
EXCELENTISSIMO DR. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO -  RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

A FEDERAÇÃO DOS SERVIRDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL- FESSERGS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ nº 93.711.471/0001-99, Entidade sindical de 2º grau, com sede 

na Dr. Flores, nº 307 – 9º andar- centro de Porto Alegre/RS por seu Presidente 

Sr. Sérgio Arnoud, brasileiro, sindicalista, de acordo com os atos constitutivos 

em anexo (Ata.pdf), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

apresentar  

 

DENÚNCIA 

 

em face do CONSELHO REGIONAL DO TÉCNICOS 

INDUSTRIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL- CRts-RS, com sede a Av. Borges 

de Medeiros, 328,14° Andar, sala 142, Centro Histórico - Porto Alegre/RS, pelos 

fatos e razões a seguir aduzidos. 

 

 

I- DOS FATOS 

A presente petição tem por desiderato levar ao conhecimento de 

Vossas Excelências, questões referentes a irregularidades na contratação de 

empregados para o quadro de pessoal do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriários do Rio Grande do Sul – CRts-RS, por meio de contratação direta 

para nomeação em Cargos de Comissão de familiares dos dirigentes do 

respectivo conselho. 

Constituído em 2018, conforme Resolução nº 23 do CFT,  o CRT-

RS  não realizou nenhum processo seletivo para preenchimento de vagas para o 

quadro de pessoal, atualmente composto por 13 pessoas contratados, conforme 

se comprova pela informação extraída do Portal de Transparência do CRts. 



Que no último período diversas contratações diretas de parentes 

de membros do CRts-RS foram realizadas evidenciando franca irregularidade, 

dentro do órgão regional 

Que familiares contratados, de forma irregular, foram nomeados 

para cargos, inclusive de membros da Comissão Eleitoral para as Eleições do 

respectivo Conselho e sistema CFT, cargos estes de indicação (preferencial) de 

técnicos industriários inscritos e em dia com suas obrigações perante o sistema 

CFT/CRts, nos termos do Regimento eleitoral, Res. 133/2021 do CFT. 

Cumpre ressaltar que Conselho Regional dos Técnicos 

Industriários do Rio Grande do Sul detém natureza autárquica própria dos 

conselhos profissionais pelo caráter público da atividade por eles desenvolvida, 

devendo portanto, observar a regra da realização de concurso público para a 

contratação de pessoal. 

 

Com efeito, em observância ao princípio da moralidade 

administrativa e gestão ética, devem os conselhos profissionais, que exercem 

atividade tipicamente pública submeter-se às regras entabuladas no art. 37, 

inciso II da CF/88, quando da contratação de pessoal. 

 

II- DA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS 

PROFISSIONAIS 

 

Nesse contexto, é certo que os conselhos de fiscalização 

profissional não integram a estrutura orgânica da Administração Pública, todavia 

devem observar as regras que conduzem o funcionamento dos órgãos e 

entidades que exercem a função administrativa de Estado, uma vez que 

possuem personalidade jurídica de direito público. 

 

Assim, por desenvolverem atividade típica de Estado e por 

possuírem personalidade jurídica de direito público, os princípios e as normas 

constitucionais que regem a atuação da Administração Pública devem pautar a 

atuação dos conselhos de fiscalização profissional, notadamente as exigências 

de espectro constitucional consubstanciadas na obrigatoriedade de licitar e de 

realizar concurso público. 

 

 



III- DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO PELOS CONSELHOS 

PROFISSIONAIS 

 

A considerar o caráter jurídico de autarquia sui generis dos 

conselhos de fiscalização profissional, que são criados por lei e possuem 

personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente 

pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, há de se concluir pela 

obrigatoriedade da aplicação da regra prevista no artigo 37, II, da CF, que 

estabelece a exigência de concurso público para o provimento de cargos e/ou 

empregos públicos. 

 

De tal modo, tais órgãos devem atuar em conformidade com os 

princípios constitucionais, inclusive quanto à obrigação de concurso público para 

provimento de seu quadro de pessoal. Nesse sentido já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal: 

 

 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO DE 

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – CONCURSO PÚBLICO PARA 

INGRESSO – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO – 

OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA 

PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – 

SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À 

DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 

85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO A G .REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 1.128.254 SÃO PAULO RELATOR : MIN. CELSO 

DE MELLO AGTE.( S ) : CONSELHO REGIONAL DE 

FONOAUDIOLOGIA 2 REGIAO ADV.( A / S ) : MARCUS ELIDIUS 

MICHELLI DE ALMEIDA AGDO.( A / S ) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DA 

REPÚBLICA.  
 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA JURÍDICA. 

AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. 

1. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias 

criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito 

público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a 

fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras 

encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da 

contratação de servidores. 



2. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de 

autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual restou 

consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo 

personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa 

e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício 

profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, 

XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar 

contas ao Tribunal de Contas da União. 

3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de 

Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não 

pode ser delegada (ADI 1.717), excetuando-se a Ordem dos 

Advogados do Brasil (ADI 3.026). 

(STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 539.224/CE. Rel. Min. Luiz Fux. 

Órgão Julgador: Primeira Turma. Data de Publicação: 18/06/2012. 

Grifos nossos.) 

 

Imperativo se faz registrar que, desde o julgamento pelo Tribunal 

Pleno do STF da Medida Cautelar na ADI 1717/DF, cujo acórdão foi publicado 

no dia 25/02/2000, inexiste divergência quanto à natureza autárquica dos 

conselhos profissionais, estando o ingresso de seus servidores condicionados à 

aprovação em concurso público de provas e títulos. 

 

Note-se que a inobservância da exigência de concurso público no 

ato de contratação de seus servidores pode implicar, inclusive, a nulidade do ato 

e a aplicação de sanção à autoridade responsável, em conformidade com o 

disposto na Lei de Improbidade Administrativa.  

 

Neste sentido, os conselhos profissionais devem ser observados os 

preceitos constitucionais quando da implementação de sua estrutura de pessoal, 

observando-se o que determina o artigo 37, II, da CF/88.  

 

Assim se posiciona a jurisprudência pátria recente: 

 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO 

PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

(STF. RE 1193345 ED-AgR/SP. Órgão Julgador: Primeira Turma. Rel.: 

Min. Luiz Fux. Data de publicação: 05/12/2019.) 

 

Do mesmo modo, sabe-se que os Conselhos Profissionais 

organizam sua estrutura e funcionamento por intermédio de Resoluções e 

Decisões de Plenária e atos administrativos internos. Assim, os atos 

administrativos normativos internos voltados à organização da estrutura de 

pessoal do órgão devem estar pautados na ordem constitucional vigente, não 



podendo tais instrumentos normativos serem utilizados para regulamentar 

situações inconstitucionais, a exemplo de contratações diretas, terceirização 

ou comissionamento não permitidas pela ordem jurídica vigente. 

IV- DO “EMPREGO EM COMISSÃO” NOS CONSELHOS DE 

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Nos termos da CF/88, a contratação sem concurso público deve se 

destinar apenas a mitigar deficiência de pessoal ou necessidade temporária do 

órgão, ou ser utilizada para o exercício de atividade exclusiva de direção, chefia 

ou assessoramento, ou seja, pode ser caracterizada como contratação 

administrativa temporária ou como contratação por comissionamento. 

 

Nessas hipóteses, a Constituição Federal estabelece a 

possibilidade de criação de cargos comissionados e de funções públicas 

temporárias, previstas, respectivamente, no artigo 37, II e V, e IX. 

 

Cumpre destacar que a Constituição é clara ao assegurar que os 

cargos comissionados devem ser criados por lei, com atribuições claras e 

precisas, para as funções exclusivas de direção, chefia e assessoramento. 

Nesse sentido encontra-se recente jurisprudência do STF, na qual foi fixada a 

seguinte tese de repercussão geral, publicada em 22 de maio de 2019: 

 

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela 

Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime 

excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral 

reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 

1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no 

serviço público mediante concurso público de provas e títulos e 

somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais 

para sua instituição. 

2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão 

pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, 

chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades 

burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança 

entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de 

cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade 

que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos 

efetivos no ente federativo que os institui; e 

d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma 

clara e objetiva na própria lei que os cria. 

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-

se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência 

disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 

4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente 

se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e 

assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades 



burocráticas, técnicas ou operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 

autoridade nomeante e o servidor nomeado; 

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar 

proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número 

de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de 

forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 

(STF. RE 1041210. Plenário Virtual. Rel. Min. Dias Tofolli. 

Data de Publicação: 22/05/2019. Grifos nossos.) 

 

 

Com a promulgação da Constituição Federal/88, 

ficou definitivamente obstada a contratação de empregado pela 

Administração Pública direta e indireta sem a prévia aprovação em 

concurso público, conforme dicção expressa do artigo 37, inciso II, nos 

seguintes termos: 

 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” 

 

 

 

 

V- CONCLUSÃO  

Ante tudo o quanto consignado, requer que Vossa Excelência se 

digne em deferir a instauração de inquérito civil para apuração da irregularidade 

na contratação de pessoal e a ausência da realização de concurso público, 

como demonstrado acima.  

 

Nesses termos, pede deferimento.  

Porto alegre, 18 de abril de 2022. 

 

Sergio Arnoud 

Presidente FESSERGS 


