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NOTA DOS ESTATÍSTICOS – PEC 108 

 
Os Estatísticos brasileiros, através de seus Conselhos Profissionais, em face da Proposta 

de Emenda à Constituição 108 / 2019 – PEC 108, que dispõe sobre a natureza jurídica dos 

conselhos profissionais, vem de público alertar que a proposta é diametralmente oposta ao que 
vem postulando a política pública do Governo Federal, além de ser contra o pensamento da 

Classe dos Estatísticos, aos interesses das Ciências Estatísticas, e do Brasil. 

Consideram os Estatísticos que, a mesma foi apresentada extemporaneamente, sem 

qualquer debate com os conselhos profissionais, e os demais setores da sociedade. 

A PEC - 108 é, em sua essência, uma ameaça ao mecanismo público que protege o 

cidadão e o exercício profissional sério e competente que são os Conselhos Profissionais da 

maioria das profissões. 

 Ao limitar os profissionais em relação aos seus respectivos conselhos, a PEC - 108 inibe 
um dos mais importantes instrumentos de defesa da sociedade na fiscalização do exercício 

profissional, sem explicitar seus propósitos, nem informar quais as vantagens que a sociedade 

teria com a sua implementação.  

A PEC - 108 flerta gravemente com o desrespeito à Lei Magna ao ignorar, o reconhecido 

papel social dos Conselhos profissionais cuja características sui generis, já foram conferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

A PEC – 108, caso aprovada atinge um dos maiores mecanismos de proteção da 
excelência profissional, que é o registro profissional.  

Os Conselhos Profissionais, cuja estrutura é agora objeto da PEC - 108 não oneram, de 

nenhuma forma as finanças públicas ao não receber recursos públicos de qualquer natureza.  

Diante da multiplicação, nem sempre amparados em parâmetros de qualidade, de 

diversos cursos de graduação de quase todas as áreas, é o registro profissional hoje a mais 

importante, senão a única forma, de garantir o mínimo de qualidade ao exercício profissional 

dos egressos desses cursos  

A aprovação da PEC – 108 levará a sociedade a correr sério risco, ter pessoas não 
habilitadas, exercendo funções especializadas com evidentes prejuízos a toda a sociedade.  

A diretoria do Conselho Federal de Estatística se opõe a qualquer mudança 

intempestiva que possa enfraquecer essas instituições e repudia veementemente esta tentativa 

extemporânea, que privará o cidadão de importante mecanismo de fiscalização do exercício de 

atividades de importantes profissões. 
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