do Estado, no campo do registro de 

profissionais, da ética profissional, da fiscalização e da imposição de 

penalidades, com competência para dispor sobre seus próprios regimentos 

internos. Seu pessoal sujeitava-se à legislação do trabalho. 

A primeira entidade de fiscalização profissional instituída no país, nos 

moldes hoje conhecidos, foi a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 1930, 

criada como órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, regida pelos 

próprios estatutos, aprovados pelo Governo (Decreto n. 19.408).  
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Ainda no início da década de 30, foram criados outros conselhos federais 

e regionais, como os de Engenharia e Arquitetura (Decreto n. 23.569/1933), 

presididos por representante do governo, que tinha poderes para suspender 

qualquer decisão do plenário do Conselho Federal que lhe parecesse 

inconveniente. Eram mantidos por rendas oriundas da expedição de carteiras 

profissionais, multas aplicadas sobre os profissionais da categoria, doações e 

subvenções governamentais.  

Na área da saúde, os primeiros conselhos foram os de Medicina, 

instituídos pelo Decreto-Lei n. 7.955/1945, com a finalidade de “zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética profissional no exercício da Medicina”. 

Distinguiam-se dos conselhos criados anteriormente, por não contemplarem 

representante do Poder Público em sua governança, modelo que seria, 

posteriormente, adotado em outras entidades de fiscalização profissional, como 

os Conselhos de Economistas instituídos pela Lei n. 1.411/1951.  

Também as regras de sua manutenção inovavam em relação aos demais 

conselhos: era-lhes garantida a destinação de percentual do imposto sindical, 

mas havia previsão de que, em caso de insuficiência, o Governo, por ato do 

Executivo, instituiria contribuição especial para complementação dos valores. 

Percebe-se, nos conselhos de Medicina, um movimento de retração dos 

poderes de influência da União sobre as atividades de fiscalização do exercício 

da profissão, pela ausência de representação do Poder Público no seu plenário; 

e, contraditoriamente, uma maior responsabilidade pública no financiamento de 

suas atividades, conjugando liberdade de autogestão com garantia de 

financiamento estatal.  

A partir do final da década de 1950, alguns conselhos de profissões 

passaram a ser criados sob o formato de autarquias, dotadas de personalidade 

jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, integrantes 

da Administração Indireta e vinculadas ao Ministério do Trabalho.  

Nessa época, eram poucas as regras de direito público incidentes sobre 

as autarquias. A Constituição de 1937 nada dispunha sobre as autarquias, e foi 

a Constituição de 1946 que passou a estabelecer regras de organização e 
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gestão dessas estruturas estatais, que, posteriormente, seriam reformadas pela 

Constituição de 1967 e, finalmente, pela Constituição de 1988. 

Sob um ordenamento jurídico muito mais flexível do que o atual, era 

possível dotar as autarquias de fiscalização de um regime especial, que 

conjugava características próprias de direito público ao seu formato corporativo 

de organização e autogestão e de manutenção exclusiva com recursos próprios, 

oriundos da cobrança de taxas e multas, ou de impostos sindicais ou 

contribuições (ainda que compulsórias) dos profissionais regulados.  

Foi, portanto, em ambiente constitucional menos rígido que se 

constituíram diversas “autarquias corporativas”, dotadas de governança privada 

(corporativa), como os Conselhos Federal e Regionais de Química (Lei n. 

2.800/1956). Ao presidente da República, era reservado apenas escolher e 

nomear o presidente do conselho federal, a partir de lista tríplice organizada pelo 

próprio conselho. 

Nesse período, algumas leis de criação de conselhos foram reformadas 

para incluir essas entidades dentro do modelo da autarquia corporativa, como 

os Conselhos Federal e Regionais de Medicina, remodelados pela Lei n. 

3.268/1957 (grifo nosso).  

Os demais conselhos de profissão da área da saúde foram todos criados 

a partir da década de 1960, conforme Quadro I, e adotaram o modelo de 

autarquia corporativa. 

