


PEC 108/2019 

l  É uma Proposta de Emenda Constitucional.  

l  Foi apresentada ao Congresso Nacional pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em julho deste ano. 

 



Qual é a proposta da PEC? 

Segundo a MINUTA, a PEC 108/2019 pretende: 

l  Acabar com a obrigatoriedade da inscrição dos profissionais nos 
conselhos, o que é apostar na desordem a um custo econômico e 
social muito alto. 

l  Transformar a natureza jurídica do conselhos de públicos para 
privados trazendo precarização dos serviços e insegurança 
generalizada. 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Dispõe sobre a natureza jurídica dos
conselhos profissionais.

Artigo  único.   A  Constituição  passa  a  vigorar  com as  seguintes
alterações:

“Art.  174-A.  A lei  não estabelecerá limites ao exercício de
atividades  profissional  ou  obrigação  de  inscrição  em  conselho
profissional sem que a ausência de regulação caracterize risco de
dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social.”
(NR)

“Art. 174-B.  Os conselhos profissionais são pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em colaboração
com o Poder Público.

§  1º   O  pessoal  dos  conselhos  profissionais  sujeita-se  às
regras da legislação trabalhista.

§ 2º  Lei federal disporá sobre as seguintes matérias relativas
aos conselhos profissionais:

I - a criação;

II - os princípios de transparência aplicáveis;

III - a delimitação dos poderes de fiscalização e de aplicação
de sanções; e

IV - o valor máximo das taxas, das anuidades e das multas.

§ 3º  É vedado aos conselhos profissionais promover, facilitar
ou influenciar a adoção de práticas anticompetitivas em sua área
de atuação.

§ 4º  A imunidade de que trata a alínea “c” do inciso VI do
caput e o § 4º do art. 150 se estende aos conselhos profissionais.”
(NR)
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Quais as consequências da PEC 108? 

l  Na PRÁTICA, a PEC vai levar à desregulamentação profissional  

l  Vai permitir que pessoas não habilitadas prestem serviços 
especializados à população, uma vez que a medida inviabilizaria a 
fiscalização do exercício profissional, atividade-fim dos conselhos.  



Quais as consequências da PEC 108? 

Retrocesso:  
l  assim como no início do século passado, pode voltar a ser comum as 

figuras de práticos ou de aventureiros no atendimento à população.  

Precarização:  
l  o cenário esperado é de um mercado onde o preço será mais relevante 

que a segurança ou a qualidade, porque o mercado, por si só, não é capaz 
de fazer esse tipo de regulação, que tem como foco o bem-estar social e 
humano. 



Quais as consequências da PEC 108? 

Desvalorização profissional 
l  se não há controle, não há necessidade de formação e qualquer um pode 

concorrer com aqueles que investiram tempo e recursos financeiros para 
se tornarem bons profissionais. 

Perda de competitividade:  
l  sem regulamentação e sem fiscalização, a entrada de profissionais e 

empresas estrangeiros passa a ocorrer sem que haja reciprocidade de 
condições ou transferência de tecnologia e conhecimento 



Mas, qual o papel dos Conselhos? 

l  Os conselhos profissionais atuam com o objetivo de garantir, à frente 
dos serviços prestados, a presença de um profissional capacitado 
tecnicamente, com formação adequada e atribuições específicas para 
conduzir aquela atividade 

l  Eles exercem atividade típica de Estado aplicando restrições de 
direitos individuais em favor dos interesses maiores da coletividade. 

l  Os conselhos zelam pela ética profissional. 



Mas, qual o papel dos Conselhos? 

l  Os conselhos foram criados para servir à sociedade ao 
regulamentar e fiscalizar o exercício de profissões que são 
estratégicas para o desenvolvimento 

l  Sem esse tipo de controle, o mercado ficaria aberto para pessoas 
não habilitadas prestarem serviços especializados, colocando em 
risco a sustentabilidade no uso dos recursos naturais e na 
preservação da vida. 
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Críticas aos Conselhos Profissionais 

l  O questionamento das instituições, de uma forma geral, tem como 
resultado uma crise de confiança que põe em questão tanto a 
credibilidade quanto a eficácia dessa regulação.  

l  Para uma sociedade que se quer avançada é necessário que as 
instituições sejam fortalecidas.  

l  O devido reparo dos desvios é imprescindível para a sua 
sobrevivência, mas, definitivamente, a dissolução dessas 
organizações não é o caminho.   



Críticas aos Conselhos Profissionais 

l  O TCU registrou, no Acórdão 1925/2019 que, embora haja 
necessidade de avançar, os conselhos têm um papel relevante 
para a sociedade.  

O Crea-MG tem ouvido as 
críticas feitas aos conselhos 

profissionais e, a partir delas, 
busca aprimorar a sua atuação. 



NÃO À PEC 
108/2019 
l  A PEC 108/2019 foi proposta de 

forma unilateral, sem haver qualquer 
tipo de discussão junto aos 
conselhos.  

l  Foram criadas duas frentes 
parlamentares: 
ü  Frente Parlamentar de Apoio aos 

Conselhos Profissionais (Nacional) – 
instalada em agosto de 2019 

ü  Frente Parlamentar em Defesa dos 
Conselhos Profissionais (Estadual) – 
instalada em outubro, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 



A primeira audiência pública para 
discutir a PEC 108/19, que altera a 
natureza jurídica dos conselhos 
profissionais, desobriga a inscrição 
compulsória e estabelece limites de 
atuação dessas entidades com relação 
ao poder de polícia foi realizada no dia 
5 de novembro de 2019, na Comissão 
de Constituição, Justiça e de 
Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados. 

Veja o vídeo da audiência: 
bit.ly/audiencia0511 
 



#nãoapec108 



Junte-se a nós  