 

 

Quadro I – Leis e anos de criação dos Conselhos Profissionais da Área da Saúde 

 
CONSELHO PROFISISONAL LEI ANO ANTES 

DA CF 88 

MEDICINA  
7.955 1945 X 

3.268 1957 X 

FARMÁCIA 3.820 1960 X 

ODONTOLOGIA 4.324 1964 X 

MEDICINA VETERINÁRIA  
5.517 1968 X 

5.634 1970 X 

PSICOLOGIA 5.766 1971 X 



8 

 

CONSELHO PROFISISONAL LEI ANO ANTES 
DA CF 88 

ENFERMAGEM 5.905 1973 X 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 6.316 1975 X 

NUTRIÇÃO 6.583 1978 X 

BIOLOGIA E BIOQUÍMICA 6.684 1979 X 

FONAUDIOLOGIA 6.965 1981 X 

BIOLOGIA E BIOQUÍMICA 7.017 1982 X 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 7.394 1985 X 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.662 1993  

EDUCAÇÃO FÍSICA 9.696 1998  

Fonte – elaboração dos autores (2017). 

 

Contingentes à promulgação da Constituição Federal de 1967, foram 

publicados a Lei n. 4.320/1964 e o Decreto-Lei n. 200/1967 (DL 200), que 

expandiram o grau de tutela do Poder Executivo sobre os conselhos de 

profissão. A Lei n. 4.320 vinculou os orçamentos das autarquias ou entidades 

paraestatais ao orçamento da União e obrigou a sua aprovação via decreto, 

assim como sua publicação como complemento dos orçamentos da União.  

O DL 200 dispôs sobre o conceito de autarquia, definindo-a como entidade 

integrante da Administração Indireta (art. 5º, I), sujeita à supervisão ministerial 

(art. 26); e submeteu as entidades privadas que recebessem contribuições 

parafiscais e prestassem serviços de interesse público ou social à fiscalização 

estatal, nos termos e condições estabelecidos na legislação pertinente a cada 

uma (art. 183). 

A ampliação da tutela da Administração Direta sobre os conselhos de 

profissões prevista nessas duas normas, com consequente redução do espaço 

discricionário de suas estruturas de governança, era medida que já vinha sendo 

adotada desde meados da década de 1950, quando foram promulgadas leis e 

normas que disciplinaram questões relativas ao pessoal dos conselhos e aos 

seus orçamentos, submetendo a sua aprovação a ato específico do Poder 

Executivo.  

Até essa data, o movimento de “autarquização” dos conselhos de profissão 

não implicava a extinção do modelo privado, de entidade associativo-corporativa, 

visto que os marcos constitucionais anteriores à Constituição de 1988 admitiam 
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as duas roupagens para os conselhos de profissão. Além do mais, os modelos 

eram muito parecidos: criados por lei; com competências regulatórias 

descentralizadas ou delegadas do Poder Executivo; e governança 

eminentemente corporativa. 

No período de 1969 a 2002, a natureza jurídica dos conselhos de profissão e 

sua vinculação com a Administração Direta seriam objeto de diversas medidas 

legais e normativas, excludentes entre si: 

a) o DL n. 968/1969 afastou a incidência do regime de direito público 

estabelecido pelo DL 200 sobre as autarquias de fiscalização profissional, 

mantidas exclusivamente com recurso próprio, que não recebessem 

transferências de recursos do Orçamento Público; ficando essas 

entidades reguladas apenas por suas respectivas legislações específicas; 

b) o Decreto n. 74.000/1974 restabeleceu a vinculação dos conselhos ao 

Ministério do Trabalho e ampliou os poderes de supervisão da 

Administração Direta sobre essas entidades, submetendo-as à mesma 

supervisão imposta às entidades públicas da administração indireta, na 

forma dos arts. 19 e 26 do DL 200 e do art. 3º do DL 900; 

c) o Decreto n. 93.617/1986 eximiu, novamente, os conselhos da supervisão 

ministerial;  

d) a Constituição Federal de 1988 retirou a delegação constitucional dada 

aos sindicatos e associações para o exercício de funções privativas do 

Poder Público; e estabeleceu a regulação das profissões como 

competência privativa da União;  

e) o Decreto s/n., de 1991, cessou os efeitos do Decreto n. 93.617, em 

medida de “limpeza” da base normativa do Poder Executivo Federal, 

promovida pelo ex-Presidente Fernando Collor de Melo. A revogação 

deixou a matéria sem orientação normativa direta; 

f) em uma tentativa de resgatar a autonomia político-administrativa dos 

Conselhos, perdida com a promulgação da Carta de 1988, a Lei n. 

9.649/1998 assentou a natureza privada dos conselhos de profissão e sua 

estrutura de gestão associativo-corporativa (art. 58); 
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g) em 2002, o acórdão do STF relativo à ADI 1717-6/DF julgou 

inconstitucional o art. 58 da Lei n. 9.649/1998 e, por consequência, a 

impossibilidade de dotar a autarquia corporativa de personalidade jurídica 

de direito privado. 

No julgamento da referida ação (ADI n. 1.717-6/DF, de 2012), o STF 

entendeu que, além de suprimir a delegação presente nas Constituições 

anteriores, o atual texto constitucional estabelece a indelegabilidade de atividade 

privativa de Estado a uma entidade privada. Eis trecho da ementa do Acórdão: 

 

[...] a interpretação conjugada dos arts. 5º, XIII, 22, XVI, 21, 
XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, 
leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade 
privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de 
polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de 
atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os 
dispositivos impugnados”(8). 
 

Posteriormente, a Suprema Corte assentou o seu entendimento de que, 

em razão de sua natureza autárquica, o quadro de pessoal do conselho de 

fiscalização deve ser composto por servidores estatutários, regidos pela Lei n. 

8.112, de 1990 (vide decisões do STF em sede do AgR n. 563920/PB; ADI n. 

1.717/DF; ADI n. 3.395/DF-MC; MS 21.797/RJ; RE 419.120/RS; e MS 22.643- 

9/SC).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vê-se que a natureza jurídica dos conselhos de profissão e a sua 

vinculação à Administração Pública, para efeitos da tutela estatal, nunca foram 

temas de pacífica definição e entendimento convergente, o que reflete, 

diretamente, a dificuldade nacional de definir qual, ou quais, os modelos 

adequados para a regulação das profissões – dificuldade que parece vigorar 

desde a gênese dessa atividade no País. 

A nova ordem constitucional, estabelecida pela Constituição Federal de 1988, 

longe de jogar novas luzes sobre a natureza jurídica das entidades de 
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fiscalização do exercício profissional e as regras de direito público a elas 

aplicáveis, ampliou as incertezas e indefinições já existentes, visto que, a um só 

tempo:  

a) delimitou o regime jurídico de direito público das autarquias, sem abertura 

de quaisquer exceções; 

b) incluiu disposições específicas sobre a regulação do trabalho e das 

profissões no país, que fixaram como competências privativas da União 

legislar, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; e instituir 

contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse 

das categorias profissionais ou econômicas (arts. 22, XVI; 21, XXV; 146 

III; 150, I e III);  

c) retirou a delegação de competências a particulares para atuarem na 

regulação profissional, concedida na Constituição de 1937, e ratificada 

nas Constituições de 1946 e 1967. 

A Constituição de 1988 extirpou os conceitos corporativos do Estado Novo 

que, na prática, haviam integrado os sindicatos e associações profissionais na 

estrutura do Estado, delegando-lhes funções de Poder Público, muito embora 

outros aspectos destas concepções, remanescentes do modelo corporativo de 

Estado, tais como a unicidade sindical, o imposto sindical e outros, tenham 

permanecido no ordenamento jurídico nacional. (2) 

Quanto aos posicionamentos recentes do STF acerca da matéria, ainda que 

poderosos balizadores, são fragmentados e parciais, visto que se atêm ao 

aspecto jurídico arguido, insuficientes para firmar entendimento definitivo sobre 

o modelo jurídico-institucional que deve ser adotado pelo Poder Executivo no 

campo da regulação do exercício profissional.  

Cabe, privativamente, ao Governo Federal, iniciar e conduzir o processo de 

discussão da matéria e encaminhar proposta ao Poder Legislativo que abra o 

debate nacional e democrático sobre a questão. 

Se não há mais espaço, no atual marco constitucional, para a delegação da 

regulação das profissões a pessoas jurídicas privadas, então, as leis vigentes 

que tratam de conselhos de profissão de caráter associativo-corporativo são 
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inconstitucionais? Quais os limites das competências dos atuais conselhos de 

profissão na nova ordem constitucional-legal, e qual deve ser o seu estatuto 

jurídico? Quais as autonomias que poderiam ser a eles concedidas, e qual a 

natureza e o grau de tutela estatal sobre sua atuação?  

Essas e muitas outras são questões que estão na ordem do dia, sobre os 

conselhos de profissão. Entretanto, o debate deve ir além da mera definição do 

figurino jurídico dessas entidades. Transcende a dimensão jurídica e posiciona-

se, indubitavelmente, em sede da política, na qual devem ser considerados os 

interesses nacionais em relação ao exercício das profissões e a necessidade de 

sua regulação.   

Bem o demonstra a verdadeira “queda de braço” histórica que vem sendo 

travada em relação aos poderes concedidos às autarquias corporativas e aos 

controles estatais sob sua atuação – em um vai e vem de concessão e castração 

da sua autonomia político-administrativa. 

Segundo estudo do Ministério da Saúde (2006) (6), a análise mais 

aprofundada do atual cenário da regulação das profissões de saúde, no Brasil, 

revela que a ausência da atuação estatal direta na regulação das profissões tem 

favorecido as regras impostas pelo mercado, em detrimento dos interesses da 

população no acesso aos serviços de saúde públicos e no consumo dos serviços 

privados. O estudo aponta que a legislação atual favorece a preservação de 

monopólios corporativistas na regulação do trabalho, os quais, muitas vezes, 

extrapolam os seus próprios limites de atuação e disseminam conflitos que 

promovem a competição entre as profissões de saúde.  

Para GIRARDI et tal (7), o “fechamento” e o controle dos mercados de 

trabalho e de serviços pelas corporações profissionais são fatores determinantes 

da demanda por regulamentação profissional por parte dos grupos ocupacionais. 

No caso do Brasil, pesa o fato de que, antes da Constituição de 1988, a obtenção 

dos direitos sociais de cidadania estava atrelada à "identidade profissional". 

Conforme GIRARDI et tal (7), dentre os principais desafios da regulação 

das profissões de saúde no Brasil, estaria a necessidade de adotar modelo(s) 

que permitissem aos gestores do SUS e demais autoridades governamentais 

uma maior capacidade de coordenação das profissões de saúde, para que 
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possam estabelecer políticas de acordo com seus mandatos e com os princípios 

da Administração Pública.  

Para esses autores, o processo de regulamentação profissional da saúde 

deve ser entendido como uma política pública, uma parte essencial das políticas 

de saúde.  

Importante dessas conclusões, para o presente estudo, é a constatação 

de que, quaisquer que sejam os rumos a serem tomados na regulação das 

profissões, eles devem levar em conta os efeitos positivos e negativos da 

atividade regulatória sobre as políticas públicas (de interesse coletivo); sobre os 

interesses individuais e sobre os interesses corporativos dos profissionais. A 

natureza jurídica dos conselhos de profissão somente poderá ser definida com 

precisão, e com proveito para a ordem econômica e social, após ficar claro quais 

são os objetivos da regulação estatal e quais os controles de direito público 

julgados fundamentais para assegurar a sua efetividade.  

É preciso, portanto, refrear o movimento de judicialização do assunto, 

porquanto esse, embora legítimo, não é o processo adequado, o lócus correto 

para o debate e a concertação sobre temas eminentemente políticos, que 

envolvem não apenas o interesse dos profissionais e organizações diretamente 

envolvidos nas demandas judiciais, mas o interesse coletivo da sociedade 

brasileira. 
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